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บทที ่1 
บทน า 

 
 การน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้งาน โดยอุปกรณ์ ท่ีเรียกวา่ “Solar Cell” เพื่อเปล่ียนแปลง
มาเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยในโครงงานน่ีไดน้ ามาประยุกตใ์ชก้บัการแข่งขนัรถ Solar Cell ขนาดเล็ก
แบบไม่มีแบตเตอร่ี ด้วยการศึกษาและพฒันาการใช้งาน “Solar Cell” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้โดยมีจุดประสงค์เขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังต่อไป ในปี 2559 และ เป็นรถ
ตน้แบบในการแข่งขนั 
 

1.1 ความส าคญัของปัญหา 
 

 ในการแข่งขนัรถพลงังานแสงอาทิตยข์นาดเล็กแบบไม่มีแบตเตอร่ี มีปัจจยัหลายๆอยา่งใน
การแข่งขนั เช่น  โครงสร้าง ชนิดของโซล่าเซลล์ ความเขม้ของแสงแดด ขนาดและ ชนิดมอเตอร์ 
การต่อวงจรหรือใชว้งจรช่วยเป็นตน้ โดยจะท าการศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีและน ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้
ประสิทธิผลสูงสุดหรือดีกวา่ท่ีเคยมีมา  โดยการแข่งขนัน้ีวดักนัท่ีเวลาโดยการแข่งขนัทีละคู่ ฉะนั้น
ผลของการออกแบบและการดึงพลังงานมาใช้ให้ได้มากท่ีสุด  ใช้เวลาน้อยท่ีสุดในสภาวะและ
ระยะทาง เท่ากนั 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. เขา้ร่วมการแข่งขนั รถโซล่าเซลล ์ในปี 2559 
2. เพื่อศึกษาการประยกุตก์ารใชง้านของโซล่าเซลลใ์หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
3. ศึกษาเก่ียวกบัมอเตอร์และน ามาประยกุต ์ใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 
4. ศึกษาโครงสร้างและวสัดุในการท าโครงสร้าง 
5. สามารถเขา้ใจและน าเสนอความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการแข่งขนัเพื่อหาการ
ท างานท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประสิทธ์ิผลสูงสุด 
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1.3 โครงสร้างของโครงงาน 

                                       
 
                                                  
 
 

                                              
 
ภาพท่ี 1.1 โครงงสร้างรถ 
 

1. ศึกษารถท่ีเขา้แข่งขนัปีท่ีผา่นมา เพื่อคน้หาจุดเด่นท่ีส่งผลต่อประสิทธ์ิผล 
2. จ  าแนกอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกอบจากส่วนใหญ่ 3 ส่วน 

 แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
 มอเตอร์ 
 อุปกรณ์ทางกลและตวัรถ 

3. เลือกและทดสอบ เพื่อเขา้การแข่งขนั 
4. ศึกษาเทคนิคของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 
5. ประกอบรถท่ีใชเ้ทคนิคเดียวกบัผูช้นะ 
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1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
 

1. ประกอบรถเพื่อเขา้การแข่งขนั 
2. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ถึงการส่งผา่นพลงังานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ ใหอ้อกมาสูงสุด
ในหลายๆเทคนิค 
3. เก็บขอ้มูล เทคนิคของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 
4. ประกอบรถท่ีใชเ้ทคนิคเดียวกบัผูช้นะปีท่ีผา่นมา และทดลองวเิคราะห์ 

 

1.5 ประโยชน์ของโครงงาน 
 

1. ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถโซล่าเซลล์ในปี 2559 และน าข้อมูลต่างๆมาพัฒนาต่อ 
2. สามารถเป็นตน้แบบ ใหค้นรุ่นหลงัพฒันาต่อ หรือ พฒันาใหดี้กวา่ เดิม 

 

1.6 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง[1] 
 
รายละเอียดการแข่งขนัรถพลงังานแสงอาทิตยชิ์งแชมป์ประเทศไทยคร้ังท่ี 1 

1. คุณสมบติัของผูส้มคัรจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
 เป็นนกัเรียนนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) เท่านั้น 
 เป็นนิสิตหรือนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีเท่านั้น 
หมายเหตุ แต่ละสถาบนัการศึกษาสามารถส่งเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 ทีมทีมละไม่เกิน 3 คน 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
 อุปกรณ์บงัคบัหรืออุปกรณ์ท่ีเจา้ภาพจดัเตรียมไวใ้ห้ 
 แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์  านวน 9 แผงแต่ละแผงมีขนาด 1 วตัต ์6 โวลต ์0.17 แอมป์กวา้ง 

125 ม.ม.ยาว 63 ม.ม.  
 อุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ท่ีผูแ้ข่งขนัจดัเตรียมเอง 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับการขบัเคล่ือนโดยไม่จ  ากดัพิกดัของมอเตอร์ 
 โครงสร้างรถแข่งพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งอิสระไม่มีขอ้จ ากดั 
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3. ขอ้ก าหนดการแข่งขนั 
 หา้มใชอุ้ปกรณ์เก็บพลงังานอาทิเช่นถ่านแบตเตอร่ีตวัเก็บประจุฯลฯเป็นตน้ 
 หา้มใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือบงัคบัรถ ในขณะแข่งขนั 
 ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัเร่ิมตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.  
 สนามแข่งขนัเป็นทางตรงมีผา้ใบวางเป็นพื้นบนคอนกรีตขนาดกวา้ง 0.5 เมตร

และยาว 25 เมตร 
 สามารถออกแบบโครงสร้างของรถแข่งพลงังานแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งอิสระ 

4. กติกาการแข่งขนั 
กติกาการแข่งขนัรถแข่งพลงังานแสงอาทิตยชิ์งแชมป์ประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 

รอบคือรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
ก.รอบคดัเลือกจะมีกติกาดงัน้ี 

 ผู ้แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกทีมจะต้องผ่านการอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยต์ามวนัเวลาท่ีเจา้ภาพก าหนดไว ้

 ผูแ้ข่งขนัทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอุดมศึกษาจะถูกทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์และแนวคิดในการออกแบบ
รถแข่งให้วิ่งเร็วท่ีสุดตามวนัเวลาท่ีเจา้ภาพก าหนดไวโ้ดยทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิง
ชนะเลิศจะตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 60%  

 ผูแ้ข่งขนัในแต่ละระดบัทีมใดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอนัดบั 1 ถึง 12 จะผา่น
เขา้รอบชิงชนะเลิศ 

ข.รอบชิงชนะเลิศจะมีกติกาดงัน้ี  
 ผูเ้ขา้รอบทั้ง 12 ทีมจะถูกจบัฉลากแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 ทีม) โดย

ทีมท่ีมีคะแนนจากรอบคดัเลือกสูงสุด 4 ทีมจะเป็นตวัวางในแต่ละกลุ่ม (A, B, 
C, D)  

 ทั้ง 4 กลุ่มจะถูกแบ่งออกเป็น 2 สายโดยสาย X คือกลุ่ม A, B และสาย Y คือ
กลุ่ม C, D  

 เกณฑ์การตดัสินแพช้นะส าหรับการแข่งขนัจะพิจารณาจากรถแข่งพลงังาน
แสงอาทิตย์ทีมใดเข้าถึง เส้นชัยและใช้เวลาน้อยสุดจะเป็นทีมท่ีชนะ
รายละเอียดการแข่งขนัรถพลงังานแสงอาทิตยชิ์งแชมป์ประเทศไทยคร้ังท่ี 1 

 ในช่วงปล่อยตวัรถแข่งของทุกทีมจะตอ้งวางอยูก่บัพื้นสนามแข่งขนั 
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 ในกรณีท่ีไม่มีทีมใดเขา้ถึงเส้นชยัให้ท าการแข่งขนัใหม่อีกคร้ังถา้หากยงัไม่
สามารถเขา้ถึงเส้นชยัจะถูกปรับแพท้ั้งสองทีม 

 การแข่งขนัจะมีทั้งหมด 3 รอบประกอบดว้ย 
 รอบแรกในแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัแบบพบกนัหมดท าการคดัให้เหลือ

ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดเพียงทีมเดียวถ้าหากคะแนนเท่ากนัให้ทีมท่ีมีเวลา
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นทีมท่ีผา่นเขา้รอบ 

 รอบท่ีสองน าทีมท่ีชนะในแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนัโดยกลุ่ม A พบกบั B 
และกลุ่ม C พบกบั D ทีมท่ีชนะจะผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศทีมท่ีแพจ้ะไป
ชิงท่ี 3  

 รอบสุดท้ายน าทีมท่ีเหลือทั้งสองทีมมาแข่งขันกันเพื่อหาทีมชนะเลิศ
โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขนักนั 3 คร้ังทีมท่ีชนะ 2 ใน 3 จะไดเ้ป็น
แชมป์การแข่งขนัรถแข่งพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งประเทศไทย 1 A1 D 1 
C 1 B 2 D 3 D 2 C 3 C 2 B 3 B 2 A 3 A D C B A Y X Z  

หมายเหตุ : ในวนัจดัการแข่งขนัหากมีฝนตกหรือความเขม้แสงต ่าทางเจา้ภาพจะจดัเตรียม
ถ่านขนาด AAA แรงดนั 1.5 โวลตไ์วใ้ห้กบัผูเ้ขา้แข่งขนัจานวน 4 กอ้น12.5 50 cm 25 cm 50 cm 
12.5 25 m 5 cm 12.5 

 
 
 ภาพท่ี 1.2  ผงัการจดัการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ[1] 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในโครงงานน้ีจะศึกษาเก่ียวกบั การท ารถโซล่าเซลล์เพื่อเขา้การแข่งขนั และเพื่อพฒันาให้
รถมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยศึกษาหาขอ้มูลจากการแข่งขนัคร้ังท่ี 1ในปี 2558 ท าให้ทราบวา่ มี
ขอ้มูลหลกั 
โดยมี ส่วนประกอบต่างๆ ในการท าดงัน้ี 

 แผงโซล่าเซลล ์
 มอเตอร์ไฟฟ้า 
 เฟ่ืองทดก าลงั 
 วสัดุท่ีใชท้  าโครงสร้าง 

 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัโซล่าเซลล์ [3] 
 
 โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์กรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็น
อุปกรณ์ส าหรับเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
พบวา่ โซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวนั ซ่ึงสอดคลอ้งและ
เหมาะสมในการน าโซล่าเซลลม์าใชผ้ลิตไฟฟ้า 
 

1. ลกัษณะการท างานของโซล่าเซลล์ 
โซล่าเซลล์ (SolarCell) คืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังาน

ไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovotataiceffect) ในสารก่ึงตวัน าโดยโซล่าเซลล์จะ
ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน า P และสารก่ึงตวัน า N เม่ือโซล่าเซลล์ไดรั้บแสงท่ีมีพลงังานมากพอจะท า
ให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระในสารก่ึงตวัน าดงันั้นถา้มีการเช่ือมต่อระหวา่งผิวทั้งสอง
ของโซล่าเซลล์จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซ่ึงท าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้า
กระแสตรง ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1  การผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลล[์3] 
 

โดยปกติแล้วในแต่ละเซลล์ (Cell) ซ่ึงเป็นตัวแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงนั้นจะมีแรงดนัไฟฟ้าประมาณ 0.6-0.7 V ท  าให้ในการใช้จริงจะตอ้งมีการต่ออนุกรม
เซลล์หลายๆตวัเขา้ดว้ยกนัท าให้ไดแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนและหากตอ้งการกระแสไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนก็
สามารถท าได้โดยการต่อขนานกันซ่ึงการต่อขนานหรืออนุกรมเข้าด้วยกันนั้ นเป็นการเพิ่ม
ก าลงัไฟฟ้าในแผงโซล่าเซลล์ในแผงก่อนน าไปใช้งานดังภาพท่ี 2.2  ซ่ึงการต่อเซลล์หลายๆตวั
รวมกนัในแผงนั้นเราจะเรียกวา่ แผงโซล่าเซลล์หรือแผงพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Panel) หรือท่ี
เรียกในภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงวา่ Photovoltaic module (PV)โดยหน่วยท่ีใชเ้รียกจ านวนแผงโซล่า
เซลลน์ั้นคือ แผงหรือโมดูล (Module) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  การน าเซลลห์ลายๆตวัมาต่อรวมกนัในแผงโซล่าเซลล ์
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2. ชนิดของโซล่าเซลล์[4] 
ชนิดของโซล่าเซลล์ท่ีว่างขายในทอ้งตลาดประเทศไทยปี 2558 สามารถแบ่งได้

เป็น 2 ชนิดคือ Crystalline และ Thin-Film โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 แผงโซล่าเซลล์ประเภทแบบคริสตลัไลน์ (Crystalline Solar Cells) เป็นโซล่าเซลล์ท่ีสร้าง

จากผลึกสารก่ึงตวัน าอาทิเช่นซิลิกอน (Si) เป็นตน้ซ่ึงให้ก าลงัไฟฟ้าต่อพื้นท่ีสูงกว่าแบบ
ฟิล์มบาง (Thin Film) แต่ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากเม่ือท างานอุณหภูมิสูงและไม่ตอบ
รับยา่นความถ่ีทุกยา่นของแสงอาทิตย ์ท าให้พลงังานท่ีผลิตไดต่้อปีน้อยกวา่แบบฟิล์มบาง
โดยแผงโซล่าเซลลแ์บบคริสตลัไลน์นั้นแบ่งออกเป็น 2  ชนิดดงัน้ี 

  แบบโมโนคริสตลัไลน์ (MonoCrystalline) หรือซิงเก้ิลคริสตลัไลน์ (Single Crystalline) 
 โซล่าเซลล์ชนิดน้ีเป็นชนิดผลึกเด่ียวโดยน าซิลิกอน (Si) ไปหลอมละลายท่ีอุณหภูมิสูงถึง 
1500 องศาเพื่อสร้างแท่งผลึกขนาดใหญ่ก่อนไปตดัเป็นแผน่เวเฟอร์โดยแผงแบบผลึกเด่ียว
นั้นจะมีราคาแพงกว่าแบบโพลีคริสตลัไลน์แต่จะให้พลงังานไฟฟ้าท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
พื้นท่ีท่ีติดตั้ง โดยจะมีประสิทธิภาพประมาณ 15-20% เน่ืองจากการเรียกตวัในแต่ละเซลล์
โดยจะมีประสิทธิภาพการท างานลดลงอยา่งมาก เม่ือท างานในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง
โดยการติดตั้งนั้นจะใชพ้ื้นท่ีประมาณ 7-9 ตารางเมตรต่อกิโลวตัต ์

 แบบโพลีคริสตลัไลน์ (Poly crystalline) หรือมลัติคริสตลัไลน์ (Muliti Crystalline) หรือ 
แบบผลึกรวมได้ถูกพฒันาเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนสูงของแบบผลึกเด่ียวโดยน าซิลิกอนมา
หลอมให้เป็นแท่งแลว้ปล่อยให้เยน็ตวัชา้ๆก่อนไปตดัเป็นแผน่เวเฟอร์โซล่าเซลล์แบบผลึก
ผสมมีประสิทธิภาพก าลงัไฟฟ้าท่ี ต ่ากว่าแบบโมโนคริสตลัเล็กนอ้ยเพราะการเรียกตวัของ
ผลึกในเซลล์ท่ีแตกต่างกนัโดยแบบผลึกรวมนั้นจะประกอบไปดว้ยผลึกเล็กๆ (Grain) เป็น
จ านานมากแต่แบบ Mono-Si จะไม่มี Grain โดยเซลล์แบบโพลีคริสตลัไลน์โดยปกติจะมี
ประสิทธิภาพประมาณ 13-16% โดยในปี 2558 โซล่าเซลล์แบบผลึกผสมนั้นจะมีสัดส่วน
บนทั้งตลาดมากท่ีสุดเพราะมีราคาถูกและก าลงัไฟฟ้าสูงเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีในการติดตั้งโดย
การติดตั้งนั้นใชพ้ื้นท่ีประมาณ 7.5-10 ตารางเมตรต่อกิโลวตัต ์
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ภาพท่ี 2.3 Monocrystalline Silicon Solar Cell[4] 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 Polycrystalline Silicon Solar Cell[4] 
 

 แผงโซล่าเซลล์ประเภทแบบฟิล์มบาง (Thin Film ) จะมีความไวแสงมากท่ีสุดท าให้
สามารถรับแสงท่ีมีความยาวคล่ืนต ่าๆไดดี้ท าให้สามารถรับในพื้นท่ีท่ีมีเมฆหมอกฝุ่ น
ละอองทอ้งฟ้าคล้ึมๆมีฝนตกชุกหรือแสงจากหลอดไฟฟ้าไดส้ามารถท างานภายใต้
อุณหภูมิสูงไดดี้ นิยมน าไปใช้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น เคร่ืองคิดเลข นาฬิกา หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นตน้แต่มีขอ้เสียคือให้ก าลงังานไฟฟ้าต่อพื้นท่ีในการติดตั้ง
ไม่สูงมากจึงท าใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งมากแต่เทียบกบัพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดต่้อ
ปีสูงกว่าแบบคริสตลัไลน์เน่ืองจากคุณสมบติัไวแสงและตอบรับความถ่ีทุกย่านของ
แสงอาทิตยโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดั้งน้ี 

 อะมอร์ฟัสซิริกอน (Amorphous Silicon )มีประสิทธิภาพประมาณ 9-11% ใชพ้ื้นท่ีใน
การติดตั้งประมาณ 14-20ตารางเมตรต่อกิโลวตัต ์

 แคดเม่ียมเทลลูไลนด์ (Cadmium telluride :CdTc) มีประสิทธิภาพประมาณ 9-11% ใช้
พื้นท่ีในการติดตั้งประมาณ 12-17ตารางเมตรต่อกิโลวตัต ์

 คอปเปอร์อินเดียมไดเซเลเนียม (Copper indium diselenide :CIS) มีประสิทธิภาพ
ประมาณ 10-12% ใชพ้ื้นท่ีติดตั้งประมาณ 9-11 ตารางเมตรต่อกิโลวตัต ์
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ภาพท่ี 2.5 Amorphous Silicon Solar Cell[4] 
 
3. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์  หรือ PV Module [5] 
 คุณสมบติัทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตยส่์วนท่ีส าคญัท่ีต้องน ามาพิจารณาในการ
ออกแบบระบบและการจดัหาอุปกรณ์เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการเสียหายกับอุปกรณ์ท่ีจะน ามาต่อ
ร่วมกนัเพื่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยมี์ส่วนท่ีส าคญัดงัน้ี 
Peak Power (P max) ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตยมี์หน่วยเป็นวตัต ์(W)  
Operating Voltage (Vmp) แรงดนัไฟฟ้าในขณะท่ีต่อกบัโหลดมีหน่วยเป็นโวลต ์(V)  
Operating Current (Imp) กระแสไฟฟ้าในขณะท่ีต่อโหลดมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)  
Open Circuit Voltage (Voc) แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดมีหน่วยเป็นโวลต ์(V)  
Short Circuit Current (Isc) กระแสไฟฟ้าลดัวงจรมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)   
คุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยส์ามารถแสดงไดโ้ดยใช ้I-V Curve ซ่ึงใชก้ารตรวจสอบ
ก าลงัผลิตสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย ์หากอุณหภูมิของเซลล์และปริมาณความเขม้ของแสงท่ีตก
กระทบแผงเซลล์แสงอาทิตยมี์ค่าคงท่ี สามารถสร้าง I-V Curve  ซ่ึงจะมีจุดส าคญัท่ีท าให้เกิดก าลงั
ฟ้าสูงสุดเรียกวา่ Maximum Power Point (MPP หรือ Pmax) 
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ภาพท่ี 2.6 คุณลกัษณะกระแสตรง-แรงดนัของเซลลแ์สงอาทิตย[์5] 
 
 ระบบพลงังานเซลลแ์สงอาทิตยมี์ขอ้เสียตรงท่ีใชต้น้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง ในการทดลอง
จะมีขอ้จ ากดัเร่ืองปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแ์ละอุณหภูมิท่ีมากนอ้ย ต่างกนัไปในแต่ล่ะวนั ท าให้
ส่งผลต่อการผลิตพลงังานไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์แตกต่างกนั 
 
4. การต่อโมดูลโซล่าเซลล์ (PV Module) 
 การออกแบบต่อ การต่อโซล่าเซลล์รวมกันหลายๆโมดูล มีความส าคญัต่อการก าหนด
คุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นระบบ และอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆความส าคญัอยูท่ี่การก าหนดค่า
แรงดนั (Volt) และกระแส (I) ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์เพื่อให้การเลือก
อุปกรณ์มาประกอบกนัเพื่อใชง้าน ท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่เกิดการเสียหาย รวมทั้งเลือกอุปกรณ์ท่ี
มีการผลิตจ าหน่ายในทอ้งตลาด ใหต้อบสนองความตอ้งการ 

 การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบอนุกรมนั้นจะเป็นการเพิ่มระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ 
ก าลงัไฟฟ้าเพื่อจ่ายใหก้บัโหลดโดยกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาจะมีค่าเท่ากนัทั้งวงจร  ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบอนุกรม[4] 
 

 
ภาพท่ี 2.8 กราฟ I-V Curve แบบอนุกรม[4] 
 
 จากกราฟ I-V Curve แบบอนุกรมดงัภาพท่ี 2.8 จะเห็นไดว้่ากราฟท่ีไดน้ั้นจะมีกระแส 
(Imp) น้อยแต่จะมีแรงดนั (Vmp) มากกว่า เม่ือถา้ต่อแผงโซล่าเซลล์เพิ่มข้ึนก็จะไดแ้รงดนั (Vmp) 
เพิ่มข้ึนไปอีก แต่กระแส(Imp) จะคงท่ีเท่าเดิม โดยค่าก าลงังาน (Pmax) ท่ีได้จะเกิดจากจุดตดั
ระหวา่งค่ากระแส (Imp) กบัค่าแรงดนั(Vmp) 
การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนานนั้นจะเป็นการเพิ่มระดบักระแสไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าเพื่อจ่าย
ใหก้บัโหลดโดยแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาจะมีค่าเท่ากนัทั้งวงจร  ดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9 การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบขนาน[4] 
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ภาพท่ี 2.10 I-V Curve แบบขนาน[4] 
 
 จากกราฟ I-V Curve แบบขนานดงัภาพท่ี 2.10 จะเห็นไดว้่ากราฟท่ีไดน้ั้นจะมีค่ากระแส 
(Imp) สูงแต่จะมีแรงดนั (Vmp) นอ้ยกว่า เม่ือถา้ต่อแผงโซล่าเซลล์เพิ่มข้ึนก็จะไดค้่ากระแส (Imp) 
เพิ่มข้ึนไปอีก แต่ค่าแรงดนั (Vmp) จะคงท่ีเท่าเดิม โดยค่าก าลงังาน (Pmax) ท่ีไดจ้ะเกิดจากจุดตดั
ระหวา่งค่ากระแส (Imp) กบัค่าแรงดนั (Vmp) 

 การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบผสม เป็นการต่อรวมกนัระหวา่งแบบอนุกรมและ 
แบบขนาน เพื่อเป็นการเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าและเพิ่มกระแสไฟฟ้า ตามขนาดท่ีตอ้งการของผูอ้อกแบบ
ระบบใชง้าน ดงัภาพท่ี 2.11 
 

 
 
ภาพท่ี 2.11 การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบผสม[4] 
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ภาพท่ี 2.12 ค่า Fill Factor ของเซลลแ์สงอาทิตย[์5] 
 
5. กราฟคุณลกัษณะกระแส-แรงดันแสงอาทติย์ (I-V Curve) 
 การพิจารณาคุณลกัษณะทางกระแสแรงดนัของเซลลแ์สงอาทิตย ์จะมีพารามิเตอร์ท่ีส าคญัท่ี
จะตอ้งเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี แรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดวงจร (Open circuit voltage ;Voc), กระแสขณะ
ลดัวงจร (Short circuit current; Isc), ก าลงัไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point  ;MPP), 
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power current ;Imp) และแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power 
Voltage ;Vmp) นอกจากนั้นยงัมีค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของเซลลแ์สงอาทิตย ์

 อตัราส่วนของก าลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อผลคูณระหว่างกระแสขณะลดัวงจรกบัค่าแรงดนัขณะ
เปิดวงจรเรียกวา่ ค่าฟิลลแ์ฟคเตอร์(Fill Factor ;FF) ดงัภาพท่ี 2.12 [5] 

 

   
       

       
      (2.1) 

 
 ประสิทธิภาพ (   ) ของโซล่าเซลล์ หาไดจ้ากอตัราส่วนของก าลงัไฟฟ้าดา้นออกต่อก าลงั

แสงอาทิตยด์า้นเขา้ (Pin) [5] 
 

 

  
          

   
      (2.2) 
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6. ผลกระทบจากระดับของแสงอาทติย์ 
 ค่า Iph เป็นกระแสท่ีสร้างข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยใชแ้สงในการเปล่ียนรูปพลงังาน ซ่ึง
ค่ากระแสท่ีสร้างข้ึนเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง (Radialtion intensity) และอุณหภูมิ  
 

 
 
ภาพท่ี 2.13 คุณลกัษณะ I-V Curve เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของความเขม้แสง[3] 
 
7. ผลกระทบของอุณหภูมิ 
 หากก าหนดความเขม้ของแสงทีค่าคงท่ี ค่าอุณหภูมิมีผลกระทบต่อก าลงัไฟฟ้าขาออกของ
เซลล์แสงอาทิตยเ์น่ืองจากค่ากระแสลดัวงจรสัมพนัธ์กับอุณหภูมิ และอุณหภูมิมีผลกระทบต่อ
กระแสไบอสัอ่ิมตวัยอ้นกลบัของไดโอดท่ีเรียกวา่ Reverse saturation current of diode (Is)  

 
 
ภาพท่ี 2.14 คุณลกัษณะ I-V Curve เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ[3] 
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2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีแ่ปลงพลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานกล[6] 

 
 การท างานปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่าง
สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตวัมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสในขดลวดท าให้เกิด
แรงดูดและแรงผลกัของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ในการใชง้านตวัอยา่งเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
ใชม้อเตอร์ฉุดลาก เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ มอเตอร์ไฟฟ้ายงัสามารถท างานไดถึ้งสองแบบ ไดแ้ก่ 
การสร้างพลงังานกล และ การผลิตพลงังานไฟฟ้า(ในขณะเบรก)มอเตอร์ไฟฟ้านั้น ตอ้งใชส้ร้างแรง
เชิงเส้น (linear force) หรือ แรงบิด (torque) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ หมุน (rotary) เท่านั้น 
มอเตอร์กระแสตรงแบบใชแ้ปรงถ่านมี 5 ประเภทดงัต่อไปน้ี: 

 แบบขดลวดพนัขนาน 
 แบบพนัอนุกรม 
 แบบผสม มีสองแบบไดแ้ก่: 

- ผสมสะสม 
- ผสมท่ีแตกต่างกนั 

 แบบแม่เหล็กถาวร  
 Separately excited  

 
1. หลกัการท างานของมอเตอร์กระแสตรง 

 เม่ือมีการผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงัขดลวดในสนามแม่เหล็กจะท าให้เกิดแรงแม่เหล็กซ่ึงมี
สัดส่วนของแรงข้ึนกบักระแสแรงของสนามแม่เหล็กโดยแรงจะเกิดข้ึนเป็นมุมฉากกบักระแสและ
สนามแม่เหล็ก ขณะท่ีทิศทางของแรงกลบัตรงกนัขา้มกนั ถา้หากกระแสของสนามแม่เหล็กไหล
ยอ้นกลบัจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกระแส และ สนามแม่เหล็กเป็นผลท าให้ทิศทางของแรง
เปล่ียนไป  ดว้ยคุณสมบติัน้ีท าให้มอเตอร์กระแสตรงกลบัทิศทางการหมุนได ้สนามแม่เหล็กของ
มอเตอร์ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากแม่เหล็กถาวรซ่ึงจะถูกยึดติดกบัแผ่นเหล็ก หรือ เหล็กกลา้ โดยปกติ
ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ียดึอยูก่บัท่ี และ ขดลวดเหน่ียวน าจะพนัอยูก่บัส่วนท่ีเป็นแกนหมุนของมอเตอร์ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor
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2. คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรง 
 ในการอธิบายคุณสมบติัของมอเตอร์กระแสตรงให้ละเอียดนั้นตอ้งพิจารณาแรงดนัท่ีป้อน
และความตา้นทานของโรเตอร์ดว้ย วงจรภายในของมอเตอร์เขียนไดด้งัภาพท่ี 2.15 
 

M

R

V

VR

VA

ขั้วต่อสายของ
มอเตอร์

 
 
ภาพท่ี 2.15 วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง[8] 
 
 โดยสมมติใหทุ้่นโรเตอร์ไม่มีความตา้นทานอยูเ่ลย อนุกรมกบัความตา้นทานซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ
ความตา้นทานของขดลวดนัน่เอง แรงดนัท่ีขั้วต่อสายของมอเตอร์ก็คือผลบวกระหวา่งแรงดนัท่ีทุ่น
โรเตอร์ (VA) และ แรงดนัตกคร่อมความตา้นทานขดลวด (VR)  
 แรงดนั VA ถูกเรียกวา่ แรงเคล่ือนเหน่ียวน าป้อนกลบั (BACK EMF) ซ่ึงเกิดข้ึนในโรเตอร์
ขณะท่ีหมุนแรงดนัท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นไปตากกฎของการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเคล่ือนท่ีของ
ตวัน าในสนามแม่เหล็ก สัมพนัธ์กบัแรงเคล่ือนเหน่ียวน าแม่เหล็ก และ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
ตวัน า แรงดนัท่ีเกิดข้ึนจะมีขั้วตรงกันข้ามกบัแรงดนัท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์ และ แปรผนัตรงกับ
ความเร็วในการหมุน ผลบวกของแรงดนัท่ีทุ่นโรเตอร์ (VA ) และแรงดนัตกคร่อมขดลวด (VR) ตอ้ง
เท่ากบัแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์ (V) [8] 
 

 V = VA+VR      (2.3)   

 
 เม่ือพิจารณาตั้งแต่มอเตอร์หยุดน่ิง ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์ดงันั้น  VA = 0, VR = V กระแสท่ี
ไหลในมอเตอร์หาไดจ้าก [8] 

                                                              I = VR / R     (2.4)  
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 เม่ือมอเตอร์เร่ิมหมุนจะมีความเร็ว และ VA เพิ่มข้ึนเป็นเส้นตรงตามความเร็ว VRซ่ึงมีค่า
เท่ากบัความแตกต่างระหวา่ง VA และ V จะเร่ิมลดลงกระแส I ก็จะเร่ิมลดลงเช่นกนัขณะท่ีมอเตอร์
ยงัมีความเร่งอยู ่ความเร็วจะเพิ่มข้ึน แรงบิดจะลดลงจนกวา่จะถึงจุดซ่ึงแรงบิดจองมอเตอร์รับภาระ
โหลดไดส้มดุลพอดี ขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีโหลด และ หมุนอยา่งอิสระจะมีเพียงค่าความฝืดของแบร่ิง 
และ แรงตา้นอากาศท าให ้VA เกือบเท่ากบัค่า V 
 
3.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหลก็ถาวร[7] 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร  ขั้วของสนามแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวรรูป
คร่ึงวงกลมติดตั้งอยูท่ี่โครงของมอเตอร์จ านวน 1 คู่หรือมากกวา่ก็ได ้ แม่เหล็กถาวรเป็นส่วนส าคญั
ท่ีสร้างข้ึนจากเซรามิกอลันิโก หรือแร่ธาตุพิเศษอ่ืนๆท่ีอยู่บนพื้นโลก  และปัจจุบนัไดมี้การพฒันา
สร้างวสัดุท่ีเป็นแม่เหล็กแบบใหม่คือ ซามาเรียมโคบอลต์และนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน ตัว
มอเตอร์ถูกสร้างให้อยู่ภายในโครงอนัเดียวกนัมีขนาดกะทดัรัดและมีประสิทธิภาพสูงและส่วนท่ี
เคล่ือนท่ีจะเป็นขดลวดอาร์เมเจอร์ท่ีพนัดว้ยขดลวดทองแดงต่อปลายสายมารวมกนัท่ีคอมมิวเตเตอร์  
หลกัการท างานเกิดจากผลลพัท์หรือผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรและเส้นแรง
แม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในขอลวดอาร์เมเจอร์  จึงท าใหเ้กิดแรงบิดข้ึนท่ีตวัอาร์เมเจอร์  ดงันั้นเม่ือปราศจาก
การพนัขดลวดท่ีขั้วสนามแม่เหล็กจึงตดัปัญหาก าลงัสูญเสียส่วนน้ีไป  ขอ้ดีของขั้วแม่เหล็กถาวรท่ี
ท าดว้ยอลันิโกคือเม่ือมอเตอร์ท างานมีอุณหภูมิสูงจะมีปัญหานอ้ยท่ีสุด  แต่มีขอ้เสียคือเม่ือไม่มีการ
ควบคุมขดลวดสนามแม่เหล็กจึงท าให้คุณสมบติัพิเศษของความเร็วรอบกบัแรงบิดจะขาดหายไป  
และถา้มอเตอร์ชนิดน้ีท างานในสภาวะท่ีโหลดไม่เกินพิกดั ความเป็นแม่เหล็กในช่องอากาศจะยงัคง
ตวัอยู่  กราฟสัมพนัธ์ระหว่างแรงบิดกบัความเร็วรอบจะยงัคงรักษาให้เป็นเส้นตรง   แรงบิดและ
ความเร็วรอบท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยการปรับแรงดนัของอาร์เมเจอร์  เม่ือมอเตอร์ท างาน
ในพิกัดของโหลดกราฟท่ีได้จะมีลักษณะเป็นแบบเส้นตรงและเป็นสัดส่วนกับแรงดันของอาร์
เมเจอร์ ประเด็นส าคญัของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวรคือมีโครงสร้างไม่ยุ่งยาก
และมีขนาดเล็กกะทดัรัด  มอเตอร์ชนิดน้ีจะถูกน าไปใชง้านกบัดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์  การใช้
ชุดขบัเคล่ือนไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีความน่าเช่ือถือจะท าให้มอเตอร์มีแรงบิดและประสิทธิภาพสูง
ตามดว้ย 
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4. การขับเคลือ่นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
           การขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระบวนท่ีจะควบคุมให้มอเตอร์ท างานตามท่ี
เราตอ้งการ เน่ืองจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงถือว่าเป็นระบบท่ี
เป็นเชิงเส้นดงันั้นการควบคุมจะเป็นการควบคุมระดบัแรงดนัท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์ 

 
 
ภาพท่ี 2.16 หลกัการท างานมอเตอร์กระแสตรง[8] 
 
           มอเตอร์กระแสตรงจะมีหลักการท างานโดยวิ ธีการผ่านกระแสให้กับขดลวดใน
สนามแม่เหล็ก ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงแม่เหล็ก โดยส่วนของแรงน้ีจะข้ึนอยู่กบักระแสและก าลงัของ
สนามแม่เหล็ก 
           จากในภาพท่ี 2.16 ทางเดินของฟลัก๊ซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กจะเกิดจากแท่งแม่เหล็ก2 
ช้ินท่ีข้ึนรูปเป็นแบบโคง้ยึดติดกบัตวัถงัไดพ้อดี เพื่อท่ีจะให้เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งเขา้สู่ใจกลางของ
มอเตอร์ได ้ดงันั้นความเขม้ของแม่เหล็กจะข้ึนอยูก่บัความหนาของแม่เหล็กดว้ย ซ่ึงส่งผลให้ฟลัก๊ซ์
แม่ เหล็กวิ่งไปบนตัวถังโลหะ กระแสไฟฟ้าในขดลวดท่ีพันกับทุ่นโรเตอร์ก็จะท าให้เ กิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และตา้นกบัสนามแม่เหล็กถาวร จึงเกิดเป็นแรงบิดเพื่อท่ีจะหมุนทุ่นโรเตอร์ 
ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ีมีแรงมากกวา่ กระแสก็จะไหลผา่นไปยงัทุ่น
โรเตอร์ โดยผา่นแปรงถ่าน ซ่ึงจะสัมผสักบัแหวนตวัน าในทุ่นโรเตอร์ และแหวนคอมมิวเตเตอร์ ซ่ึง
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 เซกเมนตเ์พื่อท่ีจะท าหนา้ท่ีน ากระแสเขา้ขดลวด 
สมการพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (Series Motor)[8] 
 

                                                                          ( 2.5) 
 

 



20 
 

2.3 เฟืองทด[9] 
 
 คือการส่งก าลงัจากเพลาหน่ึงไปอีกเพลาหน่ึง ในการใชเ้ฟืองน้ีจะเป็นการส่งก าลงัระหวา่ง
เพลาท่ีอยูห่่างกนัไม่มากนกั แต่ถา้หากตอ้งการจะส่งก าลงัในระยะท่ีเพลาห่างกนัมากข้ึนก็สามารถ
ท าไดโ้ดยใชเ้ฟืองหลายๆเฟืองมาต่อเขา้ดว้ยกนั แต่ก็มีขีดจ ากดัคือถา้หากระยะห่างของเพลาห่างกนั
มากเกินไปจะตอ้งใชเ้ฟืองจ านวนหลายตวั 
 
1.  หน้าทีข่องเฟือง 
          หนา้ท่ีของเฟืองแต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีหลกัท่ีเหมือนกนัคือ การส่งก าลงัจากเพลาหน่ึงไปสู่อีก
เพลาหน่ึงโดยทิศทางการเคล่ือนท่ีหรือทิศทางการหมุนนั้นจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็จะตอ้งข้ึนอยูก่บั
ชนิดของคู่เฟืองท่ีจะเลือกน ามาคบกนัซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
 
2. ชนิดของเฟือง  
 เฟืองท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ สามารถท่ีจ าแนกชนิดของเฟืองออกได ้
เช่น การแบ่งตามการวางของแกนเพลาคู่ท่ีขบกนั การแบ่งตามวสัดุท่ีใช้ การแบ่งตามกรรมวิธีการ
ผลิตและการแบ่งตามหนา้ท่ีการใชง้านแบ่งชนิดของเฟืองออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ 

 เฟืองตรง 
 เฟืองเฉียง 
 เฟืองดอกจอก 
 เฟืองหนอน 

 
 - เฟืองตรง (Spur gear) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกท่ีมีฟันล้อมรอบทรงกระบอก ใน
ลกัษณะของฟันท่ีขนานไปกบัแกนของเพลา มีทั้งแบบทรงกระบอกขบกนักบัทรงกระบอกอีกตวั
หน่ึง และมีแบบเฟืองสะพาน แบบเฟืองแหวน และหนา้ท่ีของเฟืองตรง นอกจากจะมีหนา้ท่ีในการ
ส่งก าลงัจากเพลาหน่ึงไปยงัอีกเพลาหน่ึงแลว้ จะสามารถส่งก าลงัไดเ้ฉพาะแกนเพลาท่ีขนานกนั
เท่านั้น เฟืองตรงนั้นเหมาะส าหรับใช้งานท่ีความเร็วรอบไม่สูงมากเพราะสามารถท่ีจะให้แรงฉุด
และแรงบิดไดดี้ ประสิทธิภาพการท างานสูง และสามารถเพิ่มหนา้กวา้งของเฟืองตรงไดอี้กเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีผวิสัมผสัของเฟืองไดม้ากข้ึนรวมลดทั้งการสึกหรอของเฟืองได ้
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ภาพท่ี 2.17 เฟืองแบบตรง[9] 
 
3. หลกัการท างานของเฟืองตรง 
         ในการส่งก าลงัของเฟืองตรงแกนเพลาของชุดเฟืองท่ีขบกนัจะตอ้งขนานกนัไม่วา่เฟืองจะเป็น
เฟืองใหญ่หรือเล็กก็ตามเฟืองท่ีจะสามารถเขา้คู่ขบกนัไดจ้ะตอ้งเป็นเฟืองระบบเดียวกนัคือมีขนาด
ไดเมทรัลพิทช์ หรือ ขนาดโมดุล ท่ีเท่ากนั ทิศทางการหมุนกระท าได ้2 ทิศทางคือ ทวนเข็มนาฬิกา
และตามเข็มนาฬิกาในขณะเฟืองท างานเฟืองจะส่งผ่านแรงต่อกนัทีละฟันเฟืองและก็จะเกิดการส่ง
ถ่ายแรงบิดเกิดข้ึนในคู่เฟืองซ่ึงแรงนั้นจะไม่กระท าต่อแนวแกนเพลาการส่งก าลงัของเฟืองตรง
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น นอกขบนอกนอกขบในและแบบนอกขบร่วมกบัเฟืองสะพาน 
 
4. ส่วนประกอบของเฟือง 

 พินเน่ียนหรือพีเน่ียน (pinion) ใชเ้รียกช่ือเฟืองขบัของคู่เฟืองท่ีขบกนั(ส่วนใหญ่จะ 
เป็นเฟืองตวัเล็ก) 

 พื้นท่ีผวิพิทช์ (pitch surface) คือ พื้นท่ีผวิทรงกระบอก 
 วงกลมพิทช์ (pitch circle) คือวงกลมท่ีมีจุดศูนยก์ลางเดียวกนักบัจุดศูนยก์ลางของเฟือง 
 ระยะพิทช์วงกลม (circular pitch, p) เป็นระยะท่ีวดับนวงกลมพิทช์โดยวดัจากต าแหน่งใด

ต าแหน่งหน่ึงบนฟันเฟือง 
 โมดูล (module, m ) เป็นค่าของอตัราส่วนระหวา่งเส้นผา่นศูนยก์ลางพิทช์กบัจ านวนฟัน

ของเฟืองมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
 ไดเมทรัลพิทช์ (diametral pitch, P ) เป็นค่าอตัราส่วนระหวา่งจ านวนฟันของเฟืองกบัเส้น

ผา่นศูนยก์ลางพิทช์หรือกล่าวไดว้า่เป็นส่วนกลบัของโมดูล มีหน่วยเป็นน้ิว 
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 วงกลมแอดเดนดมั (addendum circle) คือ วงกลมท่ีมีรัศมีอยูท่ี่ปลายสุดของฟันเฟืองและมี
จุดศูนยก์ลางเดียวกนักบัของเฟือง 

 วงกลมดีเดนดมั (dedendum circle) คือ วงกลมท่ีล้อมรอบฐานของฟันเฟืองและมีจุด
ศูนยก์ลางอยูท่ี่เดียวกบัของเฟือง 

 วงกลมพิกดัเผื่อ (clearance circle) คือ วงกลมท่ีมีจุดศูนยก์ลางเดียวกบัของเฟืองแต่มีรัศมีท่ี
ปลายนอกสุดของฟันเฟืองของอีกเฟืองหน่ึงท่ีเขา้มาขบกนั 

 
 
ภาพท่ี 2.18 ส่วนประกอบของเฟือง 
 
5. หลกัการเลอืกใช้และการค านวณ[10] 
 ความแรงและความเร็วของรถไฟฟ้านั้น เม่ือดูในส่วนระบบก าลงัขบัเคล่ือน จะข้ึนอยู่กบั 
มอเตอร์ สปีดคอนโทรล แบตเตอร่ี การเดินสายไฟ และอตัราทดเฟือง ในบทความน้ีจะกล่าวเฉพาะ
ในเร่ืองอตัราทดเฟืองครับ การเลือกใช้อตัราทดเฟืองท่ีเหมาะสม จะท าให้มอเตอร์ท างานไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ รถมีแรงออกตวัดี และมีความเร็วปลายเหมาะสมกบัสนามนั้นๆ  
หลกัการอตัราการทดเฟือง 
 เม่ือจะพูดถึงเร่ืองอัตราทดเฟือง เราต้องรู้จักกับส่ิงเก่ียวข้องท่ีส าคัญคือ เฟืองพิเน่ียน 
(Pinion), เฟืองสเปอร์ (Spur) 

 เฟืองพิเน่ียน (Pinion) เป็นเฟืองท่ียดึเขา้กบัแกนมอเตอร์ 
 เฟืองสเปอร์ (Spur) เป็นเฟืองท่ียดึเขา้กบัแกนเพลาขบัเคล่ือนหลกั 
 อตัราทดเฟืองภายใน (Internal Gear Ratio) , อตัราทดเฟืองรวม (Final Gear Ratio) และ 

ตารางการทดเฟือง (Gear Ratio Table) การค านวณการทดเฟือง 
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ตารางท่ี 2.1 การทดเฟือง 
 

โดยหลกัการค านวณการทดเฟืองนั้น จะน าจ านวนฟันเฟืองของเฟืองพิเน่ียนและจ านวน
ฟันเฟืองของเฟืองสเปอร์มาท าการค านวณหาค่าอตัราทดเฟืองภายในและค านวณอตัราเฟืองทดรวม
อตัราทดเฟืองภายใน (Internal Gear Ratio) เป็นอตัราทดท่ีเกิดจากระบบเฟืองภายในของรถ รถแต่
ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีอตัราทดภายในแตกต่างกนัไป  โดยปกติค่าอตัราทดภายใน จะบอกไวใ้นคู่มือ
ของรถ หรือค านวณไดจ้าก ตารางการทดเฟือง ท่ีมีอยูใ่นคู่มือ  
หาค่าอตัราทดภายใน  
 จากตารางทดเฟืองน้ี ถึงแมว้่ารถบางรุ่นจะไม่บอกค่าอตัราทดเฟืองภายใน เราก็สามารถ
ค านวณ หาค่าอตัราทดเฟืองภายใน ไดจ้ากสูตร 
อตัราทดเฟืองภายใน = อตัราทดเฟืองรวม / (เฟืองสเปอร์ / เฟืองพิเน่ียน) 
อตัราทดเฟืองรวม (Final Gear Ratio) เป็นค่าอตัราทดเฟืองของเฟืองทั้งระบบ ค านวณไดจ้ากสูตร 
อตัราทดเฟืองรวม = อตัราทดเฟืองภายใน x (เฟืองสเปอร์ / เฟืองพิเน่ียน)[11] 
 

2.4 วสัดุทีใ่ช้ท าโครงสร้าง 
 
1. อลูมิเนียม (Aluminum) [12] 

 ถือเป็นโลหะท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมใชใ้นการผลิตอลูมิเนียมผสม และผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมส่วนภาคครัวเรือนมีใชม้าก
ในการก่อสร้าง และตกแต่งบา้น ทดแทนไม ้และเหล็กเน่ืองจากเป็นโลหะท่ีมีคุณสมบติัคงทนต่อ
การหกั ความร้อน การกดักร่อนน ้ าหนกัเบา และมีความสามารถในการสะทอ้นแสง และความร้อน
ไดดี้มกัใชใ้นงานก่อสร้าง งานตกแต่ง เช่น การท าประตู หนา้ต่าง ฝ้า ราวกั้นและโครงสร้างต่างๆ 
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2. คุณสมบัติอลูมิเนียม 
 อลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายท่ี 660 องศาเซลเซียสเป็นโลหะท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย น ้ าหนกั
เบา รับภาระน ้ าหนกัไดสู้งสามารถข้ึนรูปไดง่้าย ไม่เส่ียงต่อรอยร้าว และการแตกหัก ไม่เป็นสนิม
ทนต่อการกดักร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษยโ์ดยเฉพาะการน ามาผสมกบัโลหะอ่ืนๆแลว้จะท าให้
คุณสมบติัต่างๆเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นยงัมีคุณสมบติัทางเคมีของอลูมิเนียมในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.19 ชนิดอลูมิเนียม[12] 
 

1. เม่ือท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนจะท าใหเ้กิดชั้นฟิลม์บางๆ เรียกวา่อลูมิเนียมออกไซด์
เคลือบบนชั้นผวิอลูมิเนียมป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาอ่ืนๆไดดี้ 

2.  การท าปฏิกิริยากบัไนโตรเจนจะท าใหเ้กิดไนไตรดท่ี์อุณหภูมิสูง 
3. ไม่ท าปฏิกิริยากบัก ามะถนั 
4. เม่ือท าปฏิกิริยากบัไฮโดรเจน ไฮโดรเจนจะแทรกซึมเขา้สู่ชั้นในของอลูมิเนียม จึง

จ าเป็นตอ้งก าจดัออก 
5. สามารถทนต่อกรดอนินทรียเ์ขม้ขน้ไดป้านกลาง 
6. ทนต่อปฏิกิริยาของด่างไดเ้ล็กนอ้ย สามารถละลายไดใ้นสภาวะท่ีเป็นด่างเขม้ขน้ 
7. เกิดปฏิกิริยากบัเกลือได ้ท าใหเ้กิดการกดักร่อน 
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3. ชนิดของอลูมิเนียมแบ่งตามการผลติ 
 1. อลูมิเนียมบริสุทธ์ิเป็นอลูมิเนียมท่ีไดจ้ากการถลุงแร่หรือการหลอมใหมี้ความบริสุทธ์ิ 
99.00% และมีธาตุอ่ืนเจือปนเพียง 1% เท่านั้น เป็นอลูมิเนียมท่ีมีความเหนียวสูงสามมารถ
ข้ึนรูปไดดี้ 
2. อลูมิเนียมผสมเป็นอลูมิเนียมท่ีไดจ้ากการหลอมร่วมกบัโลหะชนิดอ่ืนตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึน
ไปไดแ้ก่ ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุก สังกะสีเป็นตน้ 
เพื่อเป็นโลหะผสมใหมี้คุณสมบติัทนต่อแรงดึงสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



26 
 

บทที ่3 
การออกแบบทางวศิวกรรม 

 
 โครงงานน้ีเป็นการพฒันารถเพื่อไปแข่งขนัรถแข่งพลงังานโซล่าเซลล์ เพื่อให้ดีกวา่ท่ีมีการ
แข่งขนักนัมาโดยมีตวัแปรทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความแตกต่างกนั แนวการคิดการออกแบบ
โครงสร้างโดยการใช้อลูมิเนียมในออกแบบตวัรถให้มีน ้ าหนักเบา  และท าให้มีท าความเร็ว ได้
เท่ากบัของแชมป์ท่ีชนะปีท่ีแลว้ โดยมีดงัต่อไปน้ีมี 

 การออกแบบโครงสร้าง 
 การต่อโซล่าเซลล ์
 มอเตอร์ 
 ชุดฟันเฟือง 
 ลอ้ 

 

3.1 การออกแบบโครงสร้าง 
 
 ตวัถงัรถ และ แผงยึดโซล่าเซลล์โครงสร้างของตวัรถ ใช้เป็นอลูมิเนียม ยืดกบัตวัเพลารถ
บงัคบัเพราะวา่อลูมิเนียมมีความเบาและรับน ้ าหนกัไดดี้ ความยาวของตวัถงัรถ 40 เซนติเมตรและ 
ความกวา้ง 20 เซนติเมตรโดยมีแผงโซล่าเซลล์ต่อเช่ือมกนั 9 แผ่นโดยมีขนาดทั้งหมด กวา้ง 25 
เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร โดยมีอลูมิเนียมเป็นกรอบห่อหุม้เพื่อใหต้วัรถมีความแขง็แรง  
 
 

   
 

ภาพท่ี ก. มุมมองดา้นหนา้ ภาพท่ี ข. มุมมองดา้นบน 
ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม (ตวัอยา่ง A) 
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โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม (ตวัอยา่ง A) จะเป็นการน าเอาอลูมิเนียมท าเป็นโครงสร้างโดย
จะใชชุ้ดเกียร์ของรถบงัคบัมาท าการขบัเคล่ือนลอ้และท ารถเป็นแบบสามลอ้ ลอ้หนา้เลือกใชเ้ป็นลอ้
เล็กและเป็นลอ้ท่ีใช้กบัประตูบานเล่ือน ขบัเคล่ือนล้อหลงัแล้วน าไปท าการทดสอบ โดยจากการ
ทดสอบแลว้ ซ่ึงท าให้ไดผ้ลการทดสอบยงัไม่เป็นท่ีพอใจ เน่ืองจากแผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถรับ
พลงังานแสงอาทิตยไ์ดเ้พียงพอ และลอ้ท่ีใช้ไม่เหมาะสมกบัสนามท่ีใช้ทดสอบ เน่ืองจากลอ้ท่ีใช้
เป็นลอ้ประตูบานเล่ือนและมีความเสียดทานเยอะ 
 

 
 
ภาพท่ี ก. มุมมองดา้นบน    ภาพท่ี ข. มุมมองดา้นขา้ง 

ภาพท่ี 3.2 โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม (ตวัอยา่ง B) 
 
 โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม (ตวัอยา่ง B) ไดท้  าการปรับเปล่ียนลอ้หนา้และแผงโซล่าเซลล ์
โดยจะเลือกเป็นลอ้ท่ีใชก้บัรถเดินตามเส้นไดน้ ามาดดัแปลงเพื่อให้ลอ้หนา้มีพื้นท่ีสัมผสันอ้ยท่ีสุด
รถคนัน้ีจะมี4ล้อ และได้ท าการเปล่ียนแผงโซล่าเซลล์ใหม่โดยใช้ชนิดโพลีคริสตลัไลน์ เพราะ
สามารถรับแสงอาทิตยไ์ดดี้และรับท่ีอุณหภูมิต ่าๆได ้โดยจากการทดสอบแลว้ ซ่ึงท าให้ไดผ้ลการ
ทดสอบท่ีดีข้ึนเน่ืองจากท าการเปล่ียนลอ้เป็น4ลอ้ และท าการตดัลอ้เพื่อลดพื้นท่ีหนา้ตดัของลอ้และ
ลดความเสียดทานของลอ้ สาเหตุท่ีรู้ไดว้า่แผงโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน์สามารถรับความเขม้
แสงและอุณหภูมิต ่าไดน้ั้น เน่ืองจากไดท้  าการทดสอบก่อนท่ีจะน ามาใชโ้ดยน าแผงโซล่าเซลล์ไปต่อ
เขา้กบัมอเตอร์แลว้น าไปทดสอบดว้ยความเขม้แสงและอุณหภูมิต ่าท่ีประมาณ 70-90 W/m2 แผงโซ
ล่าเซลลส์ามารถท่ีจะรับความเขม้แสงต ่าๆได ้
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ภาพท่ี ก. มุมมองดา้นบน   ภาพท่ี ข. มุมมองดา้นขา้ง 
ภาพท่ี 3.3 โครงรถบงัคบั ทั้งหมดจากรถตน้แบบ (ตวัอยา่ง C) 
 
 โครงรถบงัคบั ทั้งหมดจากรถตน้แบบ (ตวัอยา่ง C) โดยจากการทดสอบแลว้ ซ่ึงท าให้ไดผ้ล
การทดสอบไดดี้ท่ีสุดใน 2 แบบ เน่ืองจากมีความลงตวัของโครงสร้างกบัลอ้ท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัสัมผสั
กบัพื้นน้อย และสามารถปรับองศาของแผงไดเ้พื่อให้ปรับตามช่วงเวลาของแสงอาทิตย ์และมีโร
เลอร์เพื่อบงัคบัทิศทางและกนักระแทกกบัขอบสนาม 

 
3.2 การต่อโซล่าเซลล์  
 
 1. การเลอืกใช้โซล่าเซลล์ 
 เน่ืองจากปี 2558 มีกติกาให้ใชแ้ผน่โซล่าเซลล์เป็นชนิด Thin film ขนาด 1 W จ านวน 9 
แผน่จึงเลือกใชแ้ผ่นโซล่าเซลล์ ให้เสมือนกบักติกาของการแข่งขนัปี 2558 โดยมีคุณสมบติัของโซ
ล่าเซลลด์งัภาพท่ี 3.4 

 
 
ภาพท่ี 3.4 โซล่าเซลลช์นิด Thin film [13] 
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คุณสมบติัของโซล่าเซลลท่ี์เลือกใช ้
 1w Solar Panel 
 Typical peak power 0.935W 
 Voltage at peak power 5.5v 
 Current at peak power 170mA 
 Length 100 mm 
 Width 75 mm 
 Depth 1.5 mm 
 Weight 33g 
 Efficiency 15.5% 

 
 เน่ืองจากแผงโซล่าเซลลข์องเดิมมีประสิทธิภาพนอ้ย ไม่สามารถรับแสงอาทิตยใ์นอุณหภูมิ
ท่ีต ่าๆได ้จึงท าการเปล่ียนแผงโซล่าเซลล์ โดยจากโซล่าเซลล์เดิมเป็นชนิด Thin film จึงเปล่ียนเป็น 
Polycristallineเพราะสามารถให้ประสิทธิภาพไดม้ากกว่า เหมาะกบัแสงของประเทศไทย และรับ
แสงอาทิตยท่ี์มีอุณหภูมิต ่าไดดี้แต่มีขนาด 1 W เท่ากบัของเดิม แต่มีค่าแรงดนักบักระแสแตกต่างกนั
เล็กน้อย จึงน ามาใช้ในการต่อแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเพื่อท าให้แผงโซล่าเซลล์มีหลายขนาด โดยจะ
น ามาต่อเป็นขนาด 9 W และ 12 W เป็นการต่อแบบขนานทั้ง 2 แผง โดยมีคุณสมบติัดงัภาพท่ี 3.5 
 

    
 

ภาพท่ี ก. ดา้นหนา้       ภาพท่ีข.ดา้นหลงั 
ภาพท่ี 3.5 โซล่าเซลลช์นิดโพลี คริสตลัไลน์ (Poly cristalline) [14] 
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คุณสมบติัของโซล่าเซลลท่ี์เลือกใช ้
 1 W Solar Panelชนิด polycrystalline 
 Typical peak power 0.935 W 
 Voltage at peak power 5.5 V 
 Current at peak power 180 ma 
 Length 85 mm 
 Width 85 mm 
 Depth 1.5 mm 
 Weight 33g 
 Efficiency 15.5% 

 
 การต่อแผงโซล่าเซลลท่ี์ใชใ้นการท าโครงงานน้ี จะเป็นการต่อแบบขนานกนัทั้งหมด โดยมี
การค านวณและจากการทดสอบโดยเปรียบเทียบกนัดงัต่อไปน้ี 
การต่อแบบขนาน 
 เป็นการต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบขนาน น าค่าจากการค านวณและค่าท่ีวดัไดม้าท าการ
เปรียบเทียบกนั โดยมีขนาด 9 W และ 12 W สามารถดูจากการเปรียบเทียบดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ในตวัอยา่งท่ี 1.1 แผงโซล่าเซลลข์นาด 9 W 
ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ     ค่าท่ีไดจ้ากการวดัและทดสอบ 
  ก าลงังาน (W) = 9 W      ก าลงังาน (W) = 6.059 W 
  แรงดนั (V) = 5.5 V      แรงดนั (V) = 5.166 V 
  กระแส (I ) = 1.62 A      กระแส (I) = 1.173 A 
  ท่ีความเขม้แสงประมาณ = 600-700 W/m2   ท่ีความเขม้แสงประมาณ = 470-520 W/m2

  

 
ภาพท่ี 3.6  แผงโซล่าเซลลต่์อแบบขนาน ขนาด 9 W 
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ในตวัอยา่งท่ี 1.2 แผงโซล่าเซลลข์นาด 12 W 
ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ    ค่าท่ีไดจ้ากการวดัและทดสอบ 
  ก าลงังาน (W) = 12 W      ก าลงังาน (W) = 9.074 W 
  แรงดนั (V) = 5.5 V      แรงดนั (V) = 4.818 V 
  กระแส (I) = 2.16 A      กระแส (I) = 1.883 A 
  ท่ีความเขม้แสงประมาณ = 600-700 W/m2   ท่ีความเขม้แสงประมาณ = 470 -520 W/m2 

 

 
ภาพท่ี 3.7 แผงโซล่าเซลลต่์อแบบขนาน ขนาด 12 W 
 

3.3 มอเตอร์ 
 
 เน่ืองจากโครงรถท่ีน ามาใชโ้ครงงานน้ีเป็นโครงสร้างของรถบงัคบั และไดท้  าการดดัแปลง
เอาชุดเกียร์ของรถบงัคบัมาใช้ โดยมีมอเตอร์ท่ีติดกบัรถบงัคบัมาเป็นมอเตอร์ขนาดรุ่น r140 และมี
ชุดเฟืองทดอยูใ่นชุดเกียร์ทา้ยของรถบงัคบัซ่ึงจะมีขอ้มูลดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 3.8 มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร รุ่น r140 
 



32 
 

 
คุณสมบติัของ Motor 

 Voltage: 
- Operating range: 1.5-6.0 V 
- Nominal: 3V constant 

 No load:  
- Speed: 1000 rpm 
- Current: 0.06 A 

 
3.4 ชุดเฟืองทด 
 
 ชุดส่งก าลงัหรือห้องเคร่ืองเป็นชุดเกียร์ทา้ยรถบงัคบัท่ีได้น ามาใช้ในโครงงานน้ี โดยจะ
สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนไดด้งัตามน้ี  

 มอเตอร์มี เฟืองขบั 8 ซ่ี 
 ชุดฟันเฟืองทดก าลงั      
 ชุดฟันเฟืองขนาด 49 ซ่ี และ 43 ซ่ีแบบมีแกนกลาง 
 ชุดฟันเฟืองขนาด 40 ซ่ีกบั 21 ซ่ี 

 
 

 

      
 
ก. ภายในเพลาชุดรถบงัคบั    ข. ชุดฟันเฟืองขนาด   ค. ชุดฟันเฟืองขนาด  
                     49 ซ่ี และ 43ซ่ี       40 ซ่ีกบั 21 ซ่ี 
ภาพท่ี 3.9 ชุดฟันเฟืองทา้ยรถบงัคบั 
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3.5 ล้อ 
 

  ส าหรับลอ้ท่ีใชใ้นการทดสอบรถพลงังานแสงอาทิตยมี์ดว้ยกนัหลายขนาด หลายแบบ โดย
เราเลือกลอ้ท่ีมาใชน้ั้นมีทั้งหมด 4 แบบ มีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

   
 

ภาพท่ี ก. ลอ้แบบท่ี 1         ภาพท่ี ข. ลอ้แบบท่ี 2 
ก. แบบท่ี 1 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6.5 cm. มีหนา้ตดั 1 cm. (ลอ้เดิมท่ีมากบัรถบงัคบั) 
ข. แบบท่ี 2 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 7.0 cm. มีหนา้ตดั 0.6 cm. (เป็นลอ้ท่ีใชก้บัรถเดินตามเส้น) 
 
 

 
 

ภาพท่ี ค. ลอ้แบบท่ี 1         ภาพท่ี ง. ลอ้แบบท่ี 2 
ค. แบบท่ี 3 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6.5 cm. มีหนา้ตดั 1 cm. ยางจะมีลายดอก 
ง. แบบท่ี 4 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6.0 cm. มีหนา้ตดั 1 cm. เป็นยางท่ีไม่มีลายดอกยาง 
ภาพท่ี 3.10 รูปแบบลกัษณะของลอ้ 
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บทที ่4 

การทดลองและผลการทดลอง 
 
 ในบทน้ีจะเร่ิมจากการทดสอบรถพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีรถท่ีใช้ทดสอบอยู่ 2 แบบ 
แบบท่ีหน่ึงใช้โครงอลูมิเนียม แบบท่ีสองใช้โครงรถบงัคบั ท่ีใช้ชุดเกียร์ของรถบงัคบัรุ่นเดียวกบั
แบบท่ีหน่ึง โดยจะประเมินผลการทดสอบทุกค่าความเขม้แสงของแสงอาทิตย ์ เพื่อท าให้สามารถ
ดึงค่าก าลงังานออกมาใช้ในการขบัเคล่ือนในทุกสภาวะความเขม้แสง โดยจะแสดงดว้ยการวดัค่า
และเก็บข้อมูลก าลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ในช่วงเวลาของความเขม้แสงในแต่ละช่วง โดย
พิจารณาจากการทดสอบรถพลงังานแสงอาทิตยใ์นระยะทาง 25 เมตร และจะมีการเปล่ียนขนาดของ
โซล่าเซลล์ดว้ยการเพิ่มก าลงังาน (Watt) ข้ึน มีทั้งหมด 2  ขนาด ไดแ้ก่ 9 W และ 12 W แลว้น าผลท่ี
ไดจ้ากการทดสอบมาแสดงผลดงัต่อไปน้ี 
ตวัอยา่ง A โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม 
 

    
 

ภาพท่ี ก. ขณะมีแผงโซล่าเซลล ์       ภาพท่ี ข. ขณะไม่มีแผงโซล่าเซลล ์
ภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่ง A ขณะมีแผงโซล่าเซลล ์และไม่มีแผงโซล่าเซลล ์
 
 จากตวัอยา่ง A พบวา่ เกิดปัญหาเน่ืองจากเป็นขบัหลงั จึงท าให้เกิดแรงขบัดา้นหลงั ท าให้
รถเบ้ียวเขา้ขอบสนามจึงมีการพฒันาต่อ จากตวัอยา่ง A ท่ีพบ ปัญหา 

1. ลอ้มีความฝืด จึงท าวิง่ไดไ้ม่ดี เน่ืองจากท ามาจาก ลอ้เล่ือนประตู 
2. มีแรงเสียดทานท่ีลอ้หลงัสูง จึง ลดพื้นผวิสัมผสัของยางลง 50% 
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ตวัอยา่ง B โครงสร้างรถโครงอลูมิเนียม  
 

  
 

ภาพท่ี ก. ตวัอยา่ง B ดา้นบน        ภาพท่ี ข. ตวัอยา่ง B ดา้นขา้ง 
ภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่ง B ขณะไม่มีแผงโซล่าเซลล ์
 
ส่ิงท่ีปรับเปล่ียนเพื่อพฒันา มีดงัน้ี 

 ลดพื้นท่ีหนา้ตดัลอ้หนา้และหลงั จาก 2.5 cm เป็น ขนาด 1.25 cm 
 ปรับเปล่ียน จาก ลอ้หนา้ลอ้เดียวใหเ้ป็น 2 ลอ้ 

จึงท าการทดลองอีกคร้ัง ในระยะทาง  25 m 
ในช่วงเวลา 11.30 - 12.10 น. โดยมีขนาดความเขม้ของแสงช่วง 525 W/m2 
โดย ใช ้แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 W ชนิด Thin Film ผลท่ีไดร้ถสามารถวิ่งได ้7.5 วินาทีในระยะทาง 
25 m 
ตวัอยา่ง ท่ี C รถน้ีใช ้โครงรถบงัคบั ทั้งหมดจากรถตน้แบบ 
 

 
 

ภาพท่ี ก. ตวัอยา่ง C ดา้นบน        ภาพท่ี ข. ตวัอยา่ง C ดา้นขา้ง 
ภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่ง C ขณะไม่มีแผงโซล่าเซลล ์
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 ตวัอยา่ง C สามารถ ลองรับน ้ าหนกัท่ีมากข้ึนท าใหส้ามารถทดลอง ผลของแผงโซล่าเซลลท่ี์
มีขนาด 9 W  และ 12 W ไดผ้ลการทดลองรถคนัน้ีวิง่ในระยะทาง  25 m ในช่วงเวลา 11.30 - 12.10 
น. โดยมีขนาดความเขม้ของแสงช่วง 525 W/m2 

โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง 
โดย ใช ้แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 W ชนิด  Polycrystalline ผลท่ีไดคื้อรถสามารถวิง่ได ้7.5 วนิาที 
โดย ใช ้แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 12 W ชนิด  Polycrystalline ผลท่ีไดคื้อรถสามารถวิง่ได ้8.1วนิาที 
ในระยะทาง 25 m จากการทดสอบน้ี ท าใหไ้ดผ้ลวา่ 
น ้าหนกัของรถมีผลต่อความเร็วรถ ถึงจะเพิ่มแรงดนัใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้ดแ้รงขบัท่ีมากข้ึน แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัน ้าหนกัของรถท่ี แบกรับไวไ้ม่สามารถชดเฉยกนัได ้เพราะรถมีก าลงัสูงสุดท่ีรถท า
ได ้
 
4.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 
1. แผงโซล่าเซลล ์
แผงโซล่าเซลล ์9 แผน่ แบบ Crystalline  มีน ้าหนกั 313.5 กรัม 
แผงโซล่าเซลล ์12 แผน่ แบบ Crystalline  มีน ้าหนกั 414.3 กรัม 
 
 
 
 
                                
 

ภาพท่ี ก. แผงโซล่าเซลล ์9 W   ภาพท่ี ก. แผงโซล่าเซลล ์12 W 
ภาพท่ี 4.4 แผงโซล่าเซลล ์
 
แผงโซล่าเซลล ์มี 2 ขนาด แบบ A ขนาด 9 แผน่ และ ขนาด 12 แผน่ 
ในการทดลองเลือกใชแ้บบ A ขนาด 9 แผน่ 
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2. แผงโซล่าเซลล ์
ถาดแผงโซลล่าเซลล ์9 แผน่ มีน ้าหนกั 78.79 กรัม  
ถาดแผงโซลล่าเซลล ์12 แผน่ มีน ้าหนกั 100.8 กรัม 

    
 
ภาพท่ี ก. ถาดแผงโซล่าเซลล ์9 W       ภาพท่ี ข. ถาดแผงโซล่าเซลล ์12 W 

ภาพท่ี 4.5 ถาดแผงโซล่าเซลล ์9 W และ 12 W 
 

ถาดแผงโซล่าเซลล ์มี 2 ขนาด แบบ A ขนาด 9 แผน่ และ ขนาด 12 แผน่ ดงัภาพท่ี 4.5.ข 
สรุปไดว้่า เลือกใช ้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 9 W เพราะมีน ้ าหนกั เบา และให้พลงังานเหมาะสมกบั
มอเตอร์ 
 
2. ห้องเคร่ืองและตัวส่งก าลงั 
 
หอ้งเคร่ืองหนกั 131.6 กรัม ดงัภาพท่ี 4.6 
มอเตอร์ 44.7 กรัมดงัภาพท่ี 4.7 
 

\  
 

ภาพท่ี 4.6 หอ้งเคร่ือง            
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ภาพท่ี 4.7    มอเตอร์ 
 
หอ้งเคร่ือง  ดงัภาพท่ี 4.6 ภายในมีชุดเฟ่ืองทด และใชม้อเตอร์ ดงัภาพท่ี 4.7 ของรถบงัคบัมา
ขบัเคล่ือน 
โครงรถ ตวัอยา่ง B 
โครงรถ ตวัอยา่ง B ขณะ ไม่มีแผงวางโซล่าเซลล ์มีน ้าหนกั 272.8 กรัม 
โครงรถตวัอยา่ง B ขณะ แบกน ้าหนกัแผงโซล่าเซลลจ์  านวน 9 แผน่ แบบ Thin film มีน ้ าหนกั 665.4 
กรัม 
โครงรถตวัอยา่ง B ขณะ แบกน ้าหนกัแผงโซล่าเซลลจ์  านวน 9 แผน่ แบบ Crystalline มีน ้าหนกั 
650.4 กรัม  
   

   
 

      ก.แผงโซล่าเซลลแ์บบ Thin film     ข. แผงโซล่าเซลลแ์บบ Crystalline 
ภาพท่ี 4.8 ลกัษณะและน ้าหนกัรถ ตวัอยา่ง B 

 
 
 

http://pantip.com/topic/31304236
http://pantip.com/topic/31304236
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โครงรถ ตวัอยา่ง C 
โครงรถ ตวัอยา่ง C ขณะ ไม่รองรับน ้าหนกั แผงโซล่าเซลล ์มีน ้าหนกั 555.1 กรัม  
โครงรถ ตวัอยา่ง C ขณะ รองรับน ้าหนกั แผงโซล่าเซลล ์9 แผน่ แบบ Crystalline มีน ้าหนกั 949.2 
กรัม  
โครงรถ ตวัอยา่ง C ขณะ ไม่รองรับน ้าหนกั แผงโซล่าเซลล ์12 แผน่ แบบ Crystalline  มีน ้าหนกั 
657.8 กรัม 
โครงรถ ตวัอยา่ง C ขณะ รองรับน ้าหนกั แผงโซล่าเซลล ์12 แผน่ แบบ Crystalline  มีน ้ าหนกั 
1072.29 กรัม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพท่ี ก. โครงรถ      ภาพท่ี ข.โครงรถขณะติดตั้ง 9 W       ภาพท่ี ค.โครงรถขณะติดตั้ง 9 W 
ภาพท่ี 4.9 ลกัษณะและน ้าหนกัรถ ตวัอยา่ง C 
 
4.2 การทดลองรถพลงังานแสงอาทติย์ 
 

1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
 เคร่ืองมือวดัวเิคราะห์ก าลงัไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้า (PV Analyzer) 
 เคร่ืองมือวดัก าลงัแสง (Solar Power Meter) 

2. ขั้นตอนการทดลอง 
 น าแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 1 W มาต่อแบบขนาน เป็น 9 W และ 12 W และน ามาวดัค่า

โดยใชเ้คร่ืองมือวดัวเิคราะห์ก าลงัไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้า (PV Analyzer) ดงัภาพท่ี ก.  
 เม่ือท าการวดัค่าของแผงโซล่าเซลล์เสร็จแลว้ ก็น ามาติดตั้งบนโครงรถท าการต่อสายเขา้

กบัมอเตอร์เพื่อท าการทดสอบ ดงัภาพท่ี ข. 
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 ท าการวดัค่าของความเขม้แสงโดยใช้เคร่ืองมือวดัก าลงัแสง (Solar Power Meter) เพื่อ
น ามาใชเ้ก็บค่าของความเขม้แสง ดงัภาพท่ี ค. 

 ท าการทดสอบรถพลงังานแสงอาทิตย ์โดยจะท าการวดัค่าอีกคร้ังเม่ือตอนแผงโซล่าเซลล์
เพื่อจะดูค่าของเคร่ืองมือวดัวิเคราะห์ก าลงัไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้า (PV Analyzer) แลว้กดปุ่ม 
Auto scan ขณะวดัจะมีการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีการข้ึน-ลงอยูต่ลอดภาพท่ี ง. 

 ท าการทดสอบวิง่บนสนาม ในระยะทาง 25 เมตร ภาพท่ี จ. 
 ท าการทดลองซ ้ าอีก 2 คร้ังตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 - 5 โดยจะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของแผง

โซล่าเซลลจ์าก 9 W เพิ่มข้ึนไปเป็น 12 ภาพท่ี ฉ. 
 น าค่าท่ีไดจ้ากการวดัและทดสอบมาเขียนกราฟความสัมพนัธ์  
 ท าการทดลองซ ้ า โดยแผงโซล่าเซลล ์

 

      
 
ภาพท่ี ก. แผงโซล่าเซลลเ์ขา้กบัโครงสร้างรถ          ภาพท่ี ข.ประกอบแผงโซล่าเซลล ์
  

        
 
ภาพท่ี ค.วดัความเขม้แสง PV Analyzer   ภาพท่ี ง.ต่อสายเคร่ืองมือวดัเขา้กบั 

แผงโซล่าเซลล ์
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ภาพท่ี 4.10 ขั้นตอนการทดสอบ 

                
ภาพท่ี จ.ท าการทดสอบรถพลงังานแสงอาทิตย ์          ภาพท่ี ฉ.เปล่ียนแผงโซล่าเซลล ์

ขนาด 9 W และ 12W 
ภาพท่ี 4.10 ขั้นตอนการทดสอบ (ต่อ) 
 

4.3 ผลการทดลองทีไ่ด้  
 
ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ 
1. แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ thin film 
 

 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ thin film 

377 387 402 450 456 488

วตัต์ 5.521 5.535 5.624 5.899 5.972 6.075

โวลต์ 4.571 4.611 4.666 4.848 4.977 5.351

แอมป์ 0.981 0.993 1.073 1.105 1.156 1.215

0
1
2
3
4
5
6
7

ก า
ลงั
งา
น 

แผงThin film ขนาด 9 w 

กราฟเปรียบเทียบการท างานตามความเขม้ของแสง 

วตัต์ โวลต์ แอมป์ 
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ค่าท่ีวดัแผงโซล่าเซลล ์แบบ thin film ขนาด 9 Wไดจ้าก PV Analyzer ขณะไม่มีโหลดท่ีความเขม้
แสงช่วง 400 - 500 W/m2 

 
 
ภาพท่ี 4.11 ค่า I/V Cruve ท่ีวดัได ้ของแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ thin film 
 
ค่าท่ีวดัได ้ 
Vopen = 5.984  V 
Ishort = 1.244 V 
PMax = 5.828 W 
 
2. แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ polycrystalline 
 

 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ polycrystalline 

377 387 402 450 456 488

วตัต์ 5.391 5.501 5.735 6.037 6.059 6.237

โวลต์ 4.571 4.611 4.848 4.977 5.166 5.351

แอมป์ 0.981 0.993 1.056 1.105 1.105 1.215

0
1
2
3
4
5
6
7

ก า
ลงั
งา
น 

แผงแบบ Polycrystalline ขนาด 9 w  

กราฟเปรียบเทียบการท างานตามความเขม้ของแสง 

วตัต์ โวลต์ แอมป์ 
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ค่าท่ีวดัแผงโซล่าเซลล์ แบบ polycrystalline ขนาด 9 W ไดจ้าก PV Analyzer ขณะไม่มีโหลดท่ี
ความเขม้แสงช่วง 400 - 500 W/m2 
 

 

 
ภาพท่ี 4.12 ค่า I/V Cruve ท่ีวดัได ้ของแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 9 วตัตแ์บบ polycrystalline 
 
ค่าท่ีวดัได ้ 
Vopen = 6.094  V 
Ishort = 1.293 V 
PMax = 5.846 W 
 
3. แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 12 วตัตแ์บบ Polycrystalline 
 

 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 12 วตัตแ์บบ polycrystalline 

377 387 402 450 456 488

วตัต์ 8.592 9.015 9.372 9.046 10.839 11.097

โวลต์ 4.754 4.813 4.849 5.039 5.109 5.157

แอมป์ 1.489 1.511 1.673 1.834 1.867 1.973

0
2
4
6
8

10
12

ก า
ลงั
งา
น 

แผงแบบ Polycrystalline ขนาด 12 w  

กราฟเปรียบเทียบการท างานตามความเขม้ของแสง 

วตัต์ 

โวลต์ 

แอมป์ 

12 วตัต ์
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ค่าท่ีวดัแผงโซล่าเซลล์ แบบ polycrystalline ขนาด 12 wไดจ้าก PV Analyzer ขณะไม่มีโหลดท่ี
ความเขม้แสงช่วง 400 - 500 W/m2 

 

 
 
ภาพท่ี 4.13 ค่า I/V Cruve ท่ีวดัได ้แผงโซล่าเซลล ์ขนาด 12 วตัตแ์บบ polycrystalline 
 
ค่าท่ีวดัได ้ 
Vopen = 6.231  V 
Ishort = 1.696 V 
PMax = 7.672 W 
 
กราฟเปรียบเทียบการท างานตามความเขม้ของแสงกบัความเร็วรถ 

 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่า ความเขม้ของแสงกบัความเร็ว 

100 400 500 600 700 800

รถ ตวัอยา่ง B 0 10 8 7.2 7 6.5

รถ ตวัอยา่ง C 0 9.8 7.5 7 6.5 6.5

0

2

4

6

8

10

12

เวล
าที่
วิง่
ได

 ้

W/m2 

วนิาที 

รถ ตวัอยา่ง B 

รถ ตวัอยา่ง C 
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4.4 สรุปผลการทดลอง 
 

การทดสอบท่ีดีท่ีสุด คือรถสามารถวิง่ไดค้วามเร็ว 7.5 วนิาที โดยใชร้ะยะทาง 25 เมตร และ 
ในระหว่างการทดสอบสามารถวดัแสงอาทิตย ์ได ้มีค่า 500 – 600 W/m2 หลงัจากนั้นจึงท าการ
ทดสอบซ ้ าๆในช่วงเวลาแสงอาทิตยท่ี์แตกต่างกนัโดยใชแ้ผงโซล่าเซลล์ 2 ชนิดคือ Thin film และ 
polycrystalline โดยใชแ้ผงท่ีต่อ ขนาดคือ 9 W และ 12 W โดยการทดสอบท่ีล่ะแผงและบนัทึกค่า
พลงังานท่ีได ้จากการวดัโดย เคร่ืองวดัก าลงัแสง(solar power metor) เพื่อหาก าลงัไฟฟ้าและกระ
ไฟฟ้าจากค่า I/V Cruve เปรียบเทียบขนาดความเขม้ของแสงท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยเคร่ืองวดัแสง( PV 
Analyzer)น าค่าท่ีวดัไดน้ ามาใส่ลงในกราฟเพื่อแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างค่า
ของแสงกบัพลงังานท่ีโซล่าเซลล์ผลิตให้ ทีละแผง และ น า รถไปทดสอบตามค่าแสงท่ีวดัไดใ้นแต่
ละช่วงค่าแสง เพื่อ น าขอ้มูลมาใส่ลงในกราฟเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดความเขม้ของ
แสงและความเร็ว โดยสรุปไดว้่า ขนาดความเขม้ของแสง 500-600 W/m2 รถจะให้สามารถท า
ความเร็วไดร้ะหวา่ง 7.2 – 8 วินาที และ ขนาดความเขม้ของแสง 700 W/m2 ข้ึนไป รถจะมีความเร็ว 
6.5 - 7.5 วนิาที จนถึงก าลงัสูงสุดท่ี ขนาดความเขม้ของแสง 800 W/m2 ข้ึนไป ดงัภาพท่ี 4.17 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 

จากวตัถุประสงคใ์นการท าโครงงานน้ีเป็นการออกแบบโครงสร้างรถพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็กแบบไม่มีแบตเตอร่ีเพื่อน ามาหาประสิทธิภาพของแสงและแผน่โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์
โดยปกติในแต่ละเซลล์ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงและ
จะมีแรงดนัไฟฟ้าประมาณ 0.6 – 0.7 โวลต ์ท าให้ในการใชง้านจริงส าหรับโครงงานน้ี จึงตอ้งมีการ
ต่อแผงโซล่าเซลล์เขา้ดว้ยกนัหลายๆเซลล์แบบขนาน จะท าให้ไดแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีต ่าแต่จะท าให้
กระแสไฟฟ้าท่ีไดรั้บมากข้ึน การเลือกมอเตอร์เลือกใช้มอเตอร์ท่ีเป็นชุดรถบงัคบั ซ่ึงเป็นมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวรรุ่น r140 ส่วนโครงสร้างท่ีใชเ้ลือกใชอ้ลูมิเนียม เพราะมีน ้ าหนกั
เบา แข็งแรง ทนทาน และเลือกใช้ล้อพื้นท่ีหน้าตดัขนาด 1.25 เซนติเมตร เพื่อลดแรงเสียดทาน
ระหวา่งลอ้กบัพื้น ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบสามารถท าเวลาไดดี้ท่ีสุด 7.5 วินาทีโดยใชร้ะยะทาง 25 
เมตรในขณะทดสอบวดัช่วงความเขม้ของแสงได ้500-600 W/m2  โดยสรุปไดว้า่ขณะช่วงความเขม้
ของแสงท่ีรถจะสามารถให้ความเร็วได้ระหว่าง 7.2-8.0 วินาที และเม่ือมีความเขม้ของแสง 700 
W/m2 รถจะมีความเร็วสูงสุดท่ี 7.5 วนิาที 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

 ควรออกแบบโครงสร้างท่ีแขง็แรงกวา่เดิม เพื่อให้สามารถรองรับน ้ าหนกัของแผงโซล่า
เซลล์สามารถรับแสงอาทิตยไ์ดด้ว้ยการท าให้แผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตยแ์ละ
ท าใหบ้งัคบัทิศทางได ้

 ควรมีการค านวณเฟืองทดให้ได้ก าลังสูงสุด ให้เหมาะสมกับแผงโซล่าเซลล์ท่ีให้
พลงังานแก่มอเตอร์ 

 แนวทางการพฒันาต่อติดวงจรบงัคบั ,ติดวงจรวิ่งตามเส้น ,ติดเซนเซอร์ ให้แผงโซล่า
เซลลส์ามารถหมุนรับแสงแดดได\้ 

ผูท่ี้สนใจปริญญานิพนธ์เล่มน้ีสามารถท่ีจะน าโครงงานน้ี เพื่อน าไปเป็นแนวทางการพฒันา
ต่อหวงัวา่ปริญญานิพนธ์เล่มน้ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาโครงงานต่อไป     

 


