
บทที่ 2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎเีซลล์แสงอาทติย์(Solar Cell) [1] 
 
   เซลลแ์สงอาทิตยค์ือ  ส่ิงประดิษฐท์ี่ทาํจากสารก่ึงตวันาํ  เช่น ซิลิคอน  (Silicon), แกลเล่ียม
อาร์เซไนด์  (Gallium Arsenide), อินเดียม  ฟอสไฟด์  (Indium Phosphide), แคดเมียม  เทลเลอไรด์
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์อินเดียม  ไดเซเลไนด์  (Copper Indium Diselenide) เป็นตน้  
ซ่ึงเม่ือไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรงก็จะเปล่ียนเป็นพาหะนาํไฟฟ้า  และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้า
บวกและลบเพือ่ใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าที่ข ั้วทั้งสองของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ม่ือนาํขั้วไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตยต่์อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่อุปกรณ์เหล่านั้น  ทาํให้
สามารถทาํงานได ้
 

2.1.1 หลกัการท างานเซลล์แสงอาทติย์ 
 
        การทาํงานของเซลลแ์สงอาทิตย์  เป็นขบวนการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้
โดยตรง โดยเม่ือแสงซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานกระทบกบัสารก่ึงตวันาํจะเกิดการ
ถ่ายทอดพลงังานระหวา่งกนัพลงังานจากแสงจะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนที่ของกระแสไฟฟ้าขึ้นใน
สารก่ึงตวันาํ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปใชง้านได ้ดงัรูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.4 
 

 

ภาพที่ 2.1 หลกัการทาํงานเซลลแ์สงอาทิตย ์
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        1. สาร p-type ซิลิคอน คือสารก่ึงตวันาํที่ไดก้ารโดปป้ิงดว้ยสารโบรอน  ทาํใหโ้ครงสร้าง
ของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน(โฮล )เม่ือรับพลงังานจากแสงอาทิตยจ์ะทาํหนา้ที่เป็นตวัรั บ
อิเล็กตรอน  เม่ือนาํซิลิคอนทั้ง  2 ชนิด มาประกบต่อกนัดว้ย  p-n junction จึงทาํใหเ้กิดเป็น  เซลล์
แสงอาทิตย ์ในสภาวะที่ยงัไม่มีแสงแดด  n-type ซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของเซลล์  ส่วนประกอบ
ส่วนใหญ่พร้อมจะใหอิ้เล็กตรอน แต่ก็ยงัมีโฮลปะปนอยูเ่ล็กนอ้ยดา้นหนา้ของ n–typeจะมีแถบ
โลหะเรียกวา่Front Electrode ทาํหนา้ที่เป็นตวัรับอิเล็กตรอน ส่วน p-type ซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหลงั
ของเซลลโ์ครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโฮลแต่ยงัคงมีอิเล็กตรอนปะปนบา้งเล็กนอ้ยดา้นหลงัของ  p-
type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกวา่ Back Electrode ทาํหนา้ที่เป็นตวัรวบรวมโฮล ดงัรูปที่ 2.2 
 

 

ภาพที่ 2.2 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 

        2. เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบ แสงอาทิตยจ์ะถ่ายเทพลงังานใหก้บัอิเล็กตรอนและโฮล 
ทาํ 
ใหเ้กิดการเคล่ือนไหว เม่ือพลงัสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิง่เขาหาเพือ่จบัคู่กนั  อิเล็กตรอน
จะวิง่ไปยงัชั้น n - type และโฮลจะวิง่ไปยงัชั้น p type ดงัรูปที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 
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3. อิเล็กตรอนวิง่ไปรวมกนัที่  Front Electrode และโฮลวิง่ไปรวมกนัที่  Back Electrode 
เม่ือมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก  Front Electrode และ  Back Electrode ใหค้รบวงจร  ก็จะเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้นเน่ืองจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิง่เพือ่จบัคู่กนัดงัรูปที่ 2.4 
 

  
 
ภาพที่ 2.4 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 

 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.5 จาํลองการเกิดกระแสไฟฟ้าในเซลลแ์สงอาทิตย ์
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2.1.2 เซลล์แสงอาทติย์ทีนิ่ยมใช้กนัอยู่ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คอื 
 
        1. กลุ่มเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ทาํจากสารก่ึงตวันาํประเภทซิลิคอน  จะแบ่งตามลกัษณะของ
ผลึกที่เกิดขึ้น คือ แบบที่เป็น  รูปผลึก  ( Crystal ) และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก  (Amorphous) แบบที่
เป็นรูปผลึกจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน  ( Single Crystalline Silicon Solar 
Cell) และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน  ( Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก  คือ 
ชนิดฟิลม์บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell) 
        2. กลุ่มเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ทาํจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน  ซ่ึงประเภทน้ี  จะเป็น
เซลลแ์สงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพสูงถึง 25 % ขึ้นไปแต่มีราคาสงูมาก  ไม่นิยมนาํมาใชบ้นพื้นโลก  
จึงใชง้านสาํหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่  แต่การพฒันาขบวนการผลิต
สมยัใหม่จะทาํใหมี้ราคาถูกลง  และนาํมาใชม้ากขึ้นในอนาคต  (ปัจจุบนันาํมาใชเ้พยี  ง 7 % ของ
ปริมาณที่มีใชท้ั้งหมด) 
 

2.1.3 คุณสมบัติและตัวแปรทีส่ าคญัของเซลล์แสงอาทติย์ 
 

1. ความเขม้ของแสง 
        กระแสไฟ  (Current) จะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง  หมายความวา่เม่ือ
ความเขม้ของแสงสูง  กระแสที่ไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยก์็จะสูงขึ้น  ในขณะที่แรงดนัไฟฟ้าหรือ
โวลตแ์ทบจะไม่แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงที่ใชว้ดัเป็นมาตรฐานคือ
ความเขม้ของแสงที่วดับนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง  ปราศจากเมฆหมอกและวดัที่
ระดบันํ้ าทะเลในสภาพที่แสงอาทิตยต์ั้งฉากกบัพื้นโลก  ซ่ึงความเขม้  ของแสงจะมีค่าเท่ากบั  100 
mW ต่อ ตร.ซม. หรือ  1,000 W ต่อ ตร.ม.ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถา้
แสงอาทิตยท์าํมุม 60 องศากบัพื้นโลกความเขม้ของแสงจะมีค่าเท่ากบัประมาณ  75 mW ต่อ ตร.
ซม. หรือ 750 W ต่อ ตร.ม. ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  AM2 กรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นจะใชค้่า  AM 
1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพของแผง 
        2. อุณหภูมิ 
        กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไป  ในขณะที่แรงดนัไฟฟ้า  
(โวลต์ )จะลดลงเม่ืออุณหภูมิ สูง  ขึ้นซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุก  ๆ 1 องศาที่เพิม่ขึ้น  จะทาํให้
แรงดนัไฟฟ้าลดลง  0.5%และในกรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าตรฐานที่ใชก้าํหนด
ประสิทธิภาพของแสงอาทิตยค์ือ  ณ อุณหภูมิ  25 องศา  C เช่น กาํหนดไวว้า่แผงแสงอาทิตยมี์
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แรงดนัไฟฟ้าที่วงจรเปิด  (Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ  25 องศา  C ก็จะ
หมายความวา่  แรงดนัไฟฟ้าที่จะไดจ้ากแผงแสงอาทิตย์  เม่ือยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  ณ 
อุณหภูมิ25 องศา C จะเท่ากบั  21 V ถา้อุณหภูมิสูงกวา่  25 องศา  C เช่นอุณหภูมิ 30 องศา  C จะทาํ
ใหแ้รงดนัไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตยล์ดลง  2.5% (0.5% x 5 องศา  C) นัน่คือแรงดนัของแผง
แสงอาทิตยท์ี่   Voc จะลดลง  0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพยีง  20.475 V (21V –0.525V) สรุป 
ไดว้า่เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นแรงดนัไฟฟ้าจะลดลง  ซ่ึงมีผลทาํใหก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด  ของแผง
แสงอาทิตยล์ดลงดว้ย 
 

2.1.4 การใช้แสงอืน่ๆ กบัแผง Solar cell 
 
          สาํหรับแสงที่จะใชไ้ดน้ั้น  ขอใหมี้ช่วงพลงังานที่เหมาะสมกบัชนิด ของสารก่ึงตวันาํ  
ก็จะทาํใหเ้ก็บ ประจุบวกและลบขึ้นได ้นั้นก็คือไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว  แสงจาก
แหล่งต่างๆ ในชีวติประจาํวนัก็สามารถใชไ้ด้  อยา่งไรก็ตาม  นอกจากช่วงพลงังานของแสงแลว้  
ความเขม้ของแสงก็เป็นส่ิงสาํคญั ถา้เขม้ไม่พอจาํนวนประจุที่เกิดจะไม่มากพอที่จะนาํมาใชง้าน
จริงได้ แสงจนัทร์นั้นที่จริงก็คือ  แสงสะทอ้นของดวงอาทิตย์  น่าจะใชง้านไดแ้ต่เพราะวา่  ความ
เขม้ของแสงจนัทร์บนผวิโลกอ่อนมากจึงนาํมาใชง้านไม่ได้  หากไม่มีการหาเทคนิคต่างๆ  เสริม
เขา้มาช่วย ซ่ึงก็จะทาํใหค้่าใชจ่้ายเกิดตามขึ้นมาในรูปที่ 2.6 จะแสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ไวแสงในการเกิดประจุของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ อะมอร์ฟัส ซิลิคอน  และ แบบซิลิคอนผลึก
เด่ียว ซ่ึงจะเห็นวา่  ขึ้นอยูก่บัความยาวคล่ืน  (พลงังาน ) ของแสง  ในรูปที่ 2.6 ยงัแสดงใหเ้ห็นถึง
ขอ้มูลของแถบความยาวคล่ืนของแสงจากแหล่งต่างๆ  คือ  ดวงอาทิตย์  (ที่ผวิโลก AM1.5) 
หลอดไฟทงัสเตน และหลอดไฟนีออน จากรูปจะตีความทางฟิสิกส์ไดว้า่ อะมอร์ฟัส ซิลิคอนนั้น
มีประสิทธิภาพดีในช่วงความยาวคล่ืนสั้น  (พลงังานสูง ) ของแสงอาทิตย์  ส่วนซิลิคอนผลึกเด่ียว
นั้นตอบสนองต่อแสงในแถบความยาวคล่ืนค่อนขา้งกวา้ง โดยมีประสิทธิภาพดีในช่วงความยาว
คล่ืนยาว(พลงังานตํ่า) ของแสงอาทิตย ์และสาํหรับไฟนีออน ซ่ึงมีแถบความยาวคล่ืนในช่วงคล่ืน
สั้นของแสงอาทิตยน์ั้น อะมอร์ฟัส ซิลิคอนจะใหป้ระสิทธิภาพที่ดีกวา่ซิลิคอนผลึกเด่ียว  ส่วนใน
กรณีของหลอดไฟทงัสเตนนั้น ซิลิคอนผลึกเด่ียวจะใชง้านไดดี้กวา่ 
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ภาพที่ 2.6 สเปคตรัมของแสงอาทิตยบ์นผวิโลกและความไวต่อแสงของเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

2.2 ทฤษฎแีบตเตอร่ี (Battery) [2] 
 
        เม่ือกล่าวถึงเซลล์  แบบสงักะสี -ถ่าน แบบอลัคาล์  แมงกานีส  แบบปรอท  แบบซิล
เวอร์แบบสงักะสี อากาศ และแบบลิเธียม ซ่ึงเซลลต่์างๆ  ที่กล่าวมาน้ี  ถูกจดัอยูใ่นเซลลแ์บบปฐม
ภูมิเม่ือพลงังานเคมีในตวัมนัเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าหมดแลว้ก็หมดสภาพการเป็น
แหล่งจ่ายไฟอีกต่อไป  แต่ยงัมีเซลลอี์กแบบหน่ึง  เรียกวา่  เซลลแ์บบทุติยภูมิ  (Secondary Cell) 
สามารถที่จะประจุไฟกลบัใหม่ไดโ้ดยที่ปฎิกิริยาเคมีซ่ึง จ่ายเป็นพลงังานไฟฟ้า  ออกมานั้นเป็น
ปฎิกิริยาที่ผนักลบัได้  การใชเ้ซลลแ์บบทุติยภูมิน้ีทาํใหเ้หมาะสมที่จะใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟมาก  
เน่ืองจากถา้เซลลถู์กใชไ้ปจนหมดแลว้  สามารถที่จะประจุกลบัใหม่เพือ่จะไดใ้ชต่้อไปได้  เซลล์
แบบทุติยภูมิจะมีราคาแพงกวา่เซลลแ์บบปฐมภูมิในการลากลงทุนมาตอนแรก  เน่ืองจากจาํเป็นที่
จะตอ้งซ้ือเคร่ืองประจุไฟมาดว้ยแต่เม่ือคิดในระยะยาวแลว้  เซลลแ์บบทุติยภูมิน้ีจะมีค่าใชจ่้ายถูก
กวา่ซ่ึงก็ขึ้นอยูก่บัผูใ้ชว้า่จะเลือกใชเ้ซลลช์นิดใด 
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2.2.1 ประเภทปฐมภูม(ิPrimary Battery) 
 

  โดยทัว่ไปเรียกวา่แบตเตอร่ีแหง้ (Dry Cell) มีคุณสมบติัในการใหก้าํเนิดพลงังานไฟฟ้า
ชนิดกระแสตรงที่ไดจ้ากการแปรผนัพลงังานโดยกระบวนการทางเคมีแบตเตอร่ีประเภทใชง้าน
คร้ังเดียวเม่ือจ่ายหมดแลว้ตอ้งทิ้ง ไม่สามารถอดัไฟกลบัเขา้ไปใชง้านใหม่ไดอี้ก  ส่วนมากทาํขึ้น
จากสงักะสี - คาร์บอน  ปรอทและลิเทียม  ใชง้านกบัเคร่ืองไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทกระเป๋าห้ิว  มี
ราคาไม่แพง อายกุารใชง้านสั้น เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา เป็นตน้  
วตัถุดิบที่ใชใ้นการผสมเป็นสารขั้วบวก ไดแ้ก่ 

- แมงกานิส ไดออกไซด ์(Manganese Dioxide) ทาํหนา้ที่ใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าขึ้น 
- แอมโมเนียม  คลอไรด์  (Ammonium Chloride) ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีควา ม

สวา่ง 
- เมอร์คิวริค  คลอไรด์  (Mercuric Chloride) ทาํหนา้ที่ป้องกนัไม่ใหแ้ผน่สงักะสีเกิดการ

กดักร่อนเร็วเกินไป 
- อะเซททีลีน  แบล็ค  (Acetylene Black) ทาํหนา้ที่เพิม่ความดนัและความเขม้ของ

กระแสไฟฟ้า 
- แท่งคาร์บอน (Carbon Rod) มีลกัษณะเป็นแท่งกลม ทาํหนา้ที่เป็นขั้วบวก 
- ซิงคค์ลอไรด ์(Zinc Chloride) 
- ซิงคอ์อกไซด ์(Zinc Oxide) 
- คาร์บอน แบล็ค (Carbon Black) 
- กราไฟท ์(Graphite) 
วตัถุดิบที่ใชเ้ป็นขั้วลบ  คือ กระบอกสงักะสีใชส้งักะสีกอ้นมาทาํการหลอมละลาย  ผา่น

เคร่ืองรีดใหเ้ป็นสงักะสีแผน่นาํไปผา่นเคร่ืองตดัใหไ้ด ้สงักะสีตามขนาดที่ตอ้งการ  และนาํไปป๊ัม
ใหข้ึ้นรูปเป็นกระบอกสงักะสีใชเ้ป็นขั้วลบ 
วตัถุดิบที่ใชใ้นการประกอบเขา้เป็นกอ้นถ่านไฟฉาย ขึ้นอยูก่บัการเลือกใช ้

- ยางมะตอย (Asphalt) ทาํหนา้ที่ป้องกนัการร่ัวของกระแสไฟฟ้า 
- แป้งสาลีหรือ แป้งมนั ผสมแลว้มีลกัษณะคลา้ยกาว ทาํหนา้ที่เป็นตวัยดึใหก้อ้นขั้วบวก

ติดแน่นอยูก่บักระบอกสงักะสี 
- กระดาษ  มีหลายประเภท  เช่น กระดาษเคลือบนํ้ ายาใชแ้ทนแป้ง  หรือกระดาษบาง

กระดาษหนาใชร้องกอ้น หรือปิดฝา 
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2.2.2 ประเภททุติยภูม(ิSecondary Battery) 
 
 หรือโดยทัว่ไปเรียกวา่แบตเตอร่ีนํ้ า  (Storage Battery) ประกอบดว้ยเซลล์  6เซลล์ ต่อกนั
แบบอนุกรม  ซ่ึงแต่ล่ะเซลลจ์ะมีแรงดนั  2 โวลต์ จึงจ่ายแรงดนัได้  12 โวลต์ มีคุณสมบตัิในการ
เปล่ียนพลงังานเคมีแลว้จ่ายเป็นพลงังานไฟฟ้าชนิดกระแสตรง แบตเตอร่ีประเภทน้ีใชง้านจนไฟ
หมดหรือเลิกใชง้านแลว้  สามารถนาํไปประจุไฟเพิม่เติมปรับสภาพทางเคมี  ใหก้ลบัสู่สภาพ
พร้อมใชง้านเหมือนเดมิ  ได้ คือ สามารถใชห้มุนเวยีน  ไดจ้นกวา่แบตเตอร์ร่ีนั้นจะเส่ือมสภาพ  
แบตเตอร่ีชนิดน้ีส่วนมากทาํจากตะกัว่  - กรด ใชใ้นรถยนต์  และในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํรอง
ในระบบต่างๆ 

 
ภาพที่ 2.7 โครงสร้างของแบตเตอร่ี 

 
-  แผน่ธาตุ  (Plates) ในแบตเตอร่ีมี 2 ชนิด คือ แผน่ธาตุบวก  และแผน่ธาตุลบ  แผน่ธาตุ

บวกทาํจากตะกัว่เปอร์ออกไซด์  (PbO2) และแผน่ธาตุลบทาํจากตะกัว่  (Pb) วางเรียงสลบักนั  จน
เตม็พอดีในแต่ละเซลล ์แลว้กั้นไม่ใหแ้ตะกนัดว้ยแผน่กั้น 

-  แผน่กั้น (Separates) ทาํหนา้ที่ป้องกนัไม่ใหแ้ผน่ธาตุบวก  และแผน่ธาตุลบแตะกนัซ่ึง
จะทาํใหเ้กิดการลดัวงจรขึ้น  ซ่ึงแผน่กั้นน้ีทาํจากไฟเบอร์กลาส หรือยางแขง็เจาะรูพรุนเพือ่ให้
นํ้ ากรดสามารถไหลถ่ายเทไปมาไดแ้ละมีขนาดความกวา้งยาวเท่ากบัแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุ
ลบ 

-  นํ้ ากรดหรือนํ้ ายาอิเล็กโตรไลต์  (Electrolyte) นํ้ ากรดในแบตเตอร่ีรถยนตเ์ป็นนํ้ ากรด
กาํมะถนัเจือจางคือจะมีกรดกาํมะถนั  (H2SO4) ประมาณ  38 เปอร์เซ็นต์  ความถ่วงจาํเพาะของ
นํ้ ากรด  1.260 - 1.280 ที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส  นํ้ ากรดในแบตเตอร่ีเป็นตวัที่ทาํใหแ้ผน่ธาตุ
ลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดกระแสไฟฟ้าและแรงเคล่ือนไฟฟ้าขึ้นมาได ้
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-  เซลล์ (Cell) คือช่องที่บรรจุแผน่ธาตุบวกแผน่ธาตุลบที่วางสลบักนั  กั้นดว้ยแผน่กั้น
แลว้จุ่มในนํ้ ากรด ในช่องหน่ึงจะมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า  2.1 โวลต์ ก็จะมีเซลล์  6 เซลล์ และในแต่ละ
เซลลก์็จะมีส่วนบนเป็นที่เติมนํ้ ากรดและมีฝาปิดป้องกนันํ้ ากรดกระเด็นออกมา  และที่ฝาปิดก็จะ
มีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีใหร้ะบายออกไปได ้

-  ฝาปิดเซลล์  (Battery Cell Plug) หรือฝาปิดช่องเติมนํ้ ากรด  ฝาน้ีจะมีรูระบายก๊าซ
ไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีใหส้ามารถระบายออกไปได้  ถา้ไม่มีฝา
ระบายน้ี เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีก๊าซไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายออกไปได้  ทาํใหเ้กิดแรงดนัจน
แบตเตอร่ีเกิดระเบิดขึ้นไดแ้บตเตอร่ีใหม่ๆ  ที่ยงัไม่มีนํ้ ากรดที่ฝาปิดจะมีกระดาษกาวปิดไวเ้พือ่
ป้องกนัความช้ืนเขา้ไปในแบตเตอร่ี ซ่ึงจะทาํใหแ้บตเตอร่ีเส่ือมสภาพ  เม่ือเติมนํ้ ากรดเขา้ไปแลว้
ทาํการประจุไฟนาํมาใชง้าน กระดาษกาวที่ปิดน้ีจะตอ้งแกะออกใหห้มด  เพือ่ไม่ใหแ้บตเตอร่ีเกิด
ระเบิดขึ้นไดแ้บตเตอร่ีในระบบเซลลแ์สงอาทิตยใ์นระบบเซลลแ์สงอาทิตย์  แบตเตอร่ีมีหนา้ที่
สะสมพลงังานที่ผลิตจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละจดัเก็บไวใ้ชใ้นเวลาที่แผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่
ผลิตไฟฟ้าหรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย ์หรือเวลากลางคืนหากเปรียบเทียบกบัระบบกกัเก็บนํ้ าฝนก็
คือถงัเก็บนํ้ านัน่เองระบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบติดตั้งอิสระ  (Stand-alone solar system) ตอ้งใช้
แบตเตอร่ีทั้งส้ิน 
 

2.2.3 ชนิดของแบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทติย์ 
 
        ในทางปฏบิติัแลว้แบตเตอร่ีทุกชนิดสามารถนาํมาใชใ้นระบบเซลลแ์สงอาทิตยไ์ด้  แต่ที่
นิยมใชม้ากที่สุดเป็นแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่ -กรด (Lead-acid battery) ดว้ยเหตุผลนานาประการไม่
วา่จะเป็นราคาที่ถูกกวา่และหาซ้ือไดง่้ายในทุกๆที่แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่ -กรดมีส่วนประกอบ
สาํคญัเป็นแผน่ตะกัว่ที่เป็นขั้วบวกและลบจุ่มอยูใ่นสารละลายกรดซลัฟุริกหรือเรียกวา่
สารละลายอิเล็กโตรไลตเ์ม่ือเซลลมี์การจ่ายประจุ  โมเลกุลของซลัเฟอร์จากสารละลายอิเล็กโตร
ไลตจ์ะติดอยูก่บัแผน่ตะกัว่และปล่อยอิเล็กตรอนออกมามากมาย  เม่ือเซลลมี์การประจุไฟฟ้าเขา้
ไปใหม่อิเล็กตรอนจาํนวนมากจะกลบัเขา้ไปในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ แบตเตอร่ีจึงเกิดแรงดนั
ไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีน้ีเอง และไฟฟ้าเกิดขึ้นไดจ้ากการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนภายในแต่ละเซลล์
ของแบตเตอร่ีใหแ้รงดนั 2 โวลต ์แบตเตอร่ี12 โวลตจึ์งมี 6 เซลลต่์อกนัแบบอนุกรม เซลลท์ั้งหมด
อาจบรรจุอยูภ่ายในกล่องเดียวหรือแยกกล่องก็ได้  รูปที่ 2.8-2.10 แสดงการต่อแบตเตอร่ีในแบบ
ต่างๆ 
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ภาพที่ 2.8 ต่อแบบขนานเพือ่ใหก้ระแสมากขึ้น 
 

      
 

ภาพที่ 2.9 ต่อแบบอนุกรมเพือ่ตอ้งการแรงดนัมากขึ้น 
 

       
 

ภาพที่ 2.10 ต่อแบบอนุกรมผสมกบัแบบขนานตอ้งการแรงดนัและกระแสมากขึ้น 
 

แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่ -กรดมีอยูห่ลายแบบดว้ยกนั  แต่ที่เหมาะสาํหรับใชง้านกบัระบบ
เซลลแ์สงอาทิตยม์ากที่สุดคือแบตเตอร่ีแบบจ่ายประจุสูง  (Deep discharge battery) เพราะถูก
ออกแบบใหส้ามารถจ่ายพลงังานปริมาณเล็กนอ้ยไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ  โดยไม่เกิด
ความเสียหายคุณจะสามารถใชไ้ฟฟ้าที่เก็บอยูใ่นแบตเตอร่ีน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองถึง  80% โดย
แบตเตอร่ีไม่ไดรั้บความเสียหาย  (แบตเตอร่ีทัว่ไปที่ใชใ้นการติดเคร่ืองยนตถู์ก  ออกแบบใหจ่้าย
พลงังานสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ ถา้ใชไ้ฟฟ้ามากกวา่ 20-30% ของพลงังานที่เก็บอยู ่จะทาํใหอ้ายกุาร
ใชง้านสั้นลงได ้ส่วนมากแบตเตอร่ีที่ใชใ้นระบบเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีลกัษณะที่ฝาครอบดา้นบน
เปิดออกได ้เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบเซลลแ์ละเติมนํ้ าในเวลาที่จาํเป็นได้  เรียกวา่แบตเตอร่ีแบบ
เซลลเ์ปิด  (Open cell หรือ Unsealed หรือ Flooded cell battery) มีบางชนิดที่ถูกปิดแน่นและไม่
ตอ้งการการซ่อมบาํรุง  เรียกวา่แบตเตอร่ีแบบไม่ตอ้งดูแลรักษา  ( Maintenancefree หรือ Sealed 
battery ) 
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2.2.4 ความสามารถในการจดัเกบ็พลงังาน 
 

ความจุของแบตเตอร่ีในการบรรจุพลงังานมีหน่วยเป็น  แอมแปร์ -ชัว่โมง  (Ampere-
Hour/Ah) พลงังานในแบตเตอร่ี  12 V 100 Ah เท่ากบั  12V x 100Ah หรือ 12V x 100A x 3600s 
จะไดเ้ท่ากบั  4.32 MJ ถา้แบตเตอร่ี  100 Ah เท่ากบัวา่แบตเตอร่ีจะจ่ายกระแส  1 แอมแปร์อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลา  100 ชัว่โมง  หรือแบตเตอร่ีจ่ายกระแส  10 แอมแปร์อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 
ชัว่โมง เช่นเดียวกบัแบตเตอร่ีจ่ายกระแส 5 แอมแปร์อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา  20 ชัว่โมง  ซ่ึงทั้งหมด
น้ีจ่ายกระแสเท่ากบั 100 Ah ทั้งส้ิน จะเห็นไดว้า่ แบตเตอร่ีที่มีความจุเท่ากนัอาจมีความเร็วในการ
จ่ายกระแสต่างกนัไดด้งันั้น การจะทราบความจุของแบตเตอร่ีตอ้งทราบถึงอตัราการจ่ายกระแส
ดว้ย มกักาํหนดเป็นจาํนวนชัว่โมงของการจ่ายกระแสเตม็ที่ 

 การกาํหนดขนาดของแบตเตอร่ีสาํหรับระบบเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นขึ้นอยูก่บัความจุของ
แบตเตอร่ีในการจดัเก็บพลงังาน , อตัราการจ่ายประจุสูงสุด , อตัราการประจุสูงสุดและอุณหภูมิ
ต ํ่าสุดที่จะนาํแบตเตอร่ีไปใชง้านโดยจะใชเ้คร่ืองคว บคุมประจุไฟฟ้าดงัรูปที่ 2.11 (อุณหภูมิที่
ไดผ้ลดีที่สุดของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด คือ 77 F หรือประมาณ 60-80 F) 

 
ภาพที่ 2.11 แสดงเคร่ืองควบคุมประจุไฟฟ้า 

 
2.2.5 เคร่ืองควบคุมประจุไฟฟ้า 
 
ควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ 

- มีระบบ MPPT เพือ่ประสิทธิภาพสูงสุดในการประจุแบตเตอร่ี 
- ระบบการประจุแบตเตอร่ีแบบ 3 ระดบัเพือ่ยดือายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี 
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- มีระบบป้องกนัการต่อแผงโซล่าเซลล ์แบตเตอร่ี กลบัขั้ว 
- มีระบบป้องกนัการ overcharge ,overtemperature,low battery disconnect 
- มีระบบจ่ายกระแสตรงไปสู่กระแสตรง (DC TO DC) 
 

ตารางที่ 2.1 ขนาดรุ่นของเคร่ืองควบคุมประจุไฟฟ้า 
  

Model ขนาดความจุ 

12-06 12V 6amp 
12-12 12V 12amp 
12-20 12V 20amp 
12-30 12V 30amp 
24-20 24V 20amp 
24-30 24V 30amp 
48-10 48V 10amp 

 
 
2.3 ทฤษฎมีอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง [3] 
 
        ตามประวติัไมเคิลฟาราเดย์  (Michael Faraday) เป็นผูป้ระดิษฐม์อเตอร์เป็นคนแรก เม่ือ 
พ.ศ. 2263 และมอเตอร์ที่ประดิษฐเ์ป็นมอเตอร์กระแสตรง 
 

 

2.3.1 ข้อดขีองมอเตอร์กระแสตรง 
 

1. มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการควบคุม  อตัราเร็วของการขบัเคล่ือน  โดยมีพสิยัของ     
ความเร็วกวา้งมาก  ซ่ึงเราสามารถเพิม่อตัราเร็วใหสู้งขึ้นหรือใหต้ ํ่ากวา่อตัราเร็วกวา่
ปกติ 

     2. มีแรงหมุนขณะสตาร์ทสูงมากซ่ึงเหมาะกบังานยกของ และขบัเคล่ือน 
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3. วธีิการหมุนของมอเตอร์ดีซีง่ายกวา่  เรียบร้อยกวา่  นุ่มนวลกวา่มอเตอร์เอซีที่ทาํงาน         
คลา้ยกนั 
 

2.3.2 ข้อเสียของมอเตอร์กระแสตรง 
 

  1. ตอ้งจดัหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีไวใ้ชง้านเป็นพเิศษ 
   2. สาํหรับขนาดของแรงมา้เท่ากนั  มอเตอร์ดีซีมีขนาดใหญ่และราคาสูงกวา่มอเตอร์       
เหน่ียวนาํ 

3. ในการสตาร์ทมอเตอร์ดีซีตอ้งมีวธีิพเิศษ  และยุง่ยากกวา่มอเตอร์เอซียกเวน้สาํหรับ     
มอเตอร์ขนาดจ๋ิวเท่า นั้นที่ไม่ตอ้งการสตาร์ทแบบพเิศษ 

  4. ตอ้งการการซ่อมบาํรุงมากกวา่มอเตอร์เอซี  ทั้งน้ี  เน่ืองจากคอมมิวเตเตอร์  
(Commutator) 

มีการสึกหรอที่เกิดจาก อาร์ค ประกายไฟและการขดัสีระหวา่งแปรถ่านกบัคอมมิวเตเตอร์ 
 5. ระหวา่งซิกเมนต(์Segment) ของคอมมิวเตเตอร์มีแรงดนัสูงสุดไดป้ระมาน  20 โวลต ์                                                 

จึงจะใหค้อมมิวเตชัน่เป็น  ผลดี  เพราะฉะนั้นจึง  ไม่สามารถสร้างมอเตอร์ดีซีที่มีขนาดอตัรา
แรงดนัสูงกวา่  60 โวลต์ และขนาดใหญ่หลายพนัแรงมา้ไดถึ้ง  แมว้า่มอเตอร์ดีซีมีขอ้ไดเ้ปรียบ
เพยีงสองสามขอ้แต่ก็เป็นขอ้ไดเ้ปรียบที่สาํคญัมาก เราจึงมีการใชง้านมอเตอร์ดีซีจนถึงทุกวนัน้ี  
ในปัจจุบนัมีมอเตอร์ดีซีแบบขนาน  (Shunt) แบบอนุกรม (Series) และแบบผสม  (Compound) 
แลว้ยงัมีแบบแม่เหล็กถาวร  (PM Motor หรือPermanent Magnet Motor) ในสมยัน้ียงัมีการ
ประดิษฐแ์ม่เหล็กใหแ้รงขึ้น และมีราคาถูกลงมาก  เช่น อลันิโค -หา้ (Alnico V) และแม่เหล็ก
เซรามิก (Ceramic Magnet) เป็นตน้ซ่ึงมีการนิยมนาํไปประดิษฐม์อเตอร์ขนาดเล็กที่แรงมา้เป็น
เศษส่วน  (FractionahorsePower) โดยนิยมนาํไปใชค้วบคุม  ต่างๆ  เช่น นาํไปใชใ้นรถยนตเ์ป็น
เคร่ืองปัดนํ้ าฝนเคร่ืองยก หรือ เล่ือนที่นัง่ เป็นตน้ 

 

2.3.3 โครงสร้างของมอเตอร์กระแสตรง 
 
        1. สเตเตอร์ (Stator) ประกอบดว้ยขั้วแม่เหล็ก (Pole) และ (Yoke) สเตเตอร์เป็นส่วนที่อยู่
กบัที่โดยมีขั้วแม่เหล็กจาํนวน 2,4,6,8 หรือ ก่ีขั้วก็ไดต้ามที่ออกแบบไวส้าํหรับวางอยูบ่นสเตเตอร์
เพือ่ใชส้าํหรับปรับความเขม้ของสนามแม่เหล็ก โดยการปรับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนเขา้
ขดลวดสร้างสนามที่พนัอยูท่ี่ข ั้วแม่เหล็ก (Field Winding) 
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        2. โรเตอร์  (Rotor) เป็นส่วนที่หมุนทาํดว้ยแผน่เหล็กบางๆ  มาประกอบเขา้ดว้ยกนัและ
เซาะร่องสล๊อตไวส้าํหรับพนัขดลวดเม่ือนาํขดลวดมาพนัที่โรเตอร์โดยจะเรียกขดลวดนั้นวา่
ขดลวดอามาเจอร์ (Armature Winding) ที่ปลายดา้นหน่ึงของโรเตอร์จะมีชุดของซีคอมมิวเตเตอร์
ที่กดดว้ยแรงกดของสปริงซ่ึงเป็นทางใหก้บักระแสไหลเขา้ไหลออกจากขดลวดอามาเจอร์ที่กาํลงั
หมุน อยูต่าํแหน่งของแปรงถ่านจะวางอยูท่ี่ก่ึงกลางระหวา่งขั้วแม่เหล็กคอมมิวเตเตอร์  และแปรง
ถ่านมีหนา้ที่กลบัทิศทางการไหลของกระแสในขดลวด 
 

2.3.4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแม่เหลก็ถาวร 
 
        เป็นมอเตอร์ที่มีลกัษณะของการประยกุตก์ารใชอ้าํนาจแม่เหล็กวธีิการหน่ึงคือจะไม่ใช้
ขดลวดฟิลดม์าสร้างสนามแม่เหล็กใหเ้กิดขึ้นในมอเตอร์ แต่ใชว้สัดุที่มีลกัษณะเป็นแม่เหล็กถาวร
มาติดตั้งแทนขดลวดฟิลด ์ซ่ึงแม่เหล็ก ถาวรน้ีก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาไดใ้นตวัมอเตอร์เอง
จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีกระแสกระตุน้ดว้ยแรงดนัไฟฟ้าจากภายนอกใหแ้ก่ขดลวดฟิลดใ์นการสร้างให้
เกิดสนามแม่เหล็กภายในมอเตอร์ 
 

2.3.5 หลกัการของมอเตอร์ไฟฟ้า  
 
        มอเตอร์ไฟฟ้า  คือ อุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล  โดยอาศยั

หลกัการที่กล่าววา่ เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดตวันาํซ่ึงอยูต่ดัผา่นสนามแม่เหล็กจะทาํให้

เกิดแรงกล 
 

 

2.4 แรงต้านการเคลือ่นที่ [4] 
 
       แรงตา้นการเคล่ือนท่ี  เป็นแรงที่ออกแรงตรงขา้มกบัแรงที่ส่งกาํลงัมา  ซ่ึงกาํลงัจาก
มอเตอร์ที่นาํมาขบัเคล่ือนอาจนาํมาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เตม็ที่ทั้งหมด  เน่ืองจากเกิดการสูญเสียใน
การส่งกาํลงั  และกาํลงัส่วนที่เหลือจะนาํมาใชป้ระโยชน์เพือ่เอาชนะแรงตา้นการเคล่ือนที่
เพือ่ที่จะสามารถเคล่ือนที่รถจกัรยานไฟฟ้าได ้แรงตา้นการเคล่ือนที่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ดงัน้ี 
        1.) แรงตา้นการหมุนของลอ้ 
        2.) แรงตา้นอากาศ 
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โดยแรงตา้นเหล่าน้ีจะมีมากหรือนอ้ย  ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการเคล่ือนที่ของจกัรยานไฟฟ้าซ่ึงการ

เคล่ือนที่ของจกัรยานไฟฟ้ามีการเคล่ือนที่  3 แบบ คือ การเคล่ือนที่ในแนวราบ  การเคล่ือนที่ขึ้น

ทางชนั และ การเคล่ือนที่ลงทางลาด 

 

2.4.1 แรงต้านการหมุนของล้อ 

 

   แรงตา้นการหมุนของลอ้เป็นแรงที่มีความจาํเป็นมากที่สุดซ่ึงจาํเป็นกบัการส่งกาํลงั  
เน่ืองจากทาํใหร้ถสามารถเคล่ือนที่ออกไปได้  โดยอาศยัแรงเสียดทานที่ลอ้กระทาํกบัพื้นเพือ่ทาํ
ใหร้ถสามารถเคล่ือนที่ไปขา้งหนา้ไดด้งัรูปที่  โดยปัจจยัที่มีผลต่อแรงตา้นการหมุนของลอ้ ไดแ้ก่ 
        1. สภาพของยางลอ้จกัรยาน  ซ่ึงหมายถึงวสัดุที่นาํมาทาํยาง  รูปทรงของยาง  ความกวา้ง
และขนาดของยาง ความดนัของลมยาง รวมถึงดอกยางอีกดว้ย ซ่ึงยางที่มีขนาดวงลอ้ที่มีเสน้ผา่น
ศูนยก์ลางโต จะมีแรงตา้นการหมุนของลอ้ที่นอ้ยกวา่ยางที่มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางเล็ก 
        2. สภาพของผวิที่ขบัขี่ ซ่ึงบริเวณผวิที่ขรุขระจะทาํใหแ้รงตา้นการหมุนของลอ้มาก  และ
บริเวณที่มีผวิเรียบจะทาํใหแ้รงตา้นการหมุนมีค่านอ้ย 
        3. นํ้ าหนกัของรถจกัรยานไฟฟ้า  และผูข้บัขี่ซ่ึงเป็นปัจจยัที่มีผลมาก  ในการขบัเคล่ือน
ของรถจกัรยานไฟฟ้า ซ่ึงถา้จกัรยานไฟฟ้าและผูข้บัขี่มีนํ้ าหนกัมาก  จะส่งผลใหแ้รงตา้นจากการ
หมุนมากตามไปดว้ย 
        4. อตัราเร็วของจกัรยานไฟฟ้า  แรงตา้นการหมุนของจกัรยานจะมากที่สุดในช่วงเร่ิม
เคล่ือนที่ เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งเอาชนะแรงตา้นความเฉ่ือยดว้ย  และจะมีแรงตา้นการหมุนนอ้ยลง
เม่ืออตัราเร็วของจกัรยานไฟฟ้าเพิม่ขึ้น 

 

ภาพที่ 2.12 แรงตา้นการหมุนของลอ้ 
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แรงตา้นการหมุนของลอ้สามารถคาํนวณไดต้ามสูตรต่อไปน้ี 
NKR rr            (2.1) 

ซ่ึง        rR  = แรงตา้นการเคล่ือนที ่,N 

       rK  = สมัประสิทธ์ิแรงตา้นการหมุนของลอ้ 

        N   = แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทาํกบัลอ้จกัรยาน ,N ( mgN  ถา้รถจกัรยานเคล่ือนที่

ในพื้นราบดงัรูปที่ 2.13) 

 

-การเคล่ือนที่ในแนวราบ 

 
ภาพที่ 2.13 แรงตา้นที่เกิดขึ้นในการเคล่ือนที่ในแนวราบ 

 

-การเคล่ือนที่ขึ้นทางชนั 

 

โดยที่ ค่า cosmgN   ถา้รถจกัรยานเคล่ือนที่ในพื้นเอียง ดงัรูปที่ 2.14 และ 2.15 

 

 

ภาพที่ 2.14 แรงตา้นที่เกิดขึ้นในการเคล่ือนที่ขึ้นทางชนั 
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-การเคล่ือนที่ลงทางลาด 

 

ภาพที่ 2.15 แรงตา้นที่เกิดขึ้นในการเคล่ือนที่ลงทางลาด 
 

ค่า rK  เป็นค่าคงที่ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสภาพของผวิถนนที่ขบัขี ่ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 2.2 ค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานในสภาพผวิต่างๆ 

ชนิด และ สภาพถนน Kr (เฉล่ีย) 
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตสภาพดีเยีย่ม 0.014 - 0.018 
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตสภาพดีพอใช ้ 0.018 - 0.020 

ถนนปูพื้น 0.023 - 0.030 
ถนนลูกรัง 0.020 - 0.025 

ถนนดินอดัแน่น 0.025 - 0.035 
ถนนดินเปียกหลงัฝนตก 0.050 - 0.150 

ถนนทราย 0.1 - 0.3 
 

        ซ่ึงการคาํนวณโดยทัว่ไปนั้นการนาํมาวเิคราะห์นั้น  เราจะนาํค่า  rK  มาคิดที่ค่าเฉล่ีย

โดยทัว่ไป และเน่ืองจากอตัราเร็วเองก็มีผลกบัแรงตา้นของการหมุนของลอ้  เราจึงสามารถนาํมา

คาํนวณหาค่า rK ดงัสมการ(2.2)  

00016.0015.0 rK (V)            (2.2) 
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ซ่ึง       rK  = สมัประสิทธ์ิแรงตา้นการหมุนของลอ้ 

        V  = อตัราเร็วของรถจกัรยานไฟฟ้า hrkm/  

 

2.4.2 แรงต้านอากาศ 

 

        แรงตา้นอากาศ  เป็นแรงที่เกิดจากการที่วตัถุเคล่ือนที่ผา่นเขา้ไปในอากาศดว้ยความเร็วทาํ

ใหเ้ม่ือเคล่ือนที่ไปจะมีอตัราเร็วสมัพทัธข์องอากาศมากระทาํกบัวตัถุที่เคล่ือนที่นั้น ซ่ึงค่าแรงตา้น

อากาศจะมากหรือนอ้ย ขึ้นอยูก่บัพื้นที่หนา้ตดั และรูปทรงของพาหนะ ดงัรูปที่ 2.15 

 

 
ภาพที่ 2.16 ลกัษณะของรูปทรงที่มีผลต่อแรงตา้นอากาศ 

        ในปัจจุบนัการออกแบบรูปทรงตามหลกั  อากาศพลศาสตร์  จะส่งผลใหแ้รงตา้นอากาศ
ลดลงได ้ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดขอ้ดีหลายประการ คือ ทาํใหอ้ตัราเร็วสูงสุดของพาหนะเพิม่ขึ้น  และยงั
ทาํใหป้ระหยดัพลงังานมากขึ้นอีกดว้ย โดยปัจจยัที่มีผลต่อแรงตา้นอากาศ คือ 
        1. ความเร็วลม  ถา้ความเร็วลมมีทิศทางสวนทางกบัการเคล่ือนที่จะทาํใหเ้กิดแรงตา้น  
และในทางกลบักนั ถา้ทิศทางของลมเป็นทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนที่จะทาํใหเ้กิดแรงเสริม 
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        2. ลกัษณะรูปทรงของพาหนะ  แรงตา้นที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่บัรูปทรงที่อากาศมากระทบ  

แรงตา้นอากาศที่เกิดขึ้นนั้น  เกิดจากการที่เกิดความดนัระหวา่งดา้นหนา้  และดา้นหลงัของรถ

แตกต่างกนั  ทาํใหเ้กิดแรงกระทาํจากบริเวณที่มีความดนัที่สูงกวา่  ผลกัตา้นการเคล่ือนที่ของรถ

เอาไว ้

        สาํหรับการขบัเคล่ือนของจกัรยานไฟฟ้านั้น  รูปทรงที่เกิดขึ้นไม่สามารถออกแบบได้  

และพื้นที่หนา้ตดัก็ไม่ไดเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียม  แต่เราสามารถคาํนวณค่าแรงตา้นทานจากอากาศได้  

โดยประมาณ จากสมการ 

2

2

1
AVCR Da               (2.3) 

 

ซ่ึง        aR  = แรงตา้นอากาศ , N 

           = ความหนาแน่นอากาศ 3/ mkg
3/2.1 mkgair    

      DC  = สมัประสิทธ์ิแรงตา้นอากาศ (Drag Coefficient) 

          V  = ความเร็วของจกัรยานไฟฟ้า , sm /  

                      A  = พื้นที่หนา้ตดัของรถจกัรยานไฟฟ้า , 2m  

 

 

ภาพที่ 2.17 วธีิการหาพื้นที่หนา้ตดัของพาหนะโดยประมาณ 
 

โดยที่ พื้นที่หนา้ตดัสามารถคาํนวณหาไดจ้าก 

   lwA  8.0               (2.4)
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ซ่ึง         A  = พื้นที่หนา้ตดัของรถจกัรยานไฟฟ้า , 2m  

        w  = ความกวา้งของรถจกัรยานไฟฟ้า , m  

          l  = ความยาวของรถจกัรยานไฟฟ้า , m  

และเม่ือแทนค่า   
Da CK 

2

1
 จะไดส้มการของแรงตา้นอากาศ ดงัน้ี 

 
2AVKR aa                (2.5)

  arT RRR                (2.6) 

 
2.5 การหาแรงในการขบัเคลือ่น  
 
        ในการขบัเคล่ือนของจกัรยานปกติแลว้เราจะตอ้งใชเ้ทา้ป่ันเพือ่ส่งกาํลงัไปยงัลอ้  เพือ่ทาํ
ใหล้อ้หมุน  แต่สาํหรับจกัรยานไฟฟ้านั้นเราสามารถขบัเคล่ือนไดท้ั้งการป่ันดว้ยเทา้  หรืออาจ
ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์  ซ่ึงการคาํนวณหาภาระแรงที่ตอ้งใชเ้พือ่ทาํใหจ้กัรยานเคล่ือนที่ไป
ขา้งหนา้ไดน้ั้น มีการคาํนวณที่คลา้ยกนั  
        แรงขบัเคล่ือนที่ตอ้งการนั้นจาํเป็นตอ้งคาํนวณหากาํลงัที่ตอ้งใส่เขา้ไปอาจจะเป็นการป่ัน
ดว้ยเทา้ หรือขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์  เพือ่ใหไ้ดค้วามเร็วที่ตอ้งการ  สมการความสมัพนัธร์ะหวา่ง
กาํลงัของมอเตอร์กบัแรงบิดของมอเตอร์ จะไดค้วามสมัพนัธด์งัน้ี  

 
NTPm 2               (2.7) 

 

ซ่ึง         mP  = กาํลงัของมอเตอร์ , W  

        N  = อตัราเร็วรอบของมอเตอร์ , rps   

       mT  = แรงบิดของมอเตอร์ , N.m  
 

สมการความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงบิดของลอ้กบัแรงบิดของมอเตอร์  
 

mfgAd TiiT               (2.8) 
 



24 

 

ซ่ึง            adT  = แรงบิดที่ลอ้หลงัจกัรยาน , N.m  

           = ประสิทธิภาพการส่งกาํลงั  

       gi  = อตัราการทดระหวา่งเฟืองขบัมอเตอร์และเฟืองทา้ยจกัรยาน   
         fi  = อตัราการทดระหวา่งเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฟืองทา้ยกบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลอ้
หลงั   
                     mT  = แรงบิดของมอเตอร์ , N.m  
 

สมการความสมัพนัธแ์รงขบัเคล่ือนกบัแรงบิดของลอ้  
 

r

T
F w               (2.9) 

 
ซ่ึง          F  = แรงขบัเคล่ือนที่ตอ้งการเอาชนะแรงตา้น ,N  

       mT  = แรงบิดของลอ้หลงัจกัรยาน , N.m   

                       r  = รัศมีของลอ้จกัรยาน , m  
 
จากสมการที ่(2.8) และสมการที ่(2.9) สามารถสรุปไดว้า่  

 

 

r

Tiit
F

mfg 



           (2.10) 

หรือ   
 r

Tti
F mo
             (2.11) 

ซ่ึง          fgo iii  คือ อตัราทดของระบบส่งกาํลงั 
 
 

2.6 การหาความเร็วรอบทีต้่องการ  
 
        ในการเคล่ือนที่ของรถจกัรยานไฟฟ้านั้น  อตัราความเร็วของจกัรยานจะมีความสมัพนัธ์
กบัค่าอตัราความเร็วรอบ โดยขึ้นอยูก่บัอตัราการทดเฟือง  ซ่ึงสามารถวเิคราะห์หาอตัรา ความเร็ว
ของจกัรยานไดโ้ดย  
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ถา้อตัราเร็วรอบของมอเตอร์   = N    

จะไดว้า่อตัราเร็วของลอ้    =  
0i

N  

เสน้รอบวงของยางลอ้ 1 รอบ   = r2   

อตัราเร็วรถจกัรยาน    = 










oi

N
r2  

หรือ       = 


















1000

3600
2

0i

N
r  

ดงันั้นจะไดว้า่สมการการหาอตัราความเร็วของจกัรยานไฟฟ้าไดเ้ป็น  
 
 

 

0

26.3

i

Nr
V


            (2.12) 

        หลงัจากท่ีเราสามารถคาํนวณแรงตา้นการเคล่ือนท่ี  และอตัราเร็วของรถจกัรยานไฟฟ้า
ไดแ้ลว้นั้น เราจะสามารถหากาํลงัขบัเคล่ือนของลอ้จากสมการ การหากาํลงัขบัเคล่ือน  
 
 

6.3

FV
Pw 

 
           (2.13) 

 

        แต่เน่ืองจากในการส่งกาํลงัโดยทัว่ไปนั้น  เราไม่สามารถส่งกาํลงัไปสู่ช้ินส่วนอ่ืนๆไดถึ้ง 
100% ดงันั้นเราจะมาวเิคราะห์หากาํลงัของมอเตอร์ที่ตอ้งใชโ้ดยการใชค้่าประสิทธิภาพในการส่ง
กาํลงั เพือ่ใชก้ารออกแบบ จะไดป้ระสิทธิภาพการส่งกาํลงัไดเ้ป็น  
 
 

    
w

m

t
P

P
             (2.14) 

 
       เม่ือแทนค่ากาํลงัการขบัเคล่ือนของลอ้แลว้เราไดส้มการ(2.15)  
 
 

    











t

m

FV
P

6.3
            (2.15) 


