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รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยซ่ึ์งรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติัโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการ
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์น้ีส่งเสริม ใหล้ดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง โดยใชพ้ลงัแสงอาทิตยแ์ทน 

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัในกำรสอนรำยวชิำภำคปฏิบติัตำมหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิำชีพโดยกำรปฏิบติังำนจริง 
ซ่ึงปัจจุบนัโลกเรำพบปัญหำน ้ำมนัแพงและโลกร้อน เน่ืองจำกกำรใชร้ถของคนมำกข้ึนจึงท ำใหน้ ้ำมนัในโลกหมดเร็ว
มำกยิง่ข้ึนและปัญหำโลกร้อนท่ีเกิดจำกกำรปล่อยควนัพิษ ก๊ำชเรือนกระจกท่ีท ำให้โลกร้อนและกำรสร้ำงหรือหำ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปัญหำดงักล่ำวได ้
 ดงันั้น สมำชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันำรถยนตไ์ฟฟ้ำข้ึนมำใชใ้นกำรลดปัญหำกำรใชน้ ้ำมนัของรถบน
ถนน และช่วยลดควนัพิษดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อลดกำรใชเ้ช้ือเพลิงเปล่ียนเป็นพลงังำนแสงอำทิตยแ์ทนเพื่อลดมลพิษทำงอำกำศ 
2. พฒันำรถยนตพ์ลงังำนแสงอำทิตยใ์หมี้ประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน 
  3. เพื่อสร้ำงควำมสำมคัคีและกำรฝึกทกัษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. พฒันำรถไฟฟ้ำพลงัแสงอำทิตย ์1 คนั 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ใชแ้บตเตอร่ี 4 ลูก และใชแ้ผนโซล่ำเซลลเ์ป็นตวัชำร์ตไฟแบตเตอร่ี 

2.สำมำรถใชบ้รรทุกส่ิงของต่ำงๆได ้

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ลดกำรใชเ้ช้ือเพลิงเปล่ียนเป็นพลงังำนแสงอำทิตยแ์ทน 
2.ลดมลพิษทำงอำกำศและรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
3.มีควำมสำมคัคีและกำรฝึกทกัษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
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1.4 การด าเนินงาน 

                                                                                   

กิจกรรม 

เดือนตุลำคม   

พ.ศ 2557 

เดือน

พฤศจิกำยน 

พ.ศ 2557 

เดือน

ธนัวำคม 

พ.ศ 2557 

เดือน

มกรำคม 

พ.ศ 2558 

เดือน

กมุภำพนัธ์ 

พ.ศ 2558 

เดือนมีนำคม 

พ.ศ 2558 หมำย

เหต ุ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมกำร 

- ประชุมและวำงแผน 

- ศึกษำหำขอ้มูล 

- จดัท ำโครงกำร 

- น ำเสนอโครงกำร 

                         

2.ขั้นด ำเนินกำร 

- จดัอปุกรณ์ 

- ลงมือปฏิบติั 

- ทดสอบประสิทธิภำพ 

- ปรับปรุงแกไ้ข 

- จดัรูปเล่ม 

- สร้ำงส่ือน ำเสนองำน 

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 

- ส่งรูปเล่มรำยงำน 

- น ำเสนอผลงำนตอ่

คณะกรรมกำร 

                         

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงกำรด ำเนินงำน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ควำมรู้พื้นฐำนท่ีไดศึ้กษำคน้ควำ้เก่ียวกบักำรโครงกำรรถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตยส์ำมำรถแบ่งออกเป็น

ดงัน้ี 
- วสัดุเหล็กและกำรเลือกใชง้ำนเบ้ืองตน้ 
- พลงังำนทดแทน 
- พลงังำนแสงอำทิตย ์
- กำรเช่ือมไฟฟ้ำและเทคนิคกำรเช่ือม 

2.1 วสัดุเหลก็และการเลือกใช้งานเบื้องต้น 
 

 

รูปภำพท่ี1 เหล็กกล่อง 

 
 2.1.1 โครงสร้างของเหลก็กล้าและโลหะวิทยาเบื้องต้น 
 
         เหล็กกลำ้ คือเหล็กท่ีสำมำรถท ำใหแ้ขง็และมีคุณสมบติัดีข้ึนภำยหลงัจำกไดรั้บควำมร้อนอยำ่งถูกตอ้งตำมวธีิ
โดยหำกน ำเอำเหล็กกลำ้มำเจียระไนและขดัใหเ้รียบแลว้ใชน้ ้ำกรดเจือจำงท ำควำมสะอำดท่ีผวิหนำ้แลว้ใชก้ลอ้งขยำย
ก ำลงัสูงส่องดูจะเห็นวำ่พื้นท่ีนั้นมีเส้นและโครงสร้ำงต่ำงๆดงัรูปท่ี 1, 2 และ 3 รูปต่ำงๆ ท่ีเรำเห็นเรียกวำ่ โครงสร้ำงทำง
โลหะเหล็กแต่ละชนิดจะมีโครงสร้ำงแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัธำตุต่ำงๆท่ีผสมอยูใ่นโลหะนั้นๆ และลกัษณะกำร
กระจำยตวัของธำตุภำยในเน้ือเหล็กดว้ย 
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        เหล็กกลำ้จะมีธำตุต่ำงๆ ผสมอยูเ่น้ือเหล็กมีสูตรเป็น Fe3C ซ่ึงนกัโลหะวทิยำเรียกวำ่ CEMENTITE นกัโลหะวทิยำ
ไดเ้รียกช่ือเหล็กกลำ้ท่ีอยูใ่นสภำพต่ำงๆ เช่นเหล็กกลำ้ท่ีมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่0.85% วำ่ PEARLITE โดยสำมำรถแยก
ออกเป็น 3 ลกัษณะไดคื้อ 
 
 1. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูต่  ่ำกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ FERRITE (ดงัรูปท่ี 1) 
 2. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE (ดงัรูปท่ี 2) 
 3. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูม่ำกกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE + 
CEMENTITE  
 
        โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้ทั้ง 3 แบบน้ีจะเห็นไดโ้ดยกำรน ำเอำเหล็กกลำ้ไปใหค้วำมร้อนโดยใหมี้อุณหภูมิต ่ำกวำ่ 
721 °C (หำกใหค้วำมร้อนเกินแลว้โครงสร้ำงของเหล็กก็จะเปล่ียนไป)ถำ้หำกเรำใหค้วำมร้อนแก่เหล็กข้ึนไปจนถึงจุด
จุดหน่ึงแลว้โครงสร้ำงก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบ AUSTENITE และเม่ือท ำใหเ้หล็กนั้นเยน็ตวัลงอยำ่งรวดเร็ว โครงสร้ำง
แบบ AUSTENITE ก็จะแขง็ตวัและเกิดเป็นโครงสร้ำงอีกแบบหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวำ่ MARTENSITE เป็นโครงสร้ำงชนิด
ใหม่แตกต่ำงไปจำก FERRITE, PEARLITE และ CEMENTITE โครงสร้ำงแบบ MARTENSITE น้ีมีควำมแขง็มำก 
โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้แบบต่ำงๆมีควำมแขง็แตกต่ำงกนัไปดงัตวัอยำ่งดงัน้ี 

 
 2.1.2 การเลือกชนิดของเหลก็ 
        ควำมผดิพลำดของกำรท ำงำนหลำยคร้ังเกิดข้ึนจำกกำรเลือกซ้ือเหล็กโดยไม่ทรำบชนิดและส่วนผสมจึงท ำกำร
อบชุบใหแ้ขง็ผดิพลำดโดยเหล็กท่ีมีขำยในทอ้งตลำดมีช่ือและส่วนผสมแตกต่ำงกนัไปมำกมำยหลำยชนิดและมกัท ำให้
สับสน เพรำะประเทศผูผ้ลิตเป็นผูก้  ำหนดมำตรฐำนและช่ือเองเหล็กท่ีผลิตจำกประเทศหน่ึงจึงมีช่ือแตกต่ำงไปจำก
เหล็กอีกประเทศหน่ึงเช่นในสหรัฐอเมริกำจะมีมำตรฐำนแบบ ASTM, AISI, SAE ญ่ีปุ่นมีมำตรฐำน JIS เยอรมนัมี
มำตรฐำน DIN เป็นตน้ดงันั้นผูใ้ชง้ำนควรจะศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบัชนิดและส่วนประกอบของเหล็กเพื่อเลือกให้
เหมำะสมกบัช้ินงำนเพรำะเหล็กแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั 
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รูปภำพท่ี2 เหล็กกล่องขนำดต่ำงๆ 

ควำมรู้เบ้ืองตน้ของเหล็กกลำ้ 
        เหล็กกลำ้ (STEEL) คือเหล็กท่ีมีคำร์บอนเป็นองคป์ระกอบไม่เกิน 2% เหมำะสมส ำหรับกำรอบชุบโลหะดว้ย
ควำมร้อน (HEAT TREATMENT) ใหมี้คุณสมบติัแขง็แกร่งเหมำะสมกบักำรใชง้ำนมำกข้ึน เหล็กกลำ้มีมำกมำยหลำย
ชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัไปมำกบำ้งนอ้ยบำ้งซ่ึงยงัไม่มีเหล็กกลำ้ใดท่ีมีคุณสมบติัครอบคลุมกำรใชง้ำน
ไดทุ้กชนิดคือใหมี้ทั้งควำมแขง็และเหนียว อ่อนพอจะกลึงไสหรือแปรรูปไดง่้ำยมีควำมตำ้นทำนต่อกำรเสียดสีดี ไม่
เป็นสนิม ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นเหล็กชนิดเดียวกนัช้ินเดียวกนั ถำ้มีควำมเหนียวก็จะไม่แขง็ ถำ้ตอ้งกำรใหแ้ขง็ก็จะไม่
เหนียวและควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนก็แตกต่ำงกนัจึงเป็นสำเหตุใหมี้เหล็กต่ำงชนิดกนัมำกมำยจ ำหน่ำยอยูต่ำม
ทอ้งตลำดในกำรเลือกใชง้ำนจึงตอ้งพิจำรณำคุณสมบติัของเหล็กและส่วนผสมรวมทั้งกรรมวธีิกำรอบชุบเหล็กให้
เหมำะสมดว้ย 
 
        เหล็กกลำ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
        - เหล็กกลำ้คำร์บอน 
        - เหล็กกลำ้ผสม 
 
เหล็กกลำ้คำร์บอนแบ่งออกไดเ้ป็น 
 1. RIMMED STEELเป็นเหล็กโครงสร้ำงท่ีมีคำร์บอนต ่ำประมำณ 0.07 – 0.15% มกัใชท้  ำลวดท่อต่ำงๆ 
 2. KILLED STEEL คือเหล็กท่ีถลุงแลว้ไล่ก๊ำซต่ำงๆท่ีไม่พงึประสงคแ์ลว้รีดออกมำแลว้น ำไปอบคืนให้เหนียว 
มีเปอร์เซ็นตค์ำร์บอนต ่ำแบ่งออกเป็น 
     1) DEAD MILD STEEL คำร์บอนประมำณ 0.07 – 0.15% ซิลิคอน 0.5% มกัใชก้บังำนท่ีตอ้งรีดข้ึน
รูปเยน็ เช่น ท่อ เป็นตน้ 
     2) MILD STEEL คำร์บอน 0.15 – 0.25% แมงกำนีส 0.6% ซิลิคอน 0.25% ใชท้  ำพวกเหล็กฉำก 
LIGHT GAGE ท่อ 
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     3)เหล็กคำร์บอนปำนกลำง (MEDIUM CARBON STEEL) จะมีคำร์บอนอยูร่ะหวำ่ง 0.3 – 0.5% 
     4)เหล็กคำร์บอนสูง (HIGH CARBON STEEL) จะมีคำร์บอนอยูต่ ั้งแต่ 0.5% ข้ึนไป 
 
 
 เหล็กกลำ้ผสม (ALLOY STEEL)  จะมีคุณสมบติัพิเศษเพิ่มข้ึนไปจำกเหล็กคำร์บอนธรรมดำตำมคุณสมบติั
ของธำตุ และปริมำณ (เปอร์เซ็นต)์ ท่ีผสมรวมเขำ้ไปในเหล็กนอกเหนือไปจำกคำร์บอนโดยสำรซ่ึงประกอบในเน้ือ
เหล็กปรกติ 5 ธำตุ เดิม คือ คำร์บอน ซิลิคอน แมงกำนีสฟอสฟอรัส และซลัเฟอร์ ธำตุท่ีผสมเขำ้ไปเพิ่ม ไดแ้ก่ โครเมียม 
นิกเกิล อลูมิเนียมทงัสะเตน วำนำเดียม ไทเทเนียม โมลิบดินัม่ โคบอลท ์เป็นตน้โดยบริษทัผูผ้ลิตเหล็กจะเป็นผูก้  ำหนด
มำตรฐำนและส่วนผสมต่ำงๆใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน 
หมำยเหตุ :- เหล็กกลำ้คำร์บอนต ่ำเปอร์เซ็นตค์ำร์บอนไม่เกิน 0.3 ไม่สำมำรถชุบแขง็โดยกำรชุบปกติได ้ตอ้งผำ่น
กรรมวธีิ CARBURIZING (หรือกำรเติมคำร์บอน) ท่ีผวิแลว้น ำไปชุบแขง็ ซ่ึงเรียกวำ่ CASE HARDENING หรือกำร
ชุบแขง็ท่ีผวิ 
 
        - เหล็กกลำ้คำร์บอนปำนกลำง 0.3 – 0.5 เปอร์เซ็นต ์สำมำรถชุบแขง็โดยวธีิปกติได ้
        - เหล็กกลำ้ท่ีมีส่วนผสมคำร์บอนเกิน 0.5 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไปสำมำรถชุบแขง็ไดดี้ 

2.2 พลงังานทดแทน 

 โดยทัว่ไปหมำยถึงพลงังำนท่ีใชท้ดแทนพลงังำนจำกฟอสซิล[1] เช่น ถ่ำนหิน,ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชำติ
ซ่ึงปล่อยคำร์บอนไดออ๊กไซดม์หำศำลอนัเป็นสำเหตุโลกร้อน[2] ตวัอยำ่งพลงังำนทดแทนท่ีส ำคญัเช่น พลงังำนลม,
พลงังำนน ้ำ,พลงังำนแสงอำทิตย,์พลงังำนน ้ำข้ึนน ้ำลง,พลงังำนคล่ืน,พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ,เช้ือเพลิงชีวภำพ เป็น
ตน้ ในปี 2555 ประเทศไทยใชพ้ลงังำนทดแทนเพียง 18.2% ของพลงังำนทั้งหมด เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ เพียง 1.8% 
โดยท่ีพลงังำนแสงอำทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวภำพ เพิ่มข้ึน 23% แต่ พลงังำนจำก ฟืน ถ่ำน แกลบ และวสัดุเหลือใชท้ำง
เกษตร โดยน ำมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงดั้งเดิม มีอตัรำลดลง 10%[3] (อำจเป็นเพรำะมวลชีวภำพดงักล่ำวถูกแปรรูปไปเป็น
เช้ือเพลิงชีวภำพไปแลว้) 

 

http://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
http://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%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://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%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-2
http://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%A5%E0%B8%A1
http://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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://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%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://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%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://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%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://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%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://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%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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รูปภำพท่ี3 แผน่โซล่ำเซลล ์

 พลงังำนทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นพลงังำนท่ีถูกท ำข้ึนใหม่(renewable)ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง (เช่นมวลของลม
กลุ่มแรกผำ่นกงัหนัลมไป มวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตำมมำอยำ่งต่อเน่ืองเป็นตน้) เรียกวำ่ พลงังำนหมุนเวยีน (องักฤษ: 
Renewal Energy) ไดแ้ก่ แสงอำทิตย ์ลม น ้ำ และไฮโดรเจน เป็นตน้ (บำงต ำรำวำ่ มวลชีวภำพ ก็เป็นพลงังำนหมุนเวียน 
ข้ึนกบัวำ่ มนัท ำข้ึนใหม่ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองหรือไม่) 

 ตำมแผนพฒันำและส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทน 15 ปี ระหวำ่ง 2555-2564 มีแผนท่ีจะใหมี้กำรใชพ้ลงังำน
ทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลงังำนทั้งหมด กำรศึกษำและพฒันำพลงังำนทดแทนเป็นกำรศึกษำ คน้ควำ้ ทดสอบ 
พฒันำ และสำธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลงังำนทดแทน ซ่ึงเป็นพลงังำนท่ีสะอำด ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่งพลงังำนท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น พลงังำนลม แสงอำทิตย ์ชีวมวล และอ่ืนๆ เพื่อใหมี้กำรผลิต 
และกำรใชป้ระโยชน์อยำ่งแพร่หลำย มีประสิทธิภำพ และมีควำมเหมำะสมทั้งทำงดำ้นเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม 

 ส ำหรับผูใ้ชใ้นเมือง และชนบท ซ่ึงในกำรศึกษำ คน้ควำ้ และพฒันำพลงังำนทดแทนดงักล่ำว ยงัรวมถึงกำร
พฒันำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์เพื่อกำรใชง้ำนมีประสิทธิภำพสูงสุดดว้ย งำนศึกษำ และพฒันำพลงังำนทดแทน 
เป็นส่วนหน่ึงของแผนงำนพฒันำพลงังำนทดแทน ซ่ึงมีโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภำยใตแ้ผนงำนน้ีคือ โครงกำร
ศึกษำวจิยัดำ้นพลงังำน และมีควำมเช่ือมโยงกบัแผนงำนพฒันำชนบทในโครงกำรจดัตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำประจุ
แบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอำทิตยส์ ำหรับหมู่บำ้นชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้ำ โดยงำนศึกษำ และพฒันำพลงังำนทดแทนจะเป็น
งำนประจ ำท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ในเชิงกวำ้งเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลย ี

 พลงังำนทดแทน ทั้งในดำ้นวิชำกำรเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือทดลอง และกำรทดสอบ รวมถึงกำร
ส่งเสริมและเผยแพร่ ซ่ึงจะเป็นกำรสนบัสนุน และรองรับควำมพร้อมในกำรจดัตั้งโครงกำรใหม่ๆ ในโครงกำร
ศึกษำวจิยัดำ้นพลงังำนและโครงกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรศึกษำคน้ควำ้เบ้ืองตน้ กำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้และ
ร่วมมือประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำตน้แบบ ทดสอบ วเิครำะห์ และประเมินควำมเหมำะสม
เบ้ืองตน้ และเป็นงำนส่งเสริมกำรพฒันำโครงกำรท่ีก ำลงัด ำเนินกำรใหมี้ควำมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนให้
โครงกำรท่ีเสร็จส้ินแลว้ไดน้ ำผลไปด ำเนินกำรส่งเสริม และเผยแพร่และกำรใชป้ระโยชน์อยำ่งเหมำะสมต่อไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
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2.3 พลงังานแสงอาทติย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ พลงังำนท่ีเกิดจำกแสงและพลงังำนท่ีเกิดจำกควำมร้อน 

 2.3.1 พลงังำนท่ีเกิดจำกแสง รูปแบบกำรน ำพลงังำนของแสงอำทิตยม์ำใชง้ำน แบ่งอยำ่งกวำ้ง ๆ เป็น 2 รูปแบบ 
ขึนอยูก่บัวธีิกำรในกำรจบัพลงังำนแสง กำรแปรรูปให้เป็นพลงังำนอีกรูปหน่ึง และกำรแจกจ่ำยพลงังำนท่ีไดใ้หม่นั้น 
รูปแบบแรกเรียกวำ่ แอคทีพโซลำร์ เป็นกำรใชว้ธืิกำรของ โฟโตโวลตำอิคส์ หรือ solarthermal เพื่อจบัและเปล่ียน
พลงังำนของแสงอำทิตยใ์ห้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำหรือพลงังำนควำมร้อนโดยตรง อีกรูปแบบหน่ึงก็คือ พำสซีฟโซลำร์ 
เป็นวธีิกำรใชป้ระโยชน์ทำงออ้ม ไดแ้ก่ กำรออกแบบอำคำรในประเทศหนำวให้รับแสงแดดไดเ้ตม็ท่ี หรือ กำรติดตั้ง
วสัดุท่ีไวต่ออุณหภูมิ thermalmass เพื่อปรับสมดุลของอำกำศในอำคำร หรือติดตั้งวสัดุท่ีมีคุณสมบติักระจำยแสง หรือ
กำรออกแบบพื้นท่ีวำ่งให ้อำกำศหมุนเวยีนโดยธรรมชำติ 

 2.3.2 พลงังำนท่ีเกิดจำกควำมร้อน เช่นพลงังำนลม พลงังำนน ้ำ พลงังำนคล่ืน เป็นตน้  

ตวัอยำ่งรูปแบบ แอคทีพโซลำร์ ไดแ้ก่ 

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยด์ว้ยวธีิ โฟโตโวลตำอิคส์ หรือ solarphotovoltaics เช่นเซลลแ์สงอำทิตย ์
 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนของแสงอำทิตย ์หรือ solarthermalelectricity 
 กำรผลิตควำมร้อนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์หรือ solarheating 

 solararchitecture ไดแ้ก่ สถำปัตยกรรมในกำรใชเัซลลแ์สงอำทิตย ์ร่วมกบัอำคำร เพื่อกำรประหยดัพลงังำน เช่น
ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อเปิดปิดม่ำนบงัแสงหรือพดัลมระบำยอำกำศ หรือเปิดปิดไฟในเวลำกลำงคืนเป็นตน้ หรือกำร
ออกแบบอำคำรเพื่อใหมี้ภูมิทศัน์เก้ือกูลกนัตำมภำพประกอบ หรือกำรใชสี้ทำอำคำรท่ีจะสะทอ้นแสง(สีขำว)
หรือดูดซบัแสง(สีด ำ) เพื่อให้มีอุณหภูมิเหมำะสมกบักำรอยูอ่ำศยั โซลำร์ชิมนีย ์ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในกำรน ำ
ธรรมชำติของอำกำศมำช่วยปรับอุณหภูมิในอำคำร โดยกำรสร้ำงปล่องไฟในแนวตั้งเพื่อรับพลงังำนจำกดวง
อำทิตย ์เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนท ำใหอ้ำกำศในปล่องไฟสูงข้ึน อำกำศร้อนลอยข้ึนขำ้งบนท ำใหเ้กิดกำรหมุนเวยีน
ของอำกำศ ชำวจีนและกรีกโบรำณไดใ้ชว้ชิำกำร(ของจีนเรียกฮวงจุย้)เพื่อออกแบบท่ีอยูอ่ำศยัมำแต่ในอดีต  

 สังเครำะห์แสงประดิษฐ ์artificialphotosynthesis เป็นขบวนกำรทำงเคมีท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนเลียนแบบธรรมชำติใน
กำรสังเครำะห์แสง เพื่อเปล่ียนแสงอำทิตย ์น ้ำและคำร์บอนไดอ๊อกไซด ์ใหเ้ป็นคำร์โบไฮเดรดและอ็อกซิเจน 
รวมทั้งกำรแยกไฮโดรเจนและออ๊กซิเจนออกจำกน ้ำ เป็นตน้  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_thermal&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermal_mass&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_photovoltaics&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_thermal&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_heating&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_architecture&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Artificial_photosynthesis&action=edit&redlink=1
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         2.4 การเช่ือมไฟฟ้าและเทคนิคการเช่ือม 

              กำรเช่ือมดว้ยไฟฟ้ำเป็นตวัประกอบในกำรท ำงำน โดยกำรใชล้วดเช่ือม (Electrode) ซ่ึงเป็นขั้วบวกมำสัมผสั
กบังำนเช่ือมซ่ึงขั้วลบ กำรเอำประจุไฟฟ้ำลบ (Nagative) วิง่ไปประทะกบัประจุไฟฟ้ำบวก (Positive) จะเกิดกำรสปำร์ค 
(Spark) ข้ึนซ่ึงเรียกวำ่ อำร์ค (Arc) ในขณะเดียวกนัลวดเช่ือมซ่ึงห่อหุม้ดว้ยสำรเคมีก็หลอมละลำยลงไปในงำนเช่ือม
ดว้ยท ำใหโ้ลหะหรือช้ินงำนเช่ือมติดเป็นเน้ือเดียวกนัไดต้ำมตอ้งกำร 

 

รูปภำพท่ี4 กำรเช่ือม 

 2.4.1 การเช่ือมด้วยไฟฟ้ามีวธีิปฏิบัติ ดังนี้ 

•  เลือกเคร่ืองเช่ือมแบบท่ีตอ้งกำรD.C. / A.C. และต่อสำยดิน (Ground) ใหถู้กตอ้ง 
•  เลือกใชห้นำ้กำกใหเ้หมำะสมกบัใบหนำ้ และชนิดของกระจก เพื่อป้องกนัรังสีอุลตร้ำไวโอเลต 
•  ตรวจดูสำยเช่ือมและสำยดินใหเ้รียบร้อย ขอ้ต่อสำยตอ้งแน่นเพื่อป้องกนัไฟร่ัว 
•  น ำสำยดินคีบช้ินงำน หรือโตะ๊ท ำงำนใหแ้น่น และสะอำดปรำศจำกสนิม 
•  หมุนปรับกระแสไฟบนเคร่ืองเช่ือมให้เหมำะสมกบังำนเช่ือมซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดและควำมหนำของโลหะและ

ไม่ควรปรับประแสไฟขณะเคร่ืองเช่ือมก ำลงัท ำงำนอยู ่ควรปิดสวติซ์ก่อนปรับกระแสไฟ 
•  ใชต้วัจบัลวดเช่ือมคีบลวดเช่ือมใหแ้น่น ทำงดำ้นปลำยท่ีไม่มีฟลัก๊หุม้ 
•  ถือลวดเช่ือมให้ตั้งตรง แลว้จ่อไวใ้กล ้ๆ บริเวณท่ีจะเร่ิมตน้เช่ือมอยำ่ใหแ้ตะช้ินงำน จนกวำ่จะใชห้นำ้กำกบงั

ใหเ้รียบร้อย 
•  จ้ีลวดเช่ือมลงบนแผน่งำนเบำ ๆ แลว้รีบยกมือกระดกข้ึนเพื่อลวดเช่ือมห่ำงจำกแผน่งำน โดยเร็วและเดินลวด

เช่ือมไปขำ้งหนำ้ชำ้ ๆฝึกท ำจนเช่ือมไดเ้ป็นอยำ่งดี ถำ้ลวดเช่ือมติดช้ินงำนดึงไม่ออกตอ้งอำ้หวัจบัลวดเช่ือมออกหรือปิด
สวติซ์แลว้ตีออก แลว้ท ำกำรเช่ือมใหม่เหมือนเดิม 

•  ควรถือลวดเช่ือมให้เอียงออกจำกแนวเช่ือมประมำณ15 - 30 องศำ 
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•  หลงัจำกเช่ือมไดแ้ลว้ตอ้งท ำควำมสะอำดรอยเช่ือมโดยใชค้อ้นเคำะสแล็กท่ีเกำะอยูต่ำมแนวเช่ือม แลว้ใช้
แปรงลวดปัดใหส้ะอำด 
 

2.4.2 ท่าเช่ือมพืน้ฐาน 

 ท่าเช่ือมพืน้ฐาน (Position) คือท่ำท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งกระท ำต่อช้ินงำนท่ีเช่ือมในกรณีท่ีไม่สำมำรถเคล่ือนยำ้ย
ช้ินงำนได ้ท่ำเช่ือมพื้นฐำนมี 4 ต ำแหน่งท่ำเช่ือมคือ ต ำแหน่งท่ำรำบ (Flat Position) ,ต ำแหน่งท่ำตั้ง (Vertical Position) 
, ต ำแหน่งท่ำแนวนอน (Horizontal Position) และต ำแหน่งท่ำเหนือศีรษะ (Overhead Position)  

 

 
 

รูปภำพท่ี5 ท่ำเช่ือมพื้นฐำน 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 มอเตอร์ไฟฟ้ำ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
2 แบตเตอร่ี 4 - - มีอยูแ่ลว้ 
3 แผงโซล่ำเซลล ์ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
4 เหล็กฉำก 3 260 780 - 
5 เหล็กกล่อง 6 370 2220 - 
6 ตวัรถ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
7 น็อต 1 80 80 - 
8 หมอ้แปลงไฟ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
9 แผน่อลูซิงค ์ 12 82 984 - 
10 บำนพบั 2 105 210 - 
11 ดอกสวำ่น1/4 4 25 100 - 
12 สี 1 348 348 - 
13 ทินเนอร์ 2 163 326 - 
14 แปรงทำสี 4 40 160 - 
15 กลอน 6 40 240 - 
16 มือจบั 3 8 24 - 
17 ลูกนิเวต็ 2 185 370 - 

รวม ( ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน  ) 5,852  

ตำรำงท่ี 2 ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
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3.2 การด าเนินการ 
 3.2.1 ศึกษำแบบแปลนโดยเร่ิมจำกกำรออกแบบโครงหลงัคำรถใหมี้ขนำดพอดีกบัตวัรถ 
 3.2.2  ใชเ้หล็กทั้งหมด 62เมตร แผน่อลูซิงค1์2 เมตรโดยแบ่งออกเป็นเหล็กกล่องขนำด น้ิว xน้ิวใช2้5เมตรและ
เหล็กกล่องขนำด น้ิวxสองน้ิวใช2้5เมตรเหล็กฉำกขนำด น้ิวคร่ึงxน้ิวคร่ึงใช1้2เมตรแผน่โซล่ำเซลลข์นำด196x99
เซนติเมตร รถยนต ์1คนั แบตเตอร่ี4ลูก และกล่องควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์  

3.2.3 วธีิกำรท ำ   โดยเร่ิมจำกกำรออกแบบโครงหลงัคำรถยนต ์
 3.2.4 ท ำท่ียดึแผงโซล่ำเซลล ์ตดัเหล็กฉำก 2 เมตรเพื่อท ำเป็นฐำนรองรับน ้ำหนกัใช ้2เส้นและเหล็กกล่องน้ิวx
สองน้ิวขนำด 1เมตรเพื่อท ำเป็นขำเสำใช ้6ท่อนแลว้ตดัเหล็กกล่องขนำด น้ิวxน้ิว ขนำด 2 เมตรเพื่อท ำเป็นคำนรองรับ
แผงโซล่ำเชลล ์ใช ้2 ท่อน แลว้ตดัเหล็กกล่องขนำดน้ิวxสองน้ิว 1เมตร 40 เซนติเมตร เพื่อท ำเป็นคำนรองรับแผงโซล่ำ
เชลล ์ใช3้ท่อน หลงัจำกนั้นตดัเหล็กกล่องขนำด น้ิวxน้ิวขนำด45x76เซนติเมตร เพื่อท ำหนำ้ต่ำงใชข้ำ้งละ 4ท่อน ประตู
หลงัใชเ้หล็กขนำดน้ิวxน้ิว78x138 เซนติเมตรใชอ้ยำ่งละ 2ท่อน 
หลงัจำกนั้นเช่ือมเหล็กทั้งหมดใหเ้ขำ้กนัจะไดเ้ป็นโครงหลงัคำรถหน่ึงคนั หลงัจำกนั้นใชแ้ผน่อลูซิงคท์ั้งหมด 12เมตร 
เพือ่ท ำเป็นตวัครอบโครงหลงัคำรถและหนำ้ต่ำงหลงัจำกนั้นก็ท ำท่ียดึแผงโซล่ำเซลลเ์ขำ้กบัหลงัคำรถใชบ้ำน 3ตวัเพื่อ
ยดึแผงโซล่ำเซลลเ์ขำ้กบัหลงัคำ กรณีท่ีเรำใชบ้ำนพบัก็เพรำะวำ่มนัสำมำรถปรับองศำของแผน่โซล่ำเซลลเ์ขำ้หำ
แสงอำทิตยไ์ดเ้พรำะเรำท ำท่ียกข้ึนยกลงใหส้ำมำรถปรับตำมแสงได ้หลงัจำกนั้นก็ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ 
และท่ีชำร์ตแบตเตอร่ีใชแ้บตเตอร่ี4ลูกท ำท่ียดึแบตเตอร่ีดว้ยเหล็กฉำกแบตเตอร่ีจะติดตั้งท่ีกระบะระหวำ่งกลำงของตวั
รถ เพื่อท่ีจะรองรับควำมสมดุลของรถคนัน้ี 

 
 

รูปภำพท่ี6 โครงหลงัคำรถ 
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บทที4่ 

การออกแบบและการทดสอบ 
 
 
4.1 แบบแปลน 
 
 

 
 

รูปภำพท่ี7 แบบโครงหลงัคำรถ 
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4.1 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ ปัญหาทีพ่บ แนวทางแก้ไข 

1         กล่องควบคุมมอเตอร์         กล่องควบคุมท ำงำนผดิปกติ          เปล่ียนกล่องใหม่ 
2         ระบบช่วงล่ำง เบรกไม่อยู ่ ขดัท ำควำมสะอำดผำ้เบรกใหม่ 

 
 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จำกกำรท่ีไดท้  ำรถยนตไ์ฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข้ึ์นมำน้ีหลงัจำกไดท้ดลองประสิทธิภำพของรถยนต์

ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ลว้สรุปไดด้งัน้ี 
1.รถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตยส์ำมำรถรองรับน ้ำหนกัไดไ้ม่เกิน 1500 กิโลกรัม 
2.รถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตยส์ำมำรถบรรจุผูโ้ดยสำรไดจ้  ำนวน 2 คน 
3.นอกจำกบรรจุผูโ้ดยสำรไดแ้ลว้สมำรถบรรจุส่ิงของไดอี้กในจ ำนวนท่ีน ้ำหนกัไม่เกิน ท่ีก ำหนดไว ้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ระบบไฟฟ้ำรถยนตไ์ม่ครบวงจร  
2.ระบบคนัเร่งไม่ท ำงำน 
3.ระบบกล่องควบคุมท ำงำนผดิปกติ 

5.3ข้อเสนอแนะ 
1.รถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตยไ์ม่สำมำรถรับน ้ำหนกัไดเ้กินท่ีก ำหนด เพรำะอำจท ำใหม้อเตอร์

ท ำงำนหนกัเกินไป 
2. รถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทิตยค์นัน้ียงัไม่สำมำรถวิง่ตำมทอ้งถนนได ้เพรำะยงัเป็นรถท่ีทดลอง

อยู ่
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บรรณานุกรม 

www.batterycare-th.com/product.detail_933467_th_5247158# 
www.empiresolar.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=164:solar-pv-rooftop&catid=13:event-
empire-solar&Itemid=146 
th.aliexpress.com/item/Curtis-1204M-5201-PMC-Controller-275A-36V-48V-electric-vehicle-motor-
controller/1734776262.html 
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ภำคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

รูปภำพท่ี 8  เร่ิมท ำโครงหลงัคำ 

 

รูปภำพท่ี 9 ทำสีกนัสนิม 
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รูปภำพท่ี 10 ตดัขนำดแผน่อลูซิงคท่ี์ตอ้งกำรจะใช ้

 

รูปภำพท่ี 11 ท ำกำรทดลองแผน่โซล่ำเซลล ์
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รูปภำพท่ี  12 เช็คระบบวงจรไฟฟ้ำโซล่ำเซลล ์

                

รูปภำพท่ี 13 เสร็จสมบูรณ์ 
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ประวตัิส่วนตัว 
นำย นิพล  ทองงำม 
เกิดเม่ือวนัท่ี 11 เดือนกรกฎำคม พุทธศกัรำช 2539 
ท่ีอยู ่218 หมู่ 12 บำ้นนิรมยั ต ำบล กุสุมำลย ์อ ำเภอ กุสุมำลย ์จงัหวดั สกลนคร 47210 
โทรศพัท ์09-33417500 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ โรงเรียนชุมชนนิรมยั อ ำเภอ กุสุมำลย ์จงัหวดั สกลนคร 
มธัยมศึกษำ โรงเรียนกุสุมำลยว์ทิยำคม อ ำเภอ กุสุมำลย ์จงัหวดั สกลนคร 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพ สำขำงำนยำนยนต ์โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ. ท่ำอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน์ 
   ถำ้เส้นทำงมนัยงัไม่ส้ินสุดจงอยำ่คิดท่ีจะหยดุเดิน แต่ถำ้มนัถึงท่ีสุดแลว้ก็อยำ่ฝืน 
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ประวตัิส่วนตัว 
นำย วฒันเรศ  ววิฒันกุลพำณิชย ์
เกิดเม่ือวนัท่ี 28 เดือนกุมภำพนั  พุทธศกัรำช 2537 
ท่ีอยู ่ 84  หมู่6   บำ้นหวัเขำเกต  ต ำบล  ทบักวำง  อ ำเภอ  แก่งคอย จงัหวดั สระบุรี 18260 
โทรศพัท ์093-3577107 E-mail   atsnlove2018@gmail.com 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ    โรงเรียนนิคมทบักวำงสงเครำะห์ 2 
มธัยมศึกษำ      โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวำงสงเครำะห์ 1 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพ  สำขำงำนเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ำรุงโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 
อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน์ 
ควำมรู้ไดแ้ค่ไหนก็เอำแค่นั้น 
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ประวตัิส่วนตัว 
นำย ฉตัรชยั ประเสริฐสัง 
เกิดเม่ือ 22 กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช 2539 
ท่ีอยู ่266 หมู่ 3 บำ้นหำญใจ ต ำบล หนองกุงทบัมำ้ อ ำเภอ วงัสำมหมอ จงัหวดั อุดรธำนี 41280 
โทรศพัท ์ 09 -908-0327 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ  โรงเรียนหำญใจพิทยำคม อ ำเภอ วงัสำมหมอ จงัหวดั อุดรธำนี 
มธัยมศึกษำ    โรงเรียนหำญใจพิทยำคม อ ำเภอ วงัสำมหมอ จงัหวดั อุดรธำนี 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพ สำขำงำนยำนยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  
อ ำเภอ ท่ำอุเทน จงัหวดั นครพนม 
คติพจน์ 
ท ำวนัขำ้งหนำ้ ให้ดีท่ีสุด 


