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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการนําเสนอรถไฟฟาพลังงานรวมระหวางพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่   พลังงานจากเครื่องยนต
และพลังงานแสงอาทิตย   โดยจะกําหนดการใชงานได 2 รูปแบบของการขับเคลื่อน   แบบแรกจะใชพลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี่เพียงอยางเดียวและสําหรับแบบท่ี 2   จะใชเปนพลังงานรวมระหวางแบตเตอรี่กับเครื่องยนตโดยจะทําการตรวจวัด
ระดับของแรงดันไฟฟาของระบบ      เม่ือแรงดันตกจนถึงระดับท่ีต้ังไวท่ี   35 โวลต  ระบบของพลังงานจากเครื่องยนตก็จะ
ทําการชารจประจุไฟฟาเขาระบบทันทีเปนเวลา     20   นาที     ในขณะท่ีรถใชพลังงานขับเคลื่อนจากเครื่องยนตอยูนั้นจะมี
พลังงานสวนหนึ่งถูกชารจใหกับแบตเตอรี่ไปพรอมกันดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 
คําสําคัญ :  รถไฟฟาพลังงานรวม      
 
 
Abstract 
 This paper presents the energy railcar has shared between electric energy  from 
batteries and energy from engine  and solar energy  by will the schedule can is usable 2 the 
format of the driving moves  like  model   first will use the electric energy from the battery 
only and for like  model  at 2 will use the energy shares between the battery and a motor will 
by do level measure of electricity pressure of the system  when  the pressure falls until 
location level where  35  Volt.  engine energy system will charging electric into the system 
immediately 20 minute while car use  the energy propels  from the engine some energy is 
charged by battery with the solar energy 
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1. บทนํา 
ปจจุบันปญหาดานมลพิษทางอากาศจากไอเสีย

ของรถยนตท่ีมีสวนผสมของคารบอนไดออกไซด (CO2)  
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญ
สําหรับในเมืองใหญๆท่ีมีประชากรหนาแนน ประกอบกับ
วิกฤตราคาน้ํามันในชวงนี้   จึงมีการคิดคนเทคโนโลยี
ตางๆ ไมวาจะเปนการหาแหลงพลังงานใหมๆ หรือเปน
การใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งถากลาวถึงระบบ
ขับเคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเราอาจจะนึกถึง
รถไฟฟา   แตรถไฟฟานั้นยังคงมีขอจํากัดดานการวิ่งใน
ระยะทางไกล   ดังนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบของรถยนตท่ี
เปนตนแบบของยนตกรรมสมัยใหมท่ีระบบพลังงานรวม
อันเปนรูปแบบหนึ่งของรถยนตมลพิษตํ่าท่ีวิ่งไดระยะ
ทางไกล 
              รถยนตระบบพลังงานรวมเปนรถยนตมลพิษตํ่าท่ี
วิ่งดวยแรงขับเคลื่อนสองแหลง คือ แรงขับเคลื่อนท่ีใช
เครื่องยนตชนิดสันดาปภายในกับการใชมอเตอร ท่ีใช
เซลลไฟฟาเปนแหลงพลังงานหลัก เปนการผสมผสาน
แหลงพลังงานท้ังสองเขาดวยกัน 
              จากเหตุผลดังกลาวขางตน   จึงไดมีความคิดท่ีจะ
นํารถท่ีใชแบตเตอรี่ เปนแหลงพลังงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเพียงอยางเดียวมาศึกษาพัฒนาและดัดแปลง โดย
ใชเครื่องยนตเจนเนอเรเตอรติดต้ังรวมกับแบตเตอรี่ เพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟาเก็บประจุใหกับแบตเตอรี่ ซึ่งเรียกวา 
Emergency Generator   มาเปนแหลงพลังงานรวมและโซ
ลาเซลล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานของรถไฟฟา 
 

2.  หลักการของรถขับเคลื่อนดวยพลังงานรวม 
  รถระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานรวม หรือรถระบบ
ไฮบริดจ คือ เครื่องยนตลูกผสมท่ีใชเครื่องยนตผสมผสาน
กันระหวางเครื่องยนตลูกสูบแบบเผาไหมภายในท่ีใช

น้ํามันเปนแหลงพลังงานรวมกับมอเตอรไฟฟาเพื่อหมุนลอ 
โดยมีระบบคอมพิวเตอรคอยควบคุมและเลือกใชระบบ
ตามลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีไดออกแบบไว ซึ่งเปนการเริ่มยุค
ใหมของเครื่องยนต ท่ีเดิมอาศัยแตแหลงเช้ือเพลิงจากซาก
ฟอลซิลมาตลอดประวัติศาสตรยานยนต  โดยสามารถแบง
ลักษณะระบบการทํางานของรถยนตขับเคลื่อนดวย
พลังงานรวมท่ีนําแหลงพลังงานจากน้ํามันและไฟฟามาใช
รวมกันในรถยนต ได คือ ไฮบริดจแบบอนุกรม  (Series- 
Hybrid) และไฮบริดจแบบขนาน (Parallel -Hybrid)  [1] 
  

 2.1   ไฮบริดจแบบอนุกรม  (Series- Hybrid) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  1   ลักษณะการทํางานไฮบริดจแบบอนุกรม 
 
สําหรับไฮบริดจแบบอนุกรมตาม รูปท่ี 1  เครื่องยนตท่ี
ไดรับพลังงานเช้ือเพลิงจะสงกําลังใหกับเจนเนอเรเตอร
ผลิตกระแสไฟฟา  เพื่อชารจพลังงานไฟฟาใหกับแบตเตอรี่
และสงพลังงานไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา ซึ่งมอเตอร
ไฟฟาจะสงกําลังตอไปยังชุดเกียร  กรณีมอเตอรไมใช
พลังงานจากแบตเตอรี่  มอเตอรสามารถจะรับพลังงาน
โดยตรงจากเจนเนอเรเตอร เพื่อขับชุดเกียรได เชนเดียวกัน  
 

  

 
 

 
 

ถังนํ้ามัน เคร่ืองยนต 
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แบตเตอรี ่มอเตอร 
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แสงอาทิตย 

ชารจเจอร แบตเตอร่ี 36  โวลต ชารจ 
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DC 
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เรเตอร 

2.2  ไฮบริดจแบบขนาน (Parallel -Hybrid) 
  สําหรับไฮบริดจแบบขนานตาม ตามรูปท่ี 2  ระบบ
น้ํามันจะะแยกอิสระจากระบบไฟฟา คือถังน้ํามันและะะ
เครื่องยนตจะตอกับชุดเกียร สวนแบตเตอรี่และมอเตอร
ไฟฟาก็จะตอกับชุดเกียรเชนกัน ซึ่งระบบจะมีลักษณะ ทํา
ใหมอเตอรไฟฟาและเครื่องยนตเปนตนกําลังใหกับรถได 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3    โครงสรางระบบไฟฟาพลังงานรวมท่ีออกแบบ 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  2   ลักษณะการทํางานไฮบริดจแบบขนาน 
 
3.  การออกแบบรถพลังงานรวม 
 ในการออกแบบในบทความนี้จะใชระบบพลังงาน
รวมแบบอนุกรม  โดยจะมีพลังงานไฟฟาจากเจนเนอเร
เตอรและเพิ่มระบบโซลาเซลลเขามาเพื่อเพิ่มพลังงานไฟฟา
ใหกับแบตเตอรี่โดยตรงตามรูปท่ี  4    ซึ่งเม่ือรถขับเคลื่อน
ไปจนกระท้ังแรงดันของแบตเตอรี่ลดลง  20 % ของแรงดัน
พิกัด (มาตรฐาน สมอ.) ทําใหอุปกรณจับสัญญาณแรงดัน
สงสัญญาณใหไมโครคอนโทรลเลอรสั่งสตารทเครื่องยนต
เพื่อขับเจนเนอรเรเตอร (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ชารจพลังงานใหกับแบตเตอรี่และสงกําลังไฟฟาใหกับ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง   ซึ่งมอเตอรไฟกระแสตรงจะสง
กําลังไปยังชุดเกียรและชุดขับเคลื่อน  ตามหลักการทํางาน
ตามรูปท่ี  4    

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  4    หลักการทํางานของรถไฟฟาพลังงานรวมท่ี
 ออกแบบ 
 
4.  การทดสอบรถพลังงานรวม 
 การทดสอบรถไฟฟาพลังงานรวม ซึ่งเปนตนแบบ
ของรถท่ีประหยัดพลังงาน ซึ่งจะมีขอมูลของอุปกรณตาง ๆ 
ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1  ขอมูลอุปกรณของรถพลังงานรวม 

NAME 
แรงดัน 
(Volt) 

กระแส 
(Amp) 

Power 
  (W) 

รอบ/
นาท ี

แรงมา
(Hp) 

BATTERY * 3 36 120 1440     

GENERRATOR 220 AC 3.63 798.6     

SOLAR CELL 16 4.4 80     

MOTOR 36 62 2238 2450 3 

GAER       378.78   

CONTROL 24-36 275 2238    
 

สําหรับการทดสอบการทํางานของรถพลังงานรวมจะแยก
เปนหัวขอดังนี้ 
 
 4.1  การทดสอบโดยใชแบตเตอร่ีขับเคล่ือนเพียงอยาง
เดียว 
 การทดสอบนี้จะทดสอบโดยการนํารถไฟฟา
พลังงานรวมมาทําการชารจประจุแบตเตอรี่จนเต็มโดยใช
แบตเตอรี่ขนาด 70  Ah จํานวน 2  ลูก  แลวขับเคลื่อนท่ี
ดวยความเร็วเฉลี่ย 30 km/hr ท่ีระยะทาง 20 km ซึ่งในการ
ทดสอบจะทําการทดสอบท่ีพื้นถนนราบเรียบตามรูปท่ี  5 
เพื่อไมใหสับสนกับการใชแหลงจายพลังงานอื่น  จึง
ทดสอบโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว โดย
ทําการทดสอบขับเคลื่อนจนพลังงานจากแบตเตอรี่หมด 
เพื่อหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรถท่ีขับเคลื่อน
ดวยแหลงจายพลังงานจากแบตเตอรี่และไดระยะทางใน
การขับเคลื่อน แสดงดังรูปท่ี   6 

จากผลการทดสอบการขับเคลื่อน โดยใชพลังงาน
จากแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานขับเคลื่อนเพียงอยางเดียว 
ทําใหทราบประสิทธิภาพการใชงานของแบตเตอรี่ในการ
ขับเคลื่อนดวยความเร็วแตละระดับความเร็ว  ซึ่งมีผลตอ
ประสิทธิภาพการสูญเสียพลังงานของรถขับเคลื่อนไฟฟา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5  การทดสอบการใชแหลงพลังงานแบตเตอรี่ 
 ขับเคลื่อนเพียงอยางเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   6  ประสิทธิภาพการใชงานท่ีใชแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
 เพียงอยางเดียว 
 

ระยะทางและเวลาของการชารจประจุไฟฟา 1 ครั้ง เม่ือถึง
ระยะทางหรือเวลาท่ีกําหนดตองนํารถกับมาชารจพลังงาน
ทุกครั้ง สังเกตเห็นวาความเร็วในการขับเคลื่อนเริ่มแรกใช
เวลาการขับเคลื่อนรวดเร็ว เนื่องจากเปนการขับเคลื่อนออก
ตัวเริ่มแรกใชกําลังไฟฟาหมุนเพลาชุดขับเคลื่อนท่ีอยูกับท่ี
ใหไดความเร็วรอบท่ีตองการ  ดังนั้นจึงทําใหการขับ
เคลื่อนท่ีรวดเร็ว เม่ือความเร็วรอบชุดขับเคลื่อนคงท่ีจะทํา
ใหความเร็วของรถอยูในระดับท่ีกําหนด โดยระยะทาง
ต้ังแต 1 km เปนตนไปความเร็วในการขับเคลื่อนของรถจะ
คอนขางคงท่ี ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน  เม่ือระยะทาง



 

 

เพิ่มมากข้ึนจะเห็นวาแรงดันของแบตเตอรี่จะลดลงก็จะ
สงผลทําใหประสิทธิภาพการขับเคลื่อนลดลง   ซึ่งจะสรุป
ไดวาระยะทางจะแปรผันกับแรงดันเสมอ  
 

4.2 การทดสอบรถไฟฟาพลังงานรวม ดวยแบตเตอร่ี 
โซลาเซลล และเจนเนอรเรเตอรใชเวลาชารจ  10   15 และ 
20  นาที 

การทดสอบนี้เปนการนํารถไฟฟาพลังงานรวมมาทํา
การชารจประจุจนเต็ม เติมน้ํามันเช้ือเพลิงเปดระบบ ไฟ
ฟาาพลังงานรวมขับเคลื่อนดวยความเร็วเฉลี่ย 30 km/hr   
ซึ่งในการทดสอบจะทําทดสอบท่ีพื้นถนนราบเรียบ โดย
การทดสอบขับเคลื่อนจนพลังงานจากแบตเตอรี่ลดลง ถึง
ระดับแรงดันท่ี 35 Volt  และใหระบบพลังงานรวมทํางาน
ชารจที10 นาที ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอรจะตรวจสอบ
แรงดันถาถึงระดับแรงดันท่ี 35 Volt  ก็จะสั่งใหชุดควบคุม
ทํางานไปสั่งใหระบบเจนเนอรเรเตอรทําการชารจเปนเวลา  
10  นาที  ในการทดสอบนี้จะสามารถเพื่อหาประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติงานของรถท่ีขับเคลื่อนดวยแหลงจ าย
พลังงานรวมไดตามรูปท่ี  7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   7   ประสิทธิภาพการใชงานท่ีใชแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
 รวมกับพลังงานจากเจนเนอรเรเตอร 10  นาที 
 

การทดสอบการขับเคลื่อน โดยใชพลังงานรวมขับเคลื่อน  
ทดสอบท่ีระยะทาง 20  km โดยใชน้ํามันทดสอบท่ี 2  ลิตร 
ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของแหลงจายจากพลังงานรวมมี

คาใกลเคียงกับความเร็วในการเคลื่อนท่ีของแหลงจาย
พลังงานจากแบตเตอรี่ เนื่องจากเปนชุดขับเคลื่อนเดียวกัน  
ซึ่ง การนี้มีการชารจแบตเตอรี่ ท่ี 10 นาทีตอครั้งทําให
แรงดันของการขับเคลื่อนมีค ามากข้ึน   ซึ่ งจะทําให
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนมากกวาการขับเคลื่อนดวย
แบตเตอรี่เพียงอยางเดียว  
 ตามรูปท่ี 8  เปนการทดสอบนี้เปนการนํารถไฟฟา
พลังงานรวมมาทําการชารจประจุจนเต็ม  เ ติมน้ํ ามัน
เช้ือเพลิงเปดระบบ  ไฟฟาพลังงานรวมขับเคลื่อนดวย
ความเร็วเฉลี่ย 30  km/hr   ซึ่งใน ระบบนี้เจนเนอรเรเตอร
ทําการชารจเปนเวลา  15  นาที   สวนในรูปท่ี  9  ในเปน 
ระบบท่ีเจนเนอรเรเตอรทําการชารจเปนเวลา  20  นาที 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   8  ประสิทธิภาพการใชงานท่ีใชแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
 รวมกับพลังงานจากเจนเนอรเรเตอร 15  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   9  ประสิทธิภาพการใชงานท่ีใชแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
 รวมกับพลังงานจากเจนเนอรเรเตอร 20  นาที 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   10  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานรถ
      ขับเคลื่อนดวยพลังงานรวมแตแบบตาง ๆ 
 
5.  สรุปผลการทดสอบรถพลังงานรวม 
  การทดสอบใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายพลังงาน
หลัก ขับ เคลื่อน เพี ยงอย า งเ ดียว  จะทําใหสามารถรู
ประสิทธิภาพการใชงานของแหลงจายพลังงานแบตเตอรี่ท่ี  
1 ครั้งของการชารจประจุวาสามารถขับเคลื่อนท่ีระยะทาง
และเวลาท่ีขอบเขตท่ี 20 km  เม่ือถึงเวลาหรือระยะทางท่ี
กําหนดตองนํารถกลับมาชารจประจุอีกครั้ง 
 การทดสอบใชรถไฟฟาพลังงานรวมทดสอบท่ี
ระยะทาง 20 km  ใชน้ํา มันทดสอบท่ี  2 ลิตร จากการ
เปรียบเทียบกับการใชพลังงานจากแหลงจายแบตเตอรี่
ความเร็วในการขับเคลื่อนของท้ัง 2 ระบบใกลเคียงกัน แต
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนรวมถึงเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทางในการขับเคลื่อนไดยาวนานข้ึน การใชระบบ
พลังงานรวมแบตเตอรี่ โซลาเซลล และเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ในการขับเคลื่อนความเร็วจึงไมแตกตางกันมากนัก ซึ่ง
ระยะทางจะแปรผันกับแรงดัน เม่ือระยะทางไกลเวลาใน
การขับเคลื่อนก็มากตาม โดยสามารถท่ีจะเพิ่มระยะการวิ่ง
ไดจากการชารจประจุจากโซลาเซลล เจนเนอเรเตอร ใหกับ
แบตเตอรี่     จากการทดสอบเสร็จสิ้นแบตเตอรี่ยังคงมี
พลังงานเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนตอไปไดอีก รวมถึงปริมาณ
น้ํา มันเ ช้ือ เพลิง  ผลการทํางานของระบบขับเคลื่อน
พลังงานนรวมสามารถท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งไดถึง 
2 เทาของรถไฟฟา หรือ  50 % ของระยะทางการวิ่ง
รถไฟฟา ซึ่งยังสามารถท่ีจะเพิ่มระยะการวิ่งไดกรณีท่ีเพิ่ม
ปริมาตรเช้ือเพลิงใหเครื่องยนตเจนเนอเรเตอร 
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