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การพัฒนายานจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
Development of Electric Tricycles for Multi-Purpose 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 นพรุจน์ บุญวเิศษ2* เทวฤทธ์ิ พรมมี3* และ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม4 

Ussadang Boonsri1 Nopparut Boonwiset 2* Taywarit Prommee3 and jarukit Piboolnaruedom4 
1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
 

Abstract 
 In this article, a multipurpose electric tricycle is developed with a 24 Volt 500-Watt busless motor 
powered by a 24 Volt 100 Ah battery supply. The efficiency test of electric tricycles was divided into 2 parts: 
1) the electrical efficiency section and 2) the mechanical efficiency section. The results of the first section 
showed that the average voltage was 23.46 Volt. The average battery life was 34.43 percent. In the second 
section, the average driving speed was 19.31 km/hr. and the maximum speed of an electric bike is 37 km/hr. 
The maximum driving distance is 43 km. In addition, the efficiency of the electric tricycle can effectively 
control the speed. where ascending speed can be fine. Suitable for use in daily life or multipurpose use. 
Keywords: Tricycles, Electric, Multi-Purpose 

 
บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ ได้พัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 
โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อช่ัวโมง การทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้า
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล ผลในส่ วนแรก พบว่า 
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 23.46 โวลต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เฉลี่ยเท่ากับ 34.43 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่สอง 
พบว่า ค่าความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่เท่ากับ 19.31 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และค่าความเร็วสูงสุดของจักรยานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 37 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำระยะทางสูงสุดในการขับขี่ได้ 43 กิโลเมตร นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถ
ควบคุมความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การปรับระดับความเร็วจากน้อยไปมากสามารถทำได้ดี เหมาะสำหรับการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในงานอเนกประสงค์ 
คำสำคัญ : จักรยานสามล้อ , ไฟฟ้า , งานอเนกประสงค์ 
 
 

บทนำ 
ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณของน้ำมันยังมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ 

ประกอบกับการใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งมาจากฟอสซิลก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนทั่วโลก
ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงหันมาสนใจพลังงานสะอาด และราคาไม่แพง พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าน้ำมันเชื ้อเพลิง สามารถผลิตและควบคุมได้ง่าย และสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ได้เกือบทุกชนิด 

จักรยานสามล้อ เป็นพาหนะอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาช่วยบรรทุกของใช้ต่าง  ๆ ปัญหาของผู้ใช้งานที่พบเห็นคือ 
จักรยานสามล้อจำเป็นต้องใช้กำลังขาปั่นในการขับเคลื่อน ซึ่งถ้าปั่นไปนาน ๆ หรือระยะทางไกลอาจจะทำให้ขาทั้ง 2 ข้าง
เมื่อยล้า เนื่องจากต้องใช้พละกำลังกล้ามเนื้อส่วนขาเป็นอย่างมาก และถ้ามีของมาบรรทุกเพิ่มอีก จะส่งผลทำให้ร่างกายเมื่อยลา้
มากกว่าเดิมนอกจากน้ีการเคลื่อนไหวท่ีช้าของจักรยานสามล้อ อาจทำให้การทำงานใช้เวลามากกว่าปกติ ปัจจุบันจักรยานไฟฟ้า
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ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายประเภท เพื่อลดความล้าของร่างกายมนุษย์จากการขับขี่ระยะไกล หรือการขับขี่ขึ้นที่สูงชัน โดยใช้
มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งท่ีผ่านมานั้นได้มีงานวิจัยที่ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้าโดย ธนิท เรือง
รุ่งชัยกุล และ สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม [1] โดยได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับรถบรรทุกสามล้อที่ใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิง
และประยุกต์นำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าเพื่อ
ประดิษฐ์รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับขนส่งสิ่งของและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ถัดมา
เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าโดยใช้แรงดันจากแบตเตอรี ่ศิริชัย แดงเอม [2] โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าขนาด1ที่นั่ง โดยใช้แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่หรือจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไป
ยกระดับแรงดันให้สูงเพียงพอกับแรงดันในบัสของอินเวอร์เตอร์แบบควบคุมด้วยเวกเตอร์ที่ต้องการเพื่อจ่ายให้มอเตอร์เหนี่ยวนำ
สามเฟสขนาด 5.5 kW นำไปใช้ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และเมื่อพลังงานใกล้หมด จะสามารถประจุแรงดนัให้แก่แบตเตอรี่ไดด้้วยการ
ชาร์จไฟบ้าน หรือจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์รถไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จะเห็นได้จากการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าสามารถนำมาเป็น
แนวคิดและประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยนี้ได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้า ที่มีมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มีแบตเตอรี่มาควบคุมการจ่ายพลังงานแทนเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง โดยทำการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลของจักรยานสามล้อไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะช่วยลดความเหนื่อยล้าอีกทั้งเป็นการทุ่นแรง
ให้แก่ผู้ขับขี่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ลดมลพิษทางอากาศ และยังลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย 

 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ ตามหัวข้อ
ดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกแบบและสร้างจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
4. ทดสอบระบบและเก็บข้อมูลการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและ สรปุผลการทดลอง 

 
ออกแบบและสร้างจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 

ในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่าย
แบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อชั่วโมง ผ่านกล่องควบคุมปรับความเร็วมอเตอร์ ติดตั้งบนจักรยานสามล้อ ในขั้นตอนแรก 
ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในการหาค่ากำลังไฟฟ้า [3] มาประยุกต์หากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มค่าสูญเสียทางกลและอุปกรณ์อีก 1.5 เท่าของค่ากระแสไฟฟ้าที่
คำนวณได้ ทำให้สามารถคำนวณขนาดของแบตเตอรี่นำไปใช้ได้จริงดังสมการอ้างอิงที่ 1 
 

     loss
m

m
batt f

V

P
I =       (1) 

 
โดยที ่  mP  คือ กำลังไฟฟ้าของมอเตอร ์

    mV  คือ ขนาดแรงดันของมอเตอร ์

    battI  คือ ขนาดความจุของแบตเตอรี ่
    lossf  คือ ค่าสูญเสียทางกลและอุปกรณไ์ฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1.5 
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หลังจากได้คำนวณตามสมการที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้วิจัยได้ผลลัพธ์ขนาดกระแสของแบตเตอรี่เท่ากับ 31.25 
แอมป์ต่อชั่วโมง และเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยาวนานขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไปขนาด 12 
โวลต์ 100 แอมป์ มาต่ออนุกรมให้ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ และออกแบบวงจรการทำงานได้ดังภาพที่ 1 และประกอบ
ติดตั้งดังภาพท่ี 2 
 

กล่องควบคุม

M

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่

ปรับความเร็วรอบ

เฟสมอเตอร์ 3 สาย( น้ าเงิน เหลือง เขียว )

อนุกรมแบตเตอรี่เป็น 24 โวลต์

ฮอลเซ็นเซอร์

มอเตอร์

สวิตช์

 
 

ภาพที่ 1 ภาพของการออกแบบระบบ 
 

               
(ก) การติดตั้งอุปกรณ์                            (ข) การต่อวงจรในกล่องควบคุม 

ภาพที่ 2 การประกอบและติดตั้ง 
 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
ในการทดสอบการพัฒนาจักรยานสามล้อสำหรับงานอเนกประสงค์ สามารถแบ่งการทดสอบประสิทธิภาพออกได้เป็น 

2 ส่วน 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล คือ โดยจะเก็บผลการทดสอบ 2 ครั้งเป็น
ระยะทางจำนวนทั้งหมด 40 กิโลเมตร (ไม่มีสัมภาระในการบรรทุก) เพื่อดูแนวแนวโน้มของคุณลักษณะของจักรยานสามล้อ
ไฟฟ้าและใช้กำหนดแนวทางของการขับขี่ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 

 
ส่วนที่ 1 ผลของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้า [โวลต์] 

 
ในภาพที่ 4 เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เมื่อทดสอบขับเคลือ่นใช้งานจักรยานสามล้อไฟฟ้าตามระยะทางทุก ๆ 

1 กิโลเมตร จะเห็นได้ว่าระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมีแรงดันอยู่ประมาณ 24 โวลต์ เมื่อ
ทดสอบจนได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือประมาณ 22 โวลต์ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการทดสอบความจุของแบตเตอรี่ [%] 

 
ในภาพที่ 5 เป็นระดับความจุไฟฟ้าในแบตเตอรี ่เมื่อทดสอบขับเคลือ่นใช้งานจักรยานสามล้อไฟฟ้าตามระยะทางทุก ๆ 

1 กิโลเมตร จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าระดับความจุของแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมี
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ความจุแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 61-63 เปอร์เซ็นต์ (แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมือสอง) เมื่อทดสอบจนได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร ความจุ
แบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ 
 
ส่วนที่ 2 ผลของประสิทธิภาพทางกล 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบความเร็วเฉลี่ย [กิโลเมตรต่อช่ัวโมง] 

 
ในภาพที่ 6 เป็นการบันทึกผลค่าความเร็วเฉลี่ยของระยะทางใน 1 กิโลเมตร โดยใช้แอพพลิเคชั่นการวัดความเร็ว 

Speedometer ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวจะใช้ช่วยเฉลี่ยความเร็วที่วัดได้ตลอด 1 กิโลเมตร โดยมีช่วงความเร็วของการขับขี่อยู่ที่ 
16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปจนถึง 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ จักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถทำความเร็ วได้สูงสุดอยู่ที่ 37 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

ในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์ 500 
วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อช่ัวโมง ผ่านกล่องควบคุมปรับความเร็วมอเตอร์ ติดตั้งบนจักรยานสาม
ล้อไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 
2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล โดยจะเก็บผลการทดสอบ 2 ครั้ง เป็นระยะทางจำนวนทั้งหมด 40 กิโลเมตร (ไม่มีสัมภาระใน
การบรรทุก) ผลในส่วนแรก พบว่า ผลของค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดเท่ากับ 22.7 โวลต์ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 24.2 โวลต์ 
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 23.46 โวลต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำสดุเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ ค่าความระดับความ
จุไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงสุดเท่ากับ 63 เปอร์เซ็นต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เฉลี่ยเท่ากับ 34.43 เปอร์เซ็นต์ ใน
ส่วนที่สอง พบว่า ค่าความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 16.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าสูงสุดเท่ากับ 21.2 กิโลเมตร 
และค่าเฉลี่ยตลอดระยะทางเท่ากับ 19.31 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และพบว่าค่าความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของจักรยานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 
37 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทำระยะทางสูงสุดในการขับขี่ได้ 40 กิโลเมตร โดยที่การปั่นจักรยานสามล้อทั่วไป สามารถทำ
ความเร็วได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง นอกจากน้ีประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ปรับระดับความเร็วจากน้อยไปมากระบบควบคุมสามารถทำได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน หรือการนำจักรยานสามล้อไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในงานอเนกประสงค์ 
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