โครงงานการพัฒนารถสามล้ อ สาหรับคนพิการประหยัดพลังงาน
นายปรันตป์ สี โรย
นายศราวุฒิ จันทร์ธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนารถสามล้อ สาหรับคนพิการประหยัดพลังงานมีวตั ถุประสงค์ก็เพื่อนามาใช้
ประโยชน์แก่สังคม ซึ่ งก็คือเพื่อที่ จะได้เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผูพ้ ิการที่ มีความผิดปกติทางขาในการ
เคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆ โดยมีหลักการคือการนารถสามล้อ สาหรับคนพิการมาพัฒ นาจะประกอบไปด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ า ชุดควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาใช้ในการควบคุ มให้ รถสามล้อ สาหรั บคนพิการเคลื่ อนที่ โดยนาหลักการ
ควบคุมความกว้างของสัญญาณพัลส์ PWM (Pulse Width Modulation) ที่ได้จากชุดควบคุมมอเตอร์ มาใช้ในการ
ควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ กระแสตรงให้สามารถขับเคลื่อนรถสามล้อ ซึ่ งในส่ วนของระบบควบคุมจะ
แบ่งเป็ นสองระบบ คือระบบควบคุมด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถสามล้อ สาหรับคนพิการและ
ระบบคันโยก สามารถโยกได้เมื่อแบตเตอรี่ ที่ใช้งานหมด ผลการทดสอบรถสามล้อ สาหรับคนพิการสามารถรับ
น้ าหนักสูงสุด 120 กิโลกรัม วิง่ ด้วยความเร็ วสูงสุด 39 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงที่น้ าหนัก 55 กิโลกรัม และ สามารถวิ่ง
ได้ระยะทาง 15-20 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง
1. บทนา
โลกในปั จจุบนั นี้ มีคนเกิดมาพิการ หรื อได้รับ
อุบตั ิเหตุ ทาให้เกิดการสู ญเสี ยอวัยวะ เช่นแขน ขา ทาให้
ไปไหนมาไหนจะต้องมีคนช่วยประคอง หรื อพาไปทาธุระ
ข้างนอกบ้าน คนพิการทางขาเหล่านี้
ดังนั้ นเหตุ น้ ี จึ งมี คนคิ ดประดิ ษฐ์ ดัดแปลง
รถจักรยานเพื่อใช้สาหรับคนพิการทางขา และในโครงงาน
นี้ จึงได้จดั ทารถสามล้อคนพิการทางขา ขับเคลื่ อนด้วย
ระบบไฟฟ้ ากระแสตรง เพื่อให้คนพิการทางขาได้ใช้พ่ ึงพา
ตัวเอง เพิ่มความสะดวกสบายให้กบั คนพิการทางขาก็ได้
พัฒนารถจักรยานแบบโยกมาใช้เป็ นแบบไฟฟ้ า ในการ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนจากโซ่และสเตอมาใช้แบบมอเตอร์ เป็ นตัว
ขับเคลื่อนแทน ทาให้เหมาะสาหรับคนพิการทางขาอย่าง
มาก และทุ กวันก็มี คนพิการทางขาเพิ่มขึ้ นและมี ความ
ต้องการรถสามล้อคนพิ การทางขาขับเคลื่ อนด้วยระบบ
ไฟฟ้ ากระแสตรงมากขึ้น จึงเป็ นที่มาของโครงงานนี้

2. โครงสร้ างของระบบ
รู ปแบบวิธีการทางานปรับปรุ งโครงสร้างเดิ ม
ของรถสามล้อ สาหรับคนพิการให้ทางานโดยใช้ระบบ
ไฟฟ้ ามาขับมอเตอร์ ให้หมุ นเพื่อขับเคลื่ อนรถสามล้อ
สาหรับคนพิการได้ จากรู ปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการทางาน
ในสภาวะการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่
และการควบคุมด้วยมือโยก มีรูปแบบวิธีการทางานของ
รถสามล้อ สาหรับคนพิการโดยใช้พลังงานไฟฟ้ ามาขับ
มอเตอร์ ให้หมุนทางานและทาให้รถสามล้อ สาหรับคน
พิการสามารถเคลื่อนที่ไปได้ดว้ ยการทางานของมอเตอร์ มี
การควบคุมการทางานจากผูใ้ ช้งาน ซึ่ งในการทาโครงงาน
ชิ้นนี้ ได้นามอเตอร์ กระแสตรงขนาด (24 Vdc. 500 W.) มา
ใช้เป็ นตัวขับเคลื่อนรถสามล้อ สาหรับคนพิการ

รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงสภาวะการทางานของรถสามล้อ สาหรับคนพิการประหยัดพลังงาน

รู ปที่ 2.2 บล็อกไดอะแกรมส่วนควบคุมมอเตอร์ กระแสตรง 24 โวลต์
เริ่ มการทางานของรถสามล้อ สาหรับคนพิการ
ประหยัดพลังงานเมื่ อท าการเปิ ดสวิตซ์ กุญแจท าการบิ ด
คันเร่ งจะมี ไฟเลี้ ยงที่ ค ันเร่ งประมาณ 5 โวลต์ และส่ ง
สัญญาณไปยังส่ วนของการสร้างความถี่ เรี ยกว่า สัญญาณ
พัลส์วิทมอตดูเลชัน่ (PWM) ทาหน้าที่ส่งสัญญาณพัลส์ไป
ยังส่ วนภาคขยายสัญญาณ เพื่อขยายสัญญาณพัลส์ ให้ได้
สัญญาณที่ใหญ่ข้ ึนเพื่อส่งไปยังส่วนควบคุมมอเตอร์ เพือ่ ทา
ให้มอเตอร์มีแรงขับเคลื่อนได้ แล้วจึงส่งไปยังภาคระบบส่ ง
กาลังด้วยเกียร์ ลักษณะการทางานในส่วนควบคุมมอเตอร์มี
ลักษณะตามรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการทางานขับเคลื่อนด้วย
พลังงานจากแบตเตอรี่ และแรงมือ

2.1 วงจรควบคุมความถี่ (PWM : Pulse WitModulation)
เป็ นชุ ดควบคุ มส าเร็ จรู ปยี่ ห้ อ LANTIAN
ELECTRON (24 Vdc. 500 W.) รุ่ น YK - 40 เมื่อทาการบิด
คันเร่ งชุ ดควบคุ มก็ จะสร้ างสั ญญาณพัลส์ สี่ เหลี่ ยมที่
สามารถปรับ Duty cycle ได้ ตั้งแต่ 1% ถึง 99% เพื่อที่จะ
ป้ อนให้กบั MOSFET โดยที่ MOSFET จะทาหน้าที่เป็ น
ตัว Switching ให้กบั วงจรที่ใช้ในการควบคุมการไหลของ
กระแสเข้าสู่ ดีซีมอเตอร์ ขนาด (24 Vdc. 500 W.) ค่าของ
Duty cycle มีค่าน้อยนั้นก็หมายถึง กระแสก็จะไหลได้นอ้ ย
ก็จะส่ งให้มอเตอร์ น้ นั จะหมุนได้ชา้ จึ งทาให้มีความเร็ ว

ในการหมุนไม่มาก ก็หมายความว่ารถสามล้อ สาหรับคน
พิการประหยัดพลังงานก็จะวิ่งไปช้าๆ แต่ถา้ Duty cycle มี
ค่ามาก กระแสก็จะไหลได้มาก ก็จะส่ งให้มอเตอร์ น้ นั จะ
หมุ นได้เร็ ว จึ งท าให้มี ความเร็ วในการหมุ นมี มาก ก็
หมายความว่ ารถสามล้อ ส าหรั บคนพิ การประหยัด
พลังงานก็จะวิง่ เร็ ว
2.3 แผนผังระบบไฟฟ้ารถสามล้ อ สาหรับคนพิการ

2.2 การออกแบบวัสดุและส่ วนประกอบต่ างๆ

รู ปที่ 2.4 แสดงภาพกล่องควบคุมมอเตอร์สาเร็ จรู ป

รู ปที่ 2.5 แผนผังระบบไฟฟ้ าของรถสามล้อสาหรับคน
พิการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า

3. ผลการทดลอง
ในการท าโครงงานรถสามล้อ ส าหรั บคนพิ การ
ประหยัดพลังงานผลการทดสอบได้มีการทาการทดสอบ ตาม
หัวข้อขอบเขตการวิจยั ทั้ง5ข้อที่ได้กาหนดไว้มีการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการท างานของรถสามล้อ สาหรั บคนพิ การ
ประหยัดพลังงานว่าสามารถทาตามข้อก าหนดที่ ต้ งั ไว้ได้
หรื อไม่ การทดสอบรถสามล้อ สาหรั บคนพิ การประหยัด
พลังงานได้ทาการทดสอบการทางานตามขอบเขตที่กาหนดไว้
ได้ และทาการทดสอบ6ครั้งแบ่งการทดสอบเป็ น2รอบรอบ
ละ3ครั้งคือรอบแรกทดสอบโดยคน1คนรอบที่สองทดสอบ
โดยคน2คนผลของการทดสอบมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบโดยคน 1 คน มีน้ าหนัก 55
กิ โลกรั ม ทาการทดสอบขับขี่ รถสามล้อ สาหรั บคนพิการ
ประหยัดพลังงานด้วยการบิ ดคันเร่ ง ผลที่ ได้คือ รถสามล้อ
สาหรับคนพิการประหยัดพลังงานสามารถวิ่งได้ความเร็ ว
สู งสุ ดประมาณ 39 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางที่ ทดลอง
ประมาณ 6 กิ โลเมตรใช้การวัดความเร็ วได้จากมาตรวัด
ความเร็ วของรถจักรยานยนต์ โดยขับขี่ไปพร้อมๆกัน
3.2 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบโดยให้คน 2 คน มีน้ าหนัก
รวมกัน 120 กิ โลกรัม ทาการทดสอบขับขี่ดว้ ยการบิ ด
คันเร่ งผลที่ ได้คือ รถสามล้อ สาหรับคนพิการประหยัด
พลังงานสามารถวิง่ ได้ความเร็ ว 35 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ใช้
การวั ด ความเร็ วได้ จ ากมาตรวั ด ความเร็ วของ
รถจักรยานยนต์ โดยขับขี่ไปพร้อมๆกัน
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ทาการทดสอบรถสามล้อ สาหรับคน
พิการประหยัดพลังงานมีการกาหนดการทดสอบ 6 ครั้ง
แบ่งการทดสอบเป็ น 2 รอบ รอบละ 3 ครั้ง คือ รอบแรก
ทดสอบโดยคน 1 คน รอบที่ สองทดสอบโดยคน 2 คนทา
การบันทึกผลแสดงดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบโดย คน 1 คน

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบโดย คน 2 คน

3.4 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบระยะเวลาการใช้งาน
รถสามล้อ สาหรับคนพิการต่อการชาร์ จแบตเตอรี่
ต่อครั้งกาหนดการทดสอบ 6 ครั้ง แบ่งการทดสอบ
เป็ น 2 รอบ รอบละ 3 ครั้ง คือ รอบแรกทดสอบโดย
คน 1 คนน้ าหนัก 55 กิโลกรัม รอบที่ สองทดสอบ
โดยคน 2 คน น้ าหนัก 120 กิโลกรัม ทาการบันทึก
ผลแสดงดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบโดยคน1 คน น้ าหนัก 55 กิโลกรัม

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบโดยคน 2 คน น้ าหนัก 120 กิโลกรัม

ผลจากการทดสอบการทางานของรถสามล้อ สาหรั บ
คนพิ การประหยัดพลังงานได้ทาการทดสอบรถสามล้อ
สาหรับคนพิการประหยัดพลังงานทดสอบระยะเวลาการใช้
งานแบตเตอรี่ ของรถสามล้อ สาหรับคนพิการต่อการชาร์ จ
แบตเตอรี่ ต่ อครั้ ง ก าหนดการทดสอบ 6 ครั้ ง แบ่ งการ
ทดสอบเป็ น 2 รอบ รอบละ 3 ครั้ง คือ รอบแรกทดสอบโดย
คน 1 คนน้ าหนัก 55 กิโลกรัม รอบที่สองทดสอบโดยคน 2
คน น้ าหนัก 120 กิโลกรัม ทาการบันทึกผลแสดงดังตารางที่
3 และ 4

3.5 ผลการทดสอบวงจรชุ ดควบคุมมอเตอร์ (PWM :
Pulse Width Modulation)
การทดสอบการทางานด้วยทาการใช้สโคปมา
จับ สั ญ ญาณรู ป คลื่ น สี่ เ หลี่ ย มที่ ข าเกต (VG) กั บ
กราวด์ รู ปคลื่นของสัญญาณที่ ได้จากการบิดคัน่ เร่ ง
เพื่อปรับค่า Duty Cycle ของสัญญาณจะได้รูปคลื่น
จากการคานวณตามสมการการหาค่า Duty Cycle
จากการกาหนดค่าตามวงจรการทางาน ดังรู ปที่ 3.1

การเปลี่ยนแปลงค่าความกว้างของสัญญาณจากการ
ใช้งานจริ งด้วยการบิดคันเร่ ง 0 - 100 % จะได้รูป
สัญญาณต่างๆ ดังนี้
3.5.1 ใช้ออสซิ ลโลสโคป วัดสัญญาณที่ขา 1
ของ IC เบอร์ T26T10N โดยตั้งค่าที่ VOLTS/DIV
= 5V , TIME/DIV = 20uS ทาการบิดคันเร่ ง แล้ว
สังเกตการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ซึ่ งหากบิ ดคันเร่ ง
น้อยจะได้ความกว้างของสัญญาณพัลล์นอ้ ยมอเตอร์
ก็จะหมุนช้า(ดังรู ปที่ 3.2) ถ้าบิ ดคันเร่ งปานกลางจะ
ได้ ค วามกว้า งของสั ญ ญาณพัล ล์ เ ท่ า กั น ที่ 50%
มอเตอร์ จ ะหมุ นเร็ วปานกลาง(ดัง รู ป ที่ 3.3) แต่ ถ ้า
หากบิ ด คัน เร่ ง มากจะได้ค วามกว้างของสัญ ญาณ
พัลล์มากมอเตอร์ก็จะหมุนเร็ วขึ้น(ดังรู ปที่3.4)

รู ปที่ 3.2 แสดงรู ปสัญญาณพัลล์เมื่อบิดคันเร่ งน้อยทา
ให้มอเตอร์หมุนช้า

รู ปที่ 3.1 แสดงค่าสัญญาณพัลส์ (PWM) และแรง
เคลื่อนเอาต์พตุ ที่นาไปควบคุมมอเตอร์
ผลที่ได้จากการใช้สโคปวัดหาค่าสัญญาณที่ใช้
ในการควบคุมการทางานของมอเตอร์ ค่าที่ได้จะ
แสดงความกว้างของพัลส์ หรื อ % Duty cycle ที่มี

รู ปที่ 3.3 แสดงรู ปสัญาณพัลล์เมื่อบิดคันเร่ งปานกลาง
ทาให้มอเตอร์หมุนปานกลาง

ที่ บังคับในการขับขี่ ให้ยาวเข้าหาตัวผูพ้ ิ การมากขึ้ น
กว่าเดิม สร้างหลังคากันฝนเวลาฝนตก

รู ปที่ 3.4 แสดงรู ปสัญาณพัลล์เมื่อบิดคันเร่ งมากทาให้
มอเตอร์หมุนเร็ ว

4. สรุปผลการทดลอง
การทดลองประสิ ทธิ ภ าพการท างานของ
รถสามล้อ ส าหรั บ คนพิ ก ารประหยัด พลัง งาน
สามารถทางานได้ในด้านขอบเขตการทางานที่ต้ งั ไว้
ทั้งหมด 5 ข้อที่ ต้ งั ไว้ รถสามล้อ สาหรับคนพิการ
ประหยัดพลังงานสามารถทางานได้อย่างมีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพทั้ งทางด้ า นน้ าหนั ก สามารถรั บ
น้ าหนักได้มากกว่า 120 กิโลกรัม ทางด้านความเร็ ว
วิง่ ได้ความเร็ วมากกว่า 35 กิโลเมตรแต่ระบบการ
ทรงตัวของรถสามล้อ สาหรั บคนพิการขับเคลื่ อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้ ายังไม่ดีเท่ าที่ ควรเมื่อขับขี่อยู่ใน
เวลาเลี้ยวโค้งทาให้เกิดความคาดเคลื่อนได้
5. ข้ อเสนอแนะ
จากการทดสอบการทางานของรถสามล้อ สาหรั บ
คนพิ ก ารประหยัด พลัง งานควรเพิ่ ม ชุ ด วัด รอบ
ความเร็ ว เพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบความเร็ ว ของ
รถสามล้อ สาหรับคนพิการขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ า ควรเพิ่มชุดชาร์ จแบตเตอรี่ (ไดนาโม)ในขณะที่
รถสามล้อ สาหรั บคนพิ การขับเคลื่ อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ ากาลังขับขี่ อยู่ ใช้เหล็กทาโครงรถสามล้อให้มี
น้ าหนักเบากว่าเดิม ทาให้รถสามล้อเบายิ่งขึ้น จะทาให้
รถสามล้อ สาหรั บคนพิ การขับเคลื่ อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ าวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้น เพิ่มความยาวมือจับ(แฮนด์)

