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     บทคดัย่อ 
 

บทความน้ีน าเสนอผลการศึกษาผลการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยร์ถรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะ
ท าการศึกษาผลการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยบ์นรถยนตไ์ฟฟ้าสามประเภทคือ (1) รถขนส่งสาธารณะ 
(2) รถส่วนบุคคล (3) รถกระบะ เสริมหลงัคา เน่ืองจากรถประเภทดงักล่าวมีการใชง้านเป็นจ านวน
มากในประเทศไทยและสามารถติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยไ์ด ้ในการจ าลองเส้นทางการเดินรถทั้ง 3 
ประเภทจะก าหนดให้มีการใช้การเดินทางรูปแบบเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบพลังงานท่ีใช้และ
พลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยข์องรถแต่ละประเภท ระยะทางท่ีใชท้ดสอบมีความยาวประมาณ 
70.8 km โดยท าการจ าลองในโปรแกรม MATLAB หลงัจากท าการจ าลองพบว่าเม่ือติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย ์ขนาด 25 m2 บนรถขนส่งสาธารณะ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 20.28 kWh/day คิดเป็น 
44.40 % ของพลงังานท่ีใช ้เม่ือติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 2 m2 บนรถยนตส่์วนบุคคล สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได ้1.72 kWh/day คิดเป็น 11.25 % ของพลงังานท่ีใช ้และติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 
3.5 m2 บนรถกระบะ สามารถผลิตไฟฟ้าได ้1.72 kWh/day คิดเป็น 18.93 % ของพลงังานท่ีใช ้ท า
ใหส้ามารถสรุปไดว้า่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยบ์นยานยนตไ์ฟฟ้านั้น ค่อนขา้งมีความเหมาะสมใน
การติดตั้ง เน่ืองจากสามารถช่วยผลิตก าลงัไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 
 

 This article presents the study results of installation of solar panel on electric cars. The 
study the results of installing solar cells on three types of electric cars which are (1) public transport 
vehicles (2) personal vehicles (3) pickup trucks with roof. All of mentioned vehicles were selected 
to simulate because those can be installed with solar cells and are worldwide used. For  the 
simulation parameters, the transportation route were define to constant to compare the energy used 
and energy received from each type of solar cell in the same situation. The route distance of the test 
system is approximately 70.8 km. The simulation is performed in MATLAB. After the simulation, 
it is found that when 25 m2 of solar cell was installed on a public transport vehicle, it can produce 
electricity up to 20.28 kWh equal to 44.40% of the energy used. When 2 m2 solar cell was installed 
on personal vehicle, it can generate electricity at 1.72 kWh / day representing 11.25% of the energy 
used. After 3.5 m2 of solar panels was installed on a pickup truck,it can generate 1.72 kWh / day 
of electricity representing  18.93% of the energy used. It can be concluded that the installation of 
solar panel on electric vehicles Quite suitable for installation because it can help to generate 
electricity effectively. 
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