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     บทคดัย่อ 

 

พลงังานทดแทนเป็นอีกทางเลือกหนึIงสาํหรับนาํมาใชง้านร่วมกบัรถบสัไฟฟ้า ซึI ง

เป็นแหล่งพลงังานสะอาดทีIใชแ้ลว้ไม่มีวนัหมดสิ4น รวมถึงมนัยงัรักษาสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย รถบสั

ไฟฟ้าถูกนาํมาใชง้านเนืIองจากสามารถลดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองไดแ้ละสามารถลดการใช้

เชื4อเพลิงจากฟอสซิล อย่างไรก็ตาม รถบัสไฟฟ้าจาํเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทีI เก็บสะสมใน

แบตเตอรีI เพืIอให้สามารถวิIงไดใ้นระยะทางไกลขึ4น บทความนี4 ศึกษาความเป็นไปไดส้ําหรับการ

ติดตั4งโซลล่าเซลลบ์นรถบสัไฟฟ้าสาธารณะ เพืIอใชพ้ลงังานจากโซลล่าเซลลส์ําหรับประจุไฟฟ้า

ใหก้บัแบตเตอรีIรถบสัไฟฟ้า ทาํการจาํลองโดยใชโ้ปรแกรมแมทแลบจาํลองการเคลืIอนทีIและการใช้

พลังงานไฟฟ้าของรถบัสไฟฟ้า โดยใช้พื4นทีIกรณีศึกษาเป็นเส้นทางในอําเภอเมืองจังหวดั

นครราชสีมาและเก็บขอ้มูลความเขม้แสงและปะสิทธิภาพของพลงังานแสงอาทิตย ์ผลการศึกษา

แสดงให้เห็นว่าการใชพ้ลงังานจากเซลแ์สงอาทิตยส์ามารถช่วยประหยดัพลงังานจากแบตเตอรีIได ้

ซึI งมนัสามารถปรับขาดของแบตเตอรีIลงและจะทาํให้ค่าใชจ่้ายของแบตเตอรีIลดลง อยา่งไรก็ตาม 

การใช้งานเซลล์แสงอาทิตยที์Iติดตั4งบนหลงัคารถบสัไฟฟ้านั4นประสิทธิภาพการใช้งานจะลดลง

โดยเฉพาะการใช้งานในเขตตวัเมือง อีกทั4งมุมองศาการรับแสงแดดยงัมีการเปลีIยนแปลงเมืIอรถ

เคลืIอนทีI 

 

คาํสําคญั : เซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคา, รถบสัไฟฟ้า, พลงังานทดแทน 
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ABSTRACT 

 

  Renewable energy is another option for use with electric buses. Which is a clean 

source of energy that is never used up Including that it also helps to preserve the environment. 

Electric buses are used because they can reduce air pollution in urban areas and can reduce the 

use of fossil fuels. However, the electric bus needs to use the electrical energy stored in the 

battery to be able to run longer distances. This article studies the feasibility of installing a solar 

cell on a public electric bus. In order to use the energy from the solar cell to charge the electric 

bus battery. Simulation by using the Matlab program to simulate the movement and electrical 

usage of electric buses. By using the case study area as a route in Mueang District, Nakhon 

Ratchasima Province and collecting the solar intensity and the efficiency of solar energy. Study 

shows that using energy from solar cells can help save battery power. Which it can adjust the lack 

of batteries to be smaller and will reduce the cost of batteries. However, the use of solar cells 

installed on the roof of the electric bus, the efficiency will be reduced, especially in urban areas. 

In addition, the angle of exposure to sunlight also changes when the car moves. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบันี4 ขอขอบพระคุณนโยบายของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ทีIสนับสนุนให้

คณาจารยใ์นคณะวศิวกรรมศาสตร์ไดด้าํเนินการวจิยั เพืIอใหมี้ผลงานนการวจิยัอนัเป็นการสร้างองค์

ความรู้ในทางวิชาการ รวมทั4งส่วนหนึI งในงานวิจยัยงัสามารถใช้สําหรับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาและผูที้IสนใจทัIวไป งานวิจยันี4สามารถประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี

นั4 น เกิดจากการทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณะผูว้ิจัย และได้รับคาํแนะนําและการ

สนบัสนุนจากบุคคล รวมถึงหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงขอขอบพระคุณใน

ความอนุเคราะห์ดงักล่าว ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี4  

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของ อาจารยธี์ระพงษ ์บุญรักษา อาจารยป์ระจาํ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ทีIคอยใหค้าํแนะนาํ ชี4แนะ แนวทางจนงานวจิยัชิ4นนี4สาํเร็จตามเป้าหมาย และสามารถนาํความรู้มาใช้

ในการสร้างสรรคง์านวจิยัใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.บงัอร เบญ็จาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

ทีIได้สนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจัยครั4 งนี4  รวมถึงคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาํนกัวิจยั สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงเจา้หนา้ทีIมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีทุกท่าน ทีI

คอยใหค้วามช่วยเหลือจนงานวจิยัฉบบันี4สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

กราบขอบพระคุณมา ณ ทีIนี4  
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