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บทคัดย่อ
โครงงานยานพาหนะไฟฟ้าต้นแบบ ความคล่องตัวในการเคลื่อนทีส่ ูง มีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดทาขึน้
เพือ่ สร้างยานพาหนะไฟฟ้าทีม่ ี 3 ล้อ และสามารถเคลื่อนทีใ่ นรูปแบบการเคลื่อนที่ Ackerman, Double Ackerman,
Omni-directional และ Zero Radius Turning
ตัวยานพาหนะได้ถูกออกแบบโครงสร้างให้สามารถติดตัง้ ระบบรองรับน้ าหนัก รวมถึงระบบบังคับเลี้ยว
และเลือกใช้ Brushless DC Motor ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น Hub Motor ทีใ่ ช้เป็ นส่วนขับเคลื่อนโดยตรงทัง้ 3 ล้อ และใช้
DC Motor ในระบบบังคับเลีย้ วทัง้ 3 ล้อเพือ่ แยกการทางานให้เป็ นอิสระออกจากกัน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทางานและติดต่อสือ่ สารกับผูใ้ ช้
ผลสัมฤทธิ ์ของโครงงานแสดงให้เห็นถึงยานพาหนะไฟฟ้า 3 ล้อ ซึง่ สามารถรับน้ าหนักของผูข้ บั ขีไ่ ด้ 1 คน
และสามารถเคลื่อนทีใ่ นรูปแบบการเคลื่อนที่ Ackerman, Double Ackerman, Omni-directional และ Zero Radius
Turning ได้ โดยผูข้ บั ขีส่ ามารถเลือกรูปแบบการทางาน รวมถึงเรื่องของการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนทีแ่ ละ
การบังคับเลีย้ วโดยผ่านชุดควบคุม
คำหลัก: ยานพาหนะขับเคลื่อน 3 ล้ออิสระ / Ackerman / Double Ackerman / Omni-directional /
Zero Radius Turning
Abstract
The main objective of this project is to design and build a prototype electric vehicle with three
wheels that can move in different modes including Ackerman, Double Ackerman, Omni-directional and
Zero-radius-turning.
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The vehicle is designed with the suspension and the steering mechanisms for all three wheels.
The brushless DC motors is directly installed at the wheel’s hub. DC motor was used in the steering
system which can be controlled independently for each wheel from a microcontroller.
The prototype vehicle in this project can carry load of one person and move in all modes
suggested above. The driver can select the motion mode, steer and adjust speed of the vehicle via a
control panel.
Keywords: Three wheels independent steering / Ackerman / Double Ackerman / Omni-directional /
Zero Radius Turning
1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน บริษัท ผู้ผ ลิต รถยนต์ ช นั ้ น าของโลก
หลายค่าย ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนายานพาหนะ
ต้นแบบทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ด้วยข้อดี
ในเรื่องของพลังงานที่ส ะอาด และในเรื่องของการที่
ระบบไฟฟ้ านั น้ สามารถท าการประยุ ก ต์ แ ละสร้า ง
ระบบการท างานได้ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ดยี งิ่ ขึน้
ที่ผ่ า นมาได้ ม ีง านวิ จ ัย ในลัก ษณะนี้ จ ากหลาย
หน่ ว ยงาน ตัง้ แต่ท่เี ป็ น ระดับ หุ่น ยนต์ข นาดเล็กของ
ทาง He Xu และคณะ[1] ทีไ่ ด้ทาการออกแบบหุ่นยนต์
ทีใ่ ช้ 4 ล้อในการเคลื่อนที่ และระบบบังคับเลีย้ วของทัง้
4 ล้อเป็ น อิส ระจากกัน ทาให้ส ามารถเคลื่อนที่ใ น
รูปแบบการเคลื่อนทีต่ ามข้างต้นได้ ในระดับถัดมาเป็ น
ของทาง Huihuan และคณะ[2] ที่ได้ส ร้า งตัว
ยานพาหนะ 4 ล้อ ระบบบังคับเลี้ยวเป็ นอิสระจากกัน
ที่ ค น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ขั บ ขี่ ไ ด้ จ น ถึ ง ใ น ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม Nissan Pivo2[3] ซึ่งเป็ นยานพาหนะ
ไฟฟ้ าต้น แบบที่ม ีร ะบบบัง คับ เลี้ย วอิส ระที่ส ามารถ
เคลื่อนทีท่ งั ้ 4 รูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ และยังได้เพิม่
อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกมากมายเข้า ไปในตัว
ยานพาหนะอีกด้วย
โครงงานนี้ จึงได้ทาการศึกษาและสร้างต้นแบบ
ยานพาหนะไฟฟ้ า ที่น ามอเตอร์ไ ฟฟ้ าเข้า มาใช้ใ น
ระบบบัง คับ เลี้ ย วและระบบขับ เคลื่ อ น เพื่อ ให้ ตั ว
ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ใ น 4 รูป แบบการ
เคลื่อนทีค่ อื Ackerman, Double Ackerman, Omnidirectional และ Zero radius turning โดยได้

ก า ห น ด ใ ห้ ตั ว ย า น พ า ห น ะ มี ข น า ด ไ ม่ เ กิ น
150x170x150 เซนติเ มตร (กว้า งxยาวxสูง) และ
สามารถรับ น้ า หนัก ของผู้โ ดยสารได้ 1 คน หรือ
ประมาณ 80 กิโลกรัม
2. รูปแบบการเคลื่อนที่
รูปแบบ Ackerman คือการเคลื่อนทีท่ ่มี รี ูปแบบ
การเลี้ยวในลักษณะเดียวกับรถยนต์ทวไป
ั ่ คือ มีเพียง
สองล้อหน้าทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นมุม ทาให้เส้นตัง้ ฉากกับ
แนวการเคลื่อนทีข่ องทัง้ สามล้อไปตัดกันทีแ่ นวเส้นตัง้
ฉากกับการเคลื่อนที่ข องล้อหลัง ทาให้จุดศูนย์กลาง
การเลี้ยว (Turn center) ไปอยู่ทางด้านหลังของตัว
ยานพาหนะ

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบ Ackerman
รูปแบบ Double Ackerman คือการเคลื่อนทีท่ ม่ี ี
รูปแบบการเลี้ยวคล้ายกับแบบ Ackerman ต่างกันที่
ในรูปแบบนี้ล้อหลังมีการปรับมุมของล้อด้วย โดยใน
ทีน่ ้ีคณะผูจ้ ดั ทาจะทาการกาหนดให้ทงั ้ สามล้อปรับมุม
เข้าหากันแล้วเกิดจุดศูนย์กลางการเลีย้ ว(Turn center)
ในแนวเส้นกลางตัวยานพาหนะ
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รูปที่ 2 แสดงรูปแบบ Double Ackerman
รูปแบบ Omni directional คือการเคลื่อนทีไ่ ปยัง
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยทีท่ ศิ ทางของตัวยานพาหนะ
ไม่จาเป็ นต้องหันไปทางทิศทางนัน้ ด้วย ตัวอย่างเช่น
การเคลื่อนทีไ่ ปทางด้านข้างหรือแนวทแยงมุม

รูปที่ 4 แสดงรูปแบบ Zero radius turning
3. การออกแบบยานพาหนะ Flex EV
โครงสร้างหลักใช้เหล็กกล่องสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั เชื่อม
ประกอบเข้าด้วยกัน โดยออกแบบให้มขี นาดพอดีกบั
ตัวคนสามารถเข้าไปนังได้
่ สบาย

รูปที่ 5 แสดงรูปร่างโดยรวมของยานพาหนะ

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบ Ackerman
รูปแบบ Zero radius turning (ZRT) คือรูปแบบ
การเลี้ยวที่มรี ศั มีการเลี้ยวเป็ น ศูนย์ หรือกล่าวอีกใน
ลักษณะคือการที่ย านพาหนะหมุ นรอบจุด ศูนย์กลาง
ของตัวเอง

สาหรับระบบรองรับน้าหนักนัน้ นอกจากจะเป็ น
ระบบกันกระแทกแล้ว ยังเป็ นส่วนทีค่ อยรักษาแนวการ
วางตัวของชุดยึดล้อ และเราต้องการให้ชดุ ยึดล้อมีแนว
การวางตัวขนานกับโครงสร้างหลักตลอดเวลา จึงได้
ทาการดัดแปลงระบบรองรับน้าหนักจากแบบปี กนกคู่
ให้ปีกนกล่างกับปี กนกบนมีความยาวเท่ากัน ซึง่ จะ
ออกมาในลักษณะของสีเ่ หลีย่ มด้านขนาน ทีจ่ ะทาให้
ชุดยึดล้อขนานไปกับโครงหลักตลอดเวลาแม้วา่ ระบบ
รองรับน้าหนักจะเกิดการยุบตัวหรือไม่กต็ าม

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบระบบรองรับน้าหนัก
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ระบบบังคับ เลี้ยวในแต่ละล้อนัน้ จะถูกแยกเป็ น
อิสระจากกันทัง้ 3 ล้อ โดยใช้ DC Motor ในการปรับ
ทิศทางการหมุนของระบบบังคับเลีย้ ว

รูปที่ 7 แสดงรูปแบบระบบบังคับเลีย้ ว
4. System Diagram
ระบบการทางานถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลักคือ
ส่วน User Interface, ส่วน Drive System และส่วน
Steering System

ในการควบคุมทิศทางการบังคับเลี้ยวหรือทิศทางการ
เคลื่อ นที่ใ นบางโหมดการท างาน ส่ ว นอีก ตัว หนึ่ ง
สาหรับควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่
ส่วน Drive System จะมี Microcontroller คอย
ควบคุมการจ่ายสัญญาณไปทีต่ วั Motor Controller
ของตัว Hub Motor ทัง้ 3 ตัว เพื่อควบคุมความเร็ว
โดยจะได้รบั สัญญาณมาจาก Microcontroller ทีอ่ ยู่บน
ส่วน User Interface
ส่วน Steering System มี Microcontroller คอย
รับคาสังจากส่
่
วน User Interface และทาการควบคุม
มุ ม การบัง คับ เลี้ย วของชุ ด ล้อ ทัง้ 3 ชุ ด ให้อ ยู่ใ น
ต าแหน่ งการท างานโดยได้ ร ั บ สั ญ ญาณที่ แ สด ง
ตาแหน่ งของมุมล้อมาจาก Variable Resistor ที่ได้
ติดตัง้ ไว้บน Steering Motor แต่ละชุด
5. การทดลอง
ในการทดสอบได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 การ
ทดสอบหลักคือ การทดสอบความแม่นยาของระบบ
บังคับเลี้ยวทัง้ 3 ล้อ และการทดสอบการเคลื่อนทีใ่ น
รูปแบบต่างๆ โดยได้ใช้พาหนะจริงทีไ่ ด้สร้างขึน้ มาทา
การทดสอบ

รูปที่ 8 แสดง System Diagram
ส่วน User Interface ผูใ้ ช้จะทาการติดต่อกับตัว
ยานพาหนะ โดยผ่านชุด Control Panel ซึง่ ภายใน
ประกอบด้วยปุ่มกด สาหรับ ทาการเลือกปรับเปลี่ยน
โหมดการเคลื่อนที่ และปุม่ สาหรับการกลับทิศทางการ
เคลื่อนทีร่ วมถึงปุ่มสาหรับทาการเริม่ ต้นทางานระบบ
ใหม่ โดยผู้ใ ช้สามารถรับ รู้ถึงสภาวะการทางานของ
ระบบว่าตอนนี้อยู่ในโหมดการทางานไหนได้ผ่านทาง
จอแสดงผล (LCD) นอกจากนี้บนชุด Control Panel
ยังมี Variable Resistor (VR) อีก 2 ตัวซึง่ ตัวหนึ่งใช้

รูปที่ 9 แสดงตัวยานพาหนะทีส่ ร้างขึน้
5.1 การทดสอบความแม่นยาของระบบบังคับ
เลี้ยว (ในขณะหยุดนิ่ ง)
ได้ทดสอบการเข้าตาแหน่งมุมการบังคับเลีย้ วทัง้ 3
ล้อ ในมุมทีแ่ ตกต่างกัน 3 มุมคือ ที่ 0◦, +30◦ และ -30◦
และจดบันทึกผลเป็ นค่าความแตกต่าง ระหว่างมุมที่
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ต้องการเข้าตาแหน่งกับมุมทีร่ ะบบบังคับเลี้ยวสามารถ
เข้าตาแหน่งได้จริง นามาหาค่าเฉลีย่ โดยได้กาหนดให้
ล้อหลัง ล้อหน้าซ้าย ล้อหน้าขวา คือล้อที่ 1, 2 และ 3
ตามลาดับ ซึง่ ผลเป็ นดังนี้
มุมทีท่ ดสอบ
0◦
+30◦
-30◦

ค่าความแตกต่างของมุม(◦)
ล้อ 1 ล้อ 2
ล้อ 3
5.5
7.5
7.4
5.4
7.5
7.5
5.7
7.7
7.7

5.2 การทดสอบการเคลื่อนที่
ได้ทาการทดสอบการเคลื่อนทีข่ องยานพาหนะทัง้
4 รูป แบบการเคลื่อนที่ คือ รูป แบบ Ackerman,
Double Ackerman, Omni Directional, และ Zero
Radius Turning ว่าสามารถเคลื่อนทีใ่ นรูปแบบเหล่านี้
ได้หรือไม่ ซึง่ ผลเป็ นดังนี้
โหมดการเคลื่อนที่
Ackerman (Front)
Ackerman (Front)
Ackerman (Rear)
Ackerman (Rear)
Double Ackerman
Double Ackerman
Omni Directional
Omni Directional
Omni Directional
Omni Directional
Zero Radius Turning
Zero Radius Turning

ทิ ศทาง
ขวา
ซ้าย
ขวา
ซ้าย
ขวา
ซ้าย
หน้า
หลัง
ขวา
ซ้าย
ขวา
ซ้าย

ผลทดสอบ
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

6. วิ เคราะห์ผลการทดลอง
การทดสอบหาความแม่นยาของระบบบังคับเลี้ยว
ได้ใช้ค่า Gain ของ PD Control คือ KP = 3, KD = 0.5
ซึ่งเป็ นค่าทีด่ ีทส่ี ุดทีไ่ ด้จากการทดสอบ ซึ่งเป็ นค่าที่

ทาให้ชุดระบบบังคับเลี้ยวทัง้ 3 ชุด ลู่เข้าสู่ตาแหน่ งที่
ต้องการมากทีส่ ุดและไม่เกิดการสันของระบบ
่
จาก
ผลการทดลองที่ 3 มุมการทดสอบ (0◦, +30◦, -30◦)
พบว่าทีร่ ะบบบังคับเลี้ยวแต่ละชุดไม่ว่าจะทาการหมุน
เข้ามุมการทดสอบใดระบบบังคับเลี้ยวชุดนัน้ จะให้ค่า
ความแตกต่างทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ระบบบังคับเลี้ยวชุด
หลังให้ค่า ความแตกต่า งในแต่ล ะมุม การทดสอบคือ
(5.5◦, 5.4◦, 5.7◦) ซึง่ เห็นได้ว่าใกล้เคียงกันมาก และ
เป็ นเช่นกันในชุดล้อซ้าย (7.5◦, 7.5◦, 7.7◦) และชุดล้อ
ขวา (7.4◦, 7.5◦, 7.7◦) นอกจากนี้เมื่อทาการเทียบค่า
ความแตกต่างกันในแต่ละระบบบังคับเลี้ยวพบว่าทีช่ ุด
ล้อหลังให้ค่า ความแตกต่า งที่น้อยที่สุด และชุด ล้อ
ซ้ า ยและชุ ด ล้ อ ขวาซึ่ ง เป็ นคู่ ล้ อ หน้ า ให้ ผ ลความ
แตกต่างที่ม ากกว่าล้อหลัง แต่มคี วามใกล้เคียงกัน
ระหว่ างคู่ล้อหน้ า ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะการกระจาย
ของน้ าหนักทีไ่ ปตกในคู่ลอ้ หน้ามากกว่า ซึง่ สังเกตได้
จากชุด Shock Absorber ของระบบรองรับน้ าหนัก
ด้านหน้ามีการยุบตัวมากกว่าด้านหลัง ทาให้เกิดแรง
เสีย ดทานที่คู่ล้อ หน้ า มากกว่ า จึง มีผ ลให้ก ารลู่ เ ข้า สู่
ตาแหน่ งมีค่าความแตกต่างมากกว่าชุดล้อหลัง ทัง้ นี้
ทัง้ นัน้ การลู่เข้าสูต่ าแหน่ งของทัง้ 3 ชุดบังคับเลี้ยวอาจ
เกิดผลมาจากอิทธิพลของแบตเตอรีซ่ ง่ึ ทัง้ 3 ชุดได้ใช้
แบตเตอรี่แ ยกจากกัน ก็เ ป็ น ได้ เนื่ อ งจากระดับ
แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ม าจากแบตเตอรี่จ ะมีผ ลโดยตรงต่ อ
แรงบิดและความเร็วของมอเตอร์ และในการทดสอบ
เราไม่สามารถควบคุมระดับแรงดันของแบตเตอรีท่ งั ้ 3
ชุดให้เท่ากันได้
7. สรุป
จากการทดสอบการเคลื่อนที่ในทัง้ 4 รูปแบบ
ตามทีก่ ล่าวมาในข้างต้น พบว่ายานพาหนะต้นแบบที่
ได้ทาการสร้างมานี้สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ในทุกรูปแบบ
ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เป้าหมายไว้ แต่กย็ งั ไม่ถงึ กับสมบูรณ์แบบ
ยังมีบางครัง้ ที่ การคุมระบบบังคับเลี้ยว ซึง่ ในทีน่ ้ีได้ใช้
PD Control เข้ามาในการควบคุม ไม่สามารถคุม
ตาแหน่งมุมของระบบบังคับเลี้ยวไว้ได้ในบางจังหวะที่
กาลังเคลื่อนที่อยู่ แต่ก็ยงั สามารถควบคุมกลับมายัง
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ตาแหน่ งมุมทีต่ อ้ งการได้ในเวลาทีร่ วดเร็ว ซึง่ ทาให้ตวั
ยานพาหนะเกิ ด กระตุ ก ในขณะวิ่ ง ซึ่ ง จากการ
สันนิษฐานเบื้องต้น อาจเกิดจากชุดเฟื องส่งถ่ายกาลัง
ทีอ่ ยูใ่ นระบบบังคับเลีย้ ว ทีม่ รี ะยะคลอนค่อนข้างสูง จึง
ทาให้ในบางจังหวะที่ม ีการปรับเปลี่ยนมุมขนาดเล็ก
ระบบบังคับเลี้ยว จะไม่ตอบสนองต่อการควบคุม ทา
ให้เกิดการหลุดออกจากตาแหน่งในบางครัง้
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