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     บทคดัย่อ 

 

รถบสัไฟฟ้าถูกนาํมาใชง้านเนื6องจากสามารถลดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองได้

และสามารถลดการใชเ้ชืHอเพลิงจากฟอสซิล อยา่งไรกต็าม รถบสัไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ที6เก็บสะสมในแบตเตอรี6 เพื6อให้สามารถวิ6งไดใ้นระยะทางไกลขึHนและมีการออกแบบสถานีประจุ

ไฟฟ้าที6เหมาะสม บทความนีH เป็นการศึกษาการใชพ้ลงังานสาํหรับการเคลื6อนที6ของรถบสัไฟฟ้าและ

การหาขนาดของแบตเตอรี6 ที6เหมาะสม โดยใชก้ฎขอ้ที6 2 นิวตนั (Newton’s laws) ผลการศึกษาแสดง

ใหเ้ห็นวา่ เมื6อรถบสัไฟฟ้าเคลื6อนที6จะเริ6มการทาํงานที6โหมดเร่งความเร็ว เมื6อเขา้สู้ความเร็วสูงสุดรถ

บสัจะเริ6มเขา้สู่โหมดความเร็วคงที6 จากนัHนจะเขา้สู่โหมดชะลอความเร็วและโหมดเบรก ตามลาํดบั 

ซึ6 งโหมดเร่งความเร็วจะใชพ้ลงังานในการขบัเคลื6อนมากที6สุด เนื6องจากตอ้งใชแ้รงเพื6อให้รถเขา้สู่

ความเร็วสูงสุด ในการจาํลองนีH รถบสัไฟฟ้ามีอตัราการใชพ้ลงังานที6 1.3256 kWh/km การวิเคราะห์

ดา้นเศรษฐศาสตร์ การใชร้ถบสัไฟฟ้าสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่การใชง้านรถบสัดีเซลล ์

การศึกษาการใชพ้ลงังานของรถบสัไฟฟ้านัHนมีความจาํเป็นสาํหรับการออกแบบรถบสัไฟฟ้าเพื6อให้

เหมาะสมกบัเส้นทางและระยะทางที6รถใหบ้ริการ 

 

คาํสําคญั : การเคลื6อนที6ของรถบสัไฟฟ้า, โหมดการทาํงานของรถบสัไฟฟ้า, แบตเตอรี6รถบสัไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 

 

Title : The Study of Energy Consumption for Electric Buses Movement  

and Suitable Battery Size 

Researcher : Miss Promphak Dawan 

Academic Year : 2019 

 

ABSTRACT 

 

  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 that 

is stored in the battery to be able to run longer distances and have a suitable charging station 

design. This article is to study the energy usage for electric bus movement and to find the suitable 

battery size using Newton's second law. Study results show that When the electric bus is moving, 

it starts at the acceleration mode. When entering the maximum speed, the bus will enter the 

constant speed mode. And then will enter the speed slowing and braking modes respectively. 

Which the acceleration mode uses the most driving power because it requires a lot of force to get 

the car to the maximum speed. In this simulation, the electric bus has an energy rate of 1.3256 

kWh/km. Economic analysis, electric buses can save more energy than the use of desell buses. 

Studies on the energy use of electric buses are essential for designing an electric bus to suit the 

route and distance of the bus service. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบันีH ขอขอบพระคุณนโยบายของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ที6สนับสนุนให้

คณาจารยใ์นคณะวศิวกรรมศาสตร์ไดด้าํเนินการวจิยั เพื6อใหมี้ผลงานนการวจิยัอนัเป็นการสร้างองค์

ความรู้ในทางวิชาการ รวมทัHงส่วนหนึ6 งในงานวิจยัยงัสามารถใช้สําหรับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาและผูที้6สนใจทั6วไป งานวิจยันีHสามารถประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี

นัH น เกิดจากการทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณะผูว้ิจัย และได้รับคาํแนะนําและการ

สนบัสนุนจากบุคคล รวมถึงหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงขอขอบพระคุณใน

ความอนุเคราะห์ดงักล่าว ดงัมีรายนามดงัต่อไปนีH  

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของ อาจารยธี์ระพงษ ์บุญรักษา อาจารยป์ระจาํ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ที6คอยใหค้าํแนะนาํ ชีHแนะ แนวทางจนงานวจิยัชิHนนีHสาํเร็จตามเป้าหมาย และสามารถนาํความรู้มาใช้

ในการสร้างสรรคง์านวจิยัใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.บงัอร เบญ็จาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

ที6ได้สนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจัยครัH งนีH  รวมถึงคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาํนกัวิจยั สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงเจา้หนา้ที6มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีทุกท่าน ที6

คอยใหค้วามช่วยเหลือจนงานวจิยัฉบบันีHสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

กราบขอบพระคุณมา ณ ที6นีH  
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