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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและออกแบบสร้างรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ซึ่งได้เสนอขึ้นมาเพื่อ
สร้างรถต้นแบบรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานเพื่อน าไปใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าการสร้างรถไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ 12 V 4 ลูก มอเตอร์ 24 V 250 W 318 รอบต่อนาที ซึ่งการต่อ
แบตเตอรี่แบบผสมท าให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหมาะสมกับมอเตอร์ที่ใช้ส่งก าลังขับเคลื่อน 

จากการทดสอบหาประสิทธิรถของไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ที่ความเร็วเฉลี่ ย 10 , 20 , 30 
km/hr จ านวน 3 ครั้ง พบว่าที่ความเร็ว 10 km/hr มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 79.5 % ใช้
พลังงานเฉลี่ย 3,635.620 kJ ที่ระดับความเร็ว 20 km/hr มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรองลงมาอยู่ที่ 
77.1 % ใช้พลังงานเฉลี่ย 1,716.261 kJ และที่ระดับความเร็ว 30 km/hr มีประสิทธิภาพเฉลี่ยต่ า
ที่สุดอยู่ที่ 74.5 % ใช้พลังงานเฉลี่ย 1,005.322 kJ  

จากการทดสอบเปรียบเทียบการใช้พลังงานรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานกับรถที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ระดับความเร็ว 10 , 20, 30 km/hr ระยะทาง 11.1 km เท่ากัน ในการทดลอง 3 ครั้ง
รถไฟฟ้าประหยัดพลังงานใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 256.089 , 283.022 , 297.648 kJ ตามล าดับ 
คิดเป็นเงินค่าชาร์จไฟฟ้าเท่ากับ 0.24 , 0.26 , 0.28 baht รถที่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ใช้พลังงานเฉลี่ย
สูงกว่าอยูท่ี่ 12,946.875 , 9,839.625 และ 7,250.250 kJ คิดเป็นเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ           
14.47 , 11.00 , 8.10 baht จะเห็นว่ารถไฟฟ้าประหยัดพลังงานจะใช้พลังงานน้อยกว่าที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่า  
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Abstract 
 

This research is to study, design and invent to save energy of the Eco 
Electrical car. The objective of this project is invention the Eco Electrical car which 
composes of 12 volt battery (4 pieces), motor (24 volt 250 watts 318 rpm) that  the 
hybrid battery is to increase the voltage and electric current to suit the motor for 
drive. 

  The result showed that the average efficient of the Eco Electrical car at 
velocity 10 km/hr is around 79.50% and energy consumption is around 3,635.620 kJ. 
The average efficient of the Eco Electrical car at velocity 20 km/hr is around 77.10 % 
and energy consumption is around 1,716.261 kJ. And the average efficient of the Eco 
Electrical car at velocity 30 km/hr is around 74.50% and energy consumption is 
around 1,005.322 kJ.  

From the experiment to use energy of the Eco Electrical car with vehicle that 
use fuel in fast Level 10 , 20 , 30 km/hr at distance 11.1 km. In the experimental 3 
part with the save Electrical car is average in 256.089 , 283.022 , 297.648 kJ. The 
charge is 0.24 , 0.26 , 0.28 baht and the car use fuel is more than 12,946.875 , 
9,839.625 and 7,250.250 kJ. The rate of car use fuel is 14.47 , 11.00 , 8.10 baht. The 
save energy of Eco Electrical car is less than the fuel and the expense.  


