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สถาบันยานยนต์

1
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เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ที่
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/ev/default.asp
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1. กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ
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ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นศูนย์รวบรวมความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้สนใจ เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ดังนี้
 การวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ
 การพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
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https://www.consumer.org.nz/articles/a-guide-to-electric-vehicles

2. ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) คือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือท างานร่วมกับเครื่องยนต์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
 ยานยนตไ์ฟฟ้าพลังงานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV)
 ยานยนตไ์ฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)
 ยานยนตไ์ฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV)
 ยานยนตไ์ฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)
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2.1 ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

Toyota Camry Hybrid Honda Accord Hybrid

ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) เป็นยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ท างานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน และสามารถแบ่งตาม
ฟังก์ชันการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 3 ประเภท ดังนี้
 Micro Hybrid (Start & Stop, S&S)
 Mild Hybrid (MHEV)
 Full Hybrid (FHEV)
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2.1.1 ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

การท างาน
ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

Micro Hybrid (S&S) Mild Hybrid (MHEV) Full Hybrid (FHEV)
ดับเครื่องยนต์เมื่อยานยนต์ไม่เคลื่อนที่ และติดเครื่องเมื่อผู้ขับขี่เหยียบคันเร่ง
เพ่ือให้ยานยนต์เคลื่อนท่ี (Idle Start/ Stop)

✓ ✓ ✓

เปลี่ยนพลังงานที่สูญเสียจากการเบรกกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
(Regenerative Braking)

✓ ✓ ✓

ช่วงเสริมแรงบิดให้แก่เครื่องยนต์ (Electric Torque Assistance) - ✓ ✓

ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน (Electric driving) - - ✓

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (Battery Voltage) 12 48/160 200-300
ประเภทของแบเตอรี่ที่นิยมใช้ (Types of Battery) Lead-acid Li-ion/NiMH Li-ion/NiMH
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2.1.2 ประเภทของยานยนต์ Full Hybrid
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Source: Yamamoto, M., Development of a Toyota Plug-in Hybrid Vehicle, SAE paper 2010-01-0839, 2010

Series Hybrid Parallel Hybrid Blended Hybrid

ยานยนต์ Full Hybrid สามารถจ าแนกตามการท างานของมอเตอร์ร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ดังนี้
 Series Hybrid เครื่องยนต์ท าหน้าที่ป่ันไฟเพื่อประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่ โดยมอเตอร์มีหน้าที่ขับชุดส่งก าลังของยานยนต์
 Parallel Hybrid มอเตอร์และเครื่องยนต์ร่วมกันท าหน้าที่ขับชุดส่งก าลังของยานยนต์เพียงอย่างเดียว
 Blend Hybrid เป็นการรวมการท างานของ Series และ Parallel Hybrid เข้าด้วยกัน โดยเครื่องยนต์ท าหน้าที่ขับชุดส่ง

ก าลัง พร้อมกับปั่นไฟเพื่อประจุไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่



2.2 ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) 

Mercedes Benz  C350e BMW 330e 
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ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เป็นยานยนต์มีลักษณะการ
ท างานและชิ้นส่วนต่างๆ คล้ายกับยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด แต่มีระบบ
ประจุไฟฟ้าจากภายนอกเพิ่มเติมเข้ามา เนื่องจากยานยนต์ประเภทนี้
สามารถประจุไฟฟ้าจากภายนอกได้ จึงท าให้ยานยนต์ประเภทนี้มี
ความสามารถขับขี่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทาง
มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด แต่เนื่องจากแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ท า
ให้มีราคาสูงกว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด



2.3 ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) 

Tesla Model SNissan LEAF BMW i3

9

ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) เป็นยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว ท าให้ส่วนมากมีแบตเตอรี่ที่มีขนาด
ใหญ่มากกว่ายานยนต์ไฟฟ้าชนิดอื่น และเนื่องจากมีความกังวลถึง
ระยะทางใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง ท าให้
ผู้ผลิตรถยนต์บางรายติดต้ังเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มระยะทางใน
การใช้งาน โดยเครื่องยนต์ดังกล่าวมีหน้าที่ปั่นไฟเพื่อประจุไฟฟ้าสู่
แบตเตอรี่เพียงเท่านั้น โดย มีชื่อเรียกรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้ว่า 
Range Extender Battery Electric Vehicle



2.4 ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) 

Toyota Mirai Honda Clarity
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ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ยานยนต์ชนิดนี้ใช้มอเตอร์เป็น
ก าลังหลักในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ แต่
แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้านั้นต่างกัน เนื่องจากยานยนต์ชนิดนี้กัก
เก็บพลังงานอยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจน และเมื่อมีความต้องการใช้
ไฟฟ้า ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกน าไปท าปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนใน
อากาศ ที่เซลล์เชื้อเพลิง โดยยานยนต์ชนิดนี้จะไม่ก่อมลพิษทาง
อากาศเนื่องจากเมื่อยานยนต์ใช้พลังงานจะปล่อยน้ าออกสู่
บรรยากาศเท่านั้น โดยยานยนต์ประเภทนี้อยู่ในขั้นการวิจัย ยังไม่ถูก
ผลิตออกมาจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์



3. จ านวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสม
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 ในปี 2017 ทั่วโลกมีจ านวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมมากกว่า 3 ล้านคัน เติบโต 56% จากปี 2016 โดยจีนเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่ง
รถยนต์ไฟฟ้าสะสมสูงที่สุดในโลกถึง 40% ของจ านวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมทั้งหมด 

 จ านวนรถโดยสารไฟฟ้าสะสมมีจ านวน 370,000 คัน
 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีจ านวนสะสม 250 ล้านคัน 
 99% ของตลาดรถโดยสารไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นของประเทศจีนทั้งสิ้น



4. ชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ไฟฟ้า
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1.ชุดต้นก าลัง (Powertrain) 2.ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System)

3.ระบบควบคุม (Controller) 4.ระบบประจุพลังงาน 
(Charging System)



4.1 ประเภทของมอเตอร์
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Source: Wonkee Donkee Tools, Dronetrest.com, Engineering360, Baviskar Sales Corporation

มอเตอร์กระแสตรง
DC Motor

มอเตอร์กระแสสลับ
AC Motor

Brushed Motor

Brushless Motor

Permanent Magnet Motor

Induction Motor
 ราคาถูก
 ควบคุมได้ง่าย
 มีประสิทธิภาพต่ า

 ราคาสูง
 ควบคุมยากกว่า
 มีประสิทธิภาพสูงกว่า



4.2 ชนิดของแบตเตอรี่ Lithium Ion

แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถยนต์มีทั้งสิ้น 3 ประเภท
คือ แบตเตอรี่ตะกั่ว แบตเตอรี่นิกเกิล และ
แบตเตอรี่ ลิ เทียม โดยแบตเตอรี่ ลิ เทียมมี
คุณสมบัติที่เหมาะกับการน ามาใช้งานในยาน
ยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดเนื่องจากคุณสมบัติด้าน
ความหนาแน่นพลังงานที่สูง ซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียม
มีขนาดและน้ าหนักน้อยกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว 
และแบตเตอรี่นิกเกิล ที่มีความจุเท่ากัน
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แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ได้รับความนิยมมีอยู่ทั้งสิ้น 4 ประเภทดังนี้
 Lithium Iron Phosphate (LFP)
 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC)
 Lithium Titanate (LTO)
 Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA)



4.2 ชนิดของแบตเตอรี่ Lithium Ion
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Specific energy

Specific power

Safety

Performance

Life span

Cost

LMO NMC LFP NCA LTO
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและความเหมาะสมใน
การใช้งานแตกต่างกันไป โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี
 ค่าความจุพลังงานจ าเพาะ (Specific Energy) หมายถึง ปริมาณ

ความจุแบตเตอรี่ต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนัก มีหน่วยเป็น Wh/kg
 ค่าก าลังจ าเพาะ (Specific Power) หมายถึง ก าลังที่แบตเตอรี่

สามารถจ่ายได้ต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนัก มีหน่วยเป็น W/kg
 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความสามารถในการระบายความ

ร้อน ถ้าแบตเตอรี่สามารถระบายความร้อนได้ดีจะมีความปลอดภัย
สูงกว่า

 สมรรถนะ (Performance) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของแบตเตอรี่ขณะใช้งาน

 อายุในการใช้งาน (Life Span) หมายถึง จ านวนครั้งในการประจุไฟ
 ต้นทุน (Cost) หมายถึง ต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ต่อ 1 กิโลวัตต์

ชั่วโมง

Source: Battery University



4.3 ชุดควบคุม
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ชุดควบคุมของยานยนต์ไฟฟ้าประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ
 Vehicle Control Unit (VCU) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของยานยนต์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับ ECU ในยานยนต์

เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 Motor Control Unit (MCU) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของมอเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามที่ VCU สั่งงาน 

ประกอบด้วย Inverter
 DC-DC Converter ท าหน้าที่แปลงความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อไปใช้ในการขับเคลื่อมอเตอร์ ประจุเข้า

แบตเตอรี่ และเลี้ยงระบบไฟฟ้า 12 V ภายในรถยนต์
 Battery Management System (BMS) ท าหน้าที่ควบคุมปริมาณ และทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ มีความคงทน นอกจากนั้นยังคอยควบคุมอุณหภูมิการทานของแบตเตอรี่ให้เพมาะสม



Level Level 1 AC 
(Slow Charge)

Level 2 AC
(Normal Charge)

DC 
(Quick Charge)

Type Type 1 Type 2 GB/T CHAdeMO CCS Combo1 CCS Combo2 GB/T

Mode Control Area Network (CAN) Power Line Communication (PLC)

Countries

4.4 ชุดประจุพลังงาน
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คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้า
 Level หมายถึง ช่วงก าลังการประจุไฟฟ้าของอุปกรณ์
 Type หมายถึง รูปร่างของเต้ารับ (Socket) และเต้าเสียบ (Plug)
 Mode หมายถึง วิธีการสื่อสาร (Protocol) ระหว่างรถยนต์ และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า



5 จ านวนสถานีประจุพลังงาน
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 ในปี 2017 จ านวนหัวประจุไฟฟ้าสาธารณะในโลกมีจ านวน 430,000 หัว
 หัวประจุไฟฟ้ากระแสสลับ 318,000 หัว และหัวประจุไฟฟ้ากระแสตรง 112,000 หัว
 จีนเป็นประเทศที่มีสัดส่วนหัวประจุไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแสตรงมากที่สุดในโลกด้วยสัดส่วน 41% และ 74% 

ตามล าดับ



6. EV Buyer guide

การเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าในบ้าน

เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการกระแสไฟฟ้าสูงขณะประจุไฟฟ้า ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต้อง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบริเวณที่ต้องการประจุไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อปริมาณความต้องการกระแสไฟฟ้า 

1. สะพานไฟของอาคารนั้น 
2. ขนาดของสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ว่าสามารถรองรับปริมาณกระแสที่มากได้หรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ที่มีกระแสสูง 
อาจจะท าให้เกิดความร้อนสูงที่ส่ายไฟจนลุกไหม้ได้ ถ้าระบบความปลอดภัยไมด่ีพอ
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ฝนตกน้ าท่วมสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่

 รถยนต์ไฟฟ้า ใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไป ซึ่งถ้าน้ าท่วมสูงในระดับที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในยังปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย รถยนต์ไฟฟ้าก็ปลอดภัยเช่นกัน

 ผู้ขับขี่บางท่านอาจจะกังวลเรื่องต าแหน่งติดตั้งของแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งไว้บริเวณใต้รถ จะเกิดความเสียหายเมื่อน้ า
ท่วมแต่อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าได้ออกแบบให้ระบบแบตเตอรี่นั้นแยกออกจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ถูกปิดอย่างมิดชิด รวมถึงผู้ผลิตบางรายได้ทดสอบโดยน ารถยนต์ไฟฟ้าลุยน้ าท่วมขังที่มีระดับน้ าสูง โดย
ไม่เกิดอันตรายต่อตัวรถยนต์และผู้ขับขี่
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การกู้ภัยรถยนต์ไฟฟ้าขณะเกิดอุบัติเหตุ
 เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าท่ีได้ ถ้าหากการ

กู้ภัยด าเนินอย่างไม่ถูกต้อง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณะภัยได้จัดท าคู่มือส าหรับจ าแนก
ประเภทรถยนต์ไฟฟ้า ให้ข้อมูลความรู้ และล าดับการปฏิบัติการกู้ภัยจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้ข้อมูล
ด้านต าแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยงบริเวณเหล่านั้นในการตัดถ่าง

 เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถท างานได้ จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย ต้องเคลื่อนย้ายโดยวิธียก หรือหากจ าเป็นต้องลากจูง 
จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์รองใต้ล้อท้ังสี่ เนื่องจากเป็นระบบเกียร์ท่ีควบคุมด้วยไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันถูกน ามาใช้ในรถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายในบางรุ่นแล้ว
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การค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 บนหน้าจอของยานยนต์ไฟฟ้าจะมีการแสดงอัตราการใช้พลังงาน ในตัวอย่างคือ 5 mi/kWh หรือ 0.2 kWh/mi

 สมมติอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย อัตราปกติการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คือ 1.8632 
บาท/kWh (อัตราของ 15 หน่วยแรก)

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง = อัตราการใช้พลังงาน (kWh/mi) X อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh)

= 0.2 (kWh/mi) X 1.8632 (บาท/kWh)

= 0.37264 บาท/ไมล์ (เป็นตัวอย่างการค านวณเท่านั้น ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริง) 22



จบการน าเสนอ
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/ev/default.asp
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