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เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

• แบตเตอรี

• มอเตอร์ และไดร์ฟ

• โครงสร้างน า้หนกัเบา

• ระบบควบคมุ



แนวโนม้เทคโนโลยี



แนวโนม้เทคโนโลยี



แนวโนม้เทคโนโลยี



นโยบายสนบัสนนุสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย

- มาตรการทางภาษี

- การสง่เสรมิการลงทนุ (BOI)

- มาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้า

- การวจิัยและพัฒนา

- การสนับสนุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- การสรา้งโครงการน ารอ่งการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า



นโยบายสนับสนุนสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย



ตวัอย่างการพฒันารถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย

Loxley

กฟภ.

• พฒันาโดย ม.เทคโนโลยสีรุนาร-ีบจ.เชดิชยั ขนาด ๑๒ เมตร (๔๓ ทีน่ั่ง)

• ความเรว็สงูสดุ ๙๐ km/h วิง่ได ้๑๐๐ km ตอ่การประจแุบต ๑ คร ัง้

• ใชแ้บตเตอรชีนิด Lithium-lon ขนาด ๑๙๖ kWh

• เป็นแบบพืน้ต ่า (Low Floor)

• เคยทดลองวิง่ กรงุเทพฯ-โคราช 

ปัจจุบนั ใชว้ิง่รบั

พนกังาน กฟภ. 

เชา้-เย็น

จุฬา ม.เรศวร ม.สงขลา

ปัจจุบนั ใชว้ิง่

บรกิารรอบ

มหาวทิยาลยั

• พฒันาโดย บจ. สชิร ขนาด ๘ เมตร (๒๒ 

ทีน่ั่ง)

• ความเรว็สูงสุด ๘๐ km/h วิง่ได ้๕๐ km

• ใชแ้บตเตอรตีะกัว่กรด

ศว-สวทช.

• พฒันาโดย MTEC ขนาด ๘.๕ เมตร (๒๒ ทีน่ั่ง)

• ความเรว็สงูสดุ ๕๐ km/h วิง่ได ้๓๕-๖๐ km ตอ่การ

ประจแุบต ๑ คร ัง้

• ใชแ้บตเตอรตีะก ัว่กรด

• น าเขา้มาประกอบทัง้คนั พฒันาโดย BYD ขนาด ๑๒ เมตร (๒๗ ทีน่ั่ง)

• ความเรว็สงูสดุ ๗๐ km/h วิง่ได ้๒๕๐ km ตอ่การประจแุบต ๑ คร ัง้

• ใชแ้บตเตอร ีLi-fe

• เป็นแบบชานต ่า (Low Floor)

• ขสมก ใชท้ดลองวิง่จรงิ ๓ เสน้ทาง (สาย ๕๑๑,๑๔๑,๖๓) –แสดงในงาน

กาชาด ฯลฯ

ปัจจุบนั ใช ้

ภายใน MTEC

พรอ้มลงทุนต ัง้

โรงงานประกอบ

ในไทยผ่าน BOI



ตวัอย่างการพฒันารถไฟฟ้าดดัแปลงในประเทศไทย

Jazz

• พฒันาโดย สวทช. – กฟผ. 

• ความเรว็สงูสดุ ๑๒๐ km/h วิง่ได ้๑๒๐

km ตอ่การประจแุบต ๑ คร ัง้

• ใชแ้บตเตอร ีLi-ion PF ๑๐๐ เซลล ์

ปัจจุบนั ใชว้ิง่

ทดลองภายใน

อทุยาน

วทิยาศาสตรฯ์

มอเตอรไ์ซด ์

ปัจจุบนั ใช ้

ภายในอทุยาน

วทิยาศาสตรฯ์

• พฒันาโดย สวทช.-กฟภ.

• ใชแ้บตเตอรลีเิธยีม

Tuk Tuk

• พฒันาโดย บจ.สขิร

• วิง่รบัผูน้ า APEC เมือ่ปี ค.ศ.๒๐๐๓ 

จ านวนกวา่ ๕๐ คนั 

เคยวิง่รบัผูน้ า

APEC เมือ่คร ัง้

ประเทศไทยเป็น

เจา้ภาพ



มาตรฐานเตา้รบัและเตา้เสยีบยานยนตไ์ฟฟ้า



แผนมุง่เป้าดา้นการวจิัยและพัฒนายานยนตไ์ฟฟ้า



แผนมุง่เป้าดา้นการวจิัยและพัฒนายานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ
ไทย

แผนมุ่งเปา้ด้านการวิจยัและพฒันาเพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ของประเทศไทย ครม.มีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
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แผนงานวจิัยและพัฒนาดา้นแบตเตอรแีละระบบจัดการพลงังาน

**สถานภาพ การวจิัยและพัฒนาในปัจจบุนั**
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แผนงานวจิัยและพัฒนาดา้นมอเตอรแ์ละระบบขบัเคลือ่น

**สถานภาพ การวจิัยและพัฒนาในปัจจบุนั**
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**สถานภาพ การวจิัยและพัฒนาในปัจจบุนั**

แผนงานวจิัยและพัฒนาดา้นโครงสรา้งน ้าหนักเบาและการประกอบ

15



แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ประกาศมาตรฐานเต้ารบัและเต้าเสยีบ
ส าหรับ   ยานยนต์ไฟฟา้ขนาดใหญ่

ประกาศมาตรฐานเต้ารบัและเต้าเสียบส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ทดสอบการใช้งานสถานปีระจุไฟฟ้าในพื้นที่น า
ร่อง

ประกาศมาตรฐานสถานปีระจุไฟฟา้

พัฒนาต้นแบบ EV Charging station management system (Smart Charging station) และน าไปใช้จริง
ในพื้นที่น าร่อง อาทิเช่น Application monitoring ระบุ เวลาในการชาร์จ แรงดันไฟฟ้า ต าแหน่งแนะน า การ

ประเมินศักยภาพการประจุไฟฟา้ผ่านระบบออนไลน์

ติดต้ังและขยายสถานปีระจุไฟฟ้าในพืน้ที่น าร่อง

ขยายผล ไปสู่พื้นที่น า
ร่องอ่ืนๆ และส่งเสริม
เป็นภาพรวมของทั้ง

ประเทศ

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ : เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญั เพ่ือสง่เสริมการใช้งานและอตุสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

ด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง อาทิเช่น กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และภาคผู้ประกอบการ
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เชือ่มโยงผลงานวจัิยสูภ่าคอตุสาหกรรม

วิจัยเชิงนโยบาย
วิจัยและพัฒนาชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
- มอเตอร์และไดรฟ์
- แหล่งพลังงานขับเคลื่อน
- โครงสร้างตัวถัง

- มาตรฐานเต้ารับ 
เต้าเสียบ สถานีประจุ
ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน และ
แบตเตอรี 
- ทดสอบ ตดิตัง้ และ
ขยายจ านวนสถานี
- EV Charging 
station 
management 
system

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

วิจัยและพฒันา

ต่อยอดงานวิจยัและ
ขยายผลสูเ่ชิงพานิชย์
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งบประมาณสนบัสนนุ 
ด าเนินการร่วมกบั หน่วยงาน 
และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง 
ทกุๆภาคสว่น
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วิจัยเชิงนโยบายความเป็นไปได้ ในการส่งเสริม
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