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มาตรฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพที่จ าเป็นส าหรับ “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” 

 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ มาตรวิทยา การก าหนดมาตรฐาน การ

ทดสอบ และการรับรองคุณภาพ ซึ่งจุดเริ่มต้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพอยู่ที่การก าหนดมาตรฐาน ซึ่ง

ในมาตรฐานจะก าหนดคุณสมบัติและรายการทดสอบ ซึ่งการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับจะประกอบด้วย

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบตามหลักการของมาตรวิทยา และได้รับการรับรอง

ระบบงาน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐาน ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอาจพิจารณาตามขั้นตอน

ข้างต้น ดังนี้ 

1. มาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่จ าเปน็ 

มาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกๆที่มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและมีการริเริ่มจัดท ามาตรฐานที่

ค่อนข้างครบถ้วน จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านมาตรฐานที่หลายประเทศน าไปใช้งานต่อสถาบันมาตรฐานแห่ง

สหรัฐอเมริกา American National Standards Institute (ANSI) ถูกเสนอให้เป็นผู้จัดท าแผนงานมาตรฐานที่

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการตรวจประเมินยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือให้มั่นใจว่า เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน

ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในวงการยานยนต์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะท าจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคการไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญ

เทคนิคสาขาไฟฟ้า รวมทั้งจากองค์กรที่พัฒนามาตรฐาน (SDOs) และหน่วยงานรัฐบาลคณะท างานชุดนี้ได้จัดท า

อนุกรมมาตรฐานตามที่ ANSI ได้รวบรวมไว้ ท างานภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคเอกชนและ

ภาครัฐ เพ่ือตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก เนื่องจาก ANSI เองไม่ได้พัฒนามาตรฐาน 

คณะท างานจึงมีหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานเพ่ือจัดท าและประเมินซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับงานปัจจุบัน ส่วนงานพัฒนา

มาตรฐานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าด าเนินการโดยองค์กรที่พัฒนามาตรฐานหลายองค์กร ทาง ANSI ได้จัดประชุมตาม

การเสนอของหน่วยงานมาตรฐานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่มีความต้องการแนวทางที่ประสานกันมากขึ้นเพ่ือให้

ทันกับการริเริ่มของยานยนต์ไฟฟ้าที่ก าลังเคลื่อนเข้าไปสู่พ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก ในที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) จึงได้มีมติจัดตั้งคณะท างานสถาบันมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกาเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้า (ANSI EVSP) ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) มีการประสานความ
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ร่วมมือมากขึ้นและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ANSI เพ่ือจัดท ามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับ

ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย ระบบไฟฟ้า “ANSI Workshop on Standards and Codes for Electric Drive 

Vehicles” ซึ่งได้รับมอบหมายจาก U.S. Department of Energy and the Idaho National Laboratory 

สถาบันมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกาเพ่ือพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้า (ANSI EVSP) 

เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือสร้างแผนกลยุทธ์มาตรฐานและโปรแกรมด้าน

ความสอดคล้องที่จ าเป็นเพ่ือรองรับในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าจ านวนมากและการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า

โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มแรกคณะท างานก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูล

เพ่ือช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกขึ้นและประสานความร่วมมือในด้านนโยบายและการ

อภิปรายทางเทคนิคกับผู้เข้าร่วมในระดับภูมิภาคและนานาชาติเกี่ยวกับมาตรฐานที่จ าเป็นและโปรแกรมที่

สอดคล้องกับยานยนต์ไฟฟ้า มีการจัดกลุ่มคณะท างาน 7 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ประเมินความส าคัญของการจัดท าให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งหัวข้อ ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน ชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า การอินเตอร์เฟสกับ

ผู้ใช้งานในส่วนของตัวยานยนต์ ในส่วนของระบบประจุไฟฟ้า ประกอบด้วย การสื่อสารและการติดตั้งภายใน

โครงสร้างพื้นฐาน การให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ 

จากการทบทวนมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่จะต้องพิจารณาในการ

ก าหนดมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาส าหรับประเทศไทย ดังนี้ 

2. การก าหนดนิยามของพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า 

2.1 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 

 1) ระยะทางขับข่ีจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric Range) 

 ระยะทางขับขี่ หมายถึง ระยะทางสูงสุดที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเดินทางได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และ

ในกรณี off-vehicle-chargeable hybrid electric vehicles (OVC-HEV) ใช้ ระยะทางรวม การค านวณหา

ระยะทางที่วิ่งได้ ขึ้นอยู่กับการก าหนดวิธีการทดสอบ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนการทดสอบ ได้แก่ การก าหนด

รอบการขับขี่ และการก าหนดเงื่อนไขก่อนการทดสอบ 

 2) การสิ้นเปลืองพลังงาน/ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Consumption/Efficiency) 

 การสิ้นเปลืองพลังงาน/ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานที่ต้องใช้ส าหรับการเดินทางใน  

ระยะทาง X กม. ในสภาพแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรฐาน การทดสอบหาค่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน/
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ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน can include ค่าวัฏจักรการขับขี่ กระบวนการทดสอบ การก าหนดปรับตั้งเงื่อนไข

ของยานยนต์ก่อนการทดสอบ 

 3) ข้อมูลส าหรับผู้ใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 

 ข้อมูลส าหรับผู้ใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นข้อก าหนดส าหรับการสื่อสารกับผู้ใช้งานยาน

ยนต์ไฟฟ้า ซึ่งก าหนดให้ต้องมีมาตรฐานของสัญลักษณ์ส าหรับแสดงระบบการท างานต่างๆ เพ่ือสื่อสารกับผู้ใช้งาน 

เช่น ระบบแจ้งเตือน ระบบประจุไฟฟ้าฯ ตัวอย่างในกรณีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อน้ ามันเชื้อเพลิงใกล้หมด ใน OVC-

HEV ยังขาดอีกมาก 

 4) การใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ 

 ข้อก าหนดส าหรับการท าให้หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ า ทั้งส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ ประเทศแคนนาดามีการก าหนดคู่มือจรรยาบรรณาในการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Canadian 

Auto Recyclers' Environmental Code: CAREC) ประเทศจีนการก าหนดมาตรฐานที่ควบคุมการจัดการซาก

ยานยนต์และการแยกชิ้นส่วน (GB 22128-2008) ทางสหภาพยุโรปมีการควบคุมการจัดการซากยานยนต์เพ่ือ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แบ่งเป็นประเภท M1 และ N1 โดยใช้มาตรฐาน (2000/53/EC). หลังจากนั้นมีการ

ออกเป็นกฎระเบียบ Directive 2005/64/EC ก าหนดเงื่อนไขและระดับของการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ การใช้

ซ้ า และการน าไปเข้ากระบวนการเพ่ือแปลงกลับคืนเป็นแร่ธาตุเพ่ือน าใช้ใหม่ส าหรับยานยนต์ทั้งสองประเภท M1 

และ N1 เพ่ือใช้เป็นข้อพิจารณาก่อนที่จะอนุมัติให้ขายในสหภาพยุโรปได้ อินเดียก็ก าลังด าเนินการจัดท ามาตรฐาน

ส าหรับการจัดการซากยานยนต์เพ่ือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการจัดการซากถูกริเริ่มจากการสมัครใจ 

ทางประเทศญี่ปุ่นมีการบริหารจัดการซากยานยนต์โดยออกพระราชบัญญัติเพ่ือจัดการซากยานยนต์ (Act No. 87 

of the Ministry of Economy, Trade and Industry) ประเทศเกาหลีออกข้อก าหนดส าหรับการจัดการซากยาน

ยนต์เพ่ือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยอ้างอิงจาก EC Directive 2000/53/EC ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มี

ข้อก าหนดทางด้านนี้ นอกจากนี้ ทางประเทศญี่ปุ่น เกาหลีมีการออกกฏหมายก าหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดการซากด้วย ซึ่งท าให้ผู้ผลิตค านึงถึงประเด็นนี้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตยานยนต์ 
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5) ฉลากยานยนต์ 

 ข้อก าหนดส าหรับการรับรองฉลากยานยนต์ พิจารณาวัฏจักรการขับขี่และกระบวนการทดสอบที่ใช้ในหา

ค่าข้อมูลของยานยนต์ที่จะระบุในฉลากยานยนต์ ซึ่งอาจรวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานการปล่อยมลพิษ 

ระยะทางขับขี่ ความจุแบตเตอรี่ (kWh) ต้นทุน 

 มาตรการฉลากยานยนต์ประหยัดพลังงานเป็นมาตรการสากลที่ใช้ในการส่งเสริมการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่ง

หลายประเทศมีการรายงานสมรรถนะยานยนต์ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนเชื้อเพลิง ประเทศแคน

นาดามีข้อตกลงกับภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมยานยนต์ด้วยมาตรการฉลากยานยนต์ปร ะหยัดพลังงาน 

ประเทศจีนมีการก าหนดมาตรการฉลากยานยนต์ประหยัดพลังงานส่งเสริมยานยนต์ขนาดเล็ก (น้ าหนักเบา) (GB 

22757-2008) โดยที่ฉลากแบ่งเป็นระดับการประหยัดเชื้อเพลิงเป็น 3 ระดับ ก าหนดเงื่อนไขการทดสอบทั้งในเขต

เมืองและนอกเมือง มีการบังคับใช้กับเครื่องยนต์สันดาปที่อยู่ในปัจจุบันและจะน าไปใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ด้วย ทางสหภาพยุโรปมีการก าหนดให้ใช้ฉลากประหยัดพลังงาน ซึ่งให้ข้อมูลการสิ้นเปลืองพลังงาน ต้นทุนการ

ด าเนินการ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่ได้ใช้กับยานยนต์

ประเภท L แต่ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องยืนยันค่าชี้วัดสมรรถนะของยานยนต์ให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อกับผู้ซื้อ

ยานยนต์ในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าการสิ้นเปลืองพลังงาน ค่าการสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟ้า และข้อมูลระยะทางขับขี่ ข้อมูลไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับการใช้งานการจัดล าดับระดับการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการก าหนดเกรด (A-G) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ใน

การค านวณและก าหนดมาตรฐานภาษีคาร์บอน 

 รัฐบาลอินเดียยังไม่มีการก าหนดมาตรการฉลากยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า  แต่ในกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์มี

การติดฉลากภาคสมัครใจเพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยมี 2 รูป แบบจาก

สองหน่วยงาน the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) และ the Bureau of Energy 

Efficiency (BEE) ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ฉลากแบบสมัครใจเช่นกันเรียกว่า สติกเกอร์สมรรถนะการประหยัด

พลังงาน ซึ่งจะติดยานยนต์ที่มีสมรรถนะที่เกินกว่ามาตรฐานก าหนดไว้ 

2.2 พารามิเตอร์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

 ในกรณีนี้ แบตเตอรี่ หมายถึง ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้เพื่อใช้ส าหรับยานยนต์ที่

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (ซึ่งในปัจจุบันหมายถึงแบตเตอรี่และคาปาซิเตอร์)  
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1) สมรรถนะแบตเตอรี่ 

 สมรรถนะแบตเตอรี่หมายถึง กระบวนการและเงื่อนไขส าหรับการทดสอบและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้

จากแบตเตอรี่ ศักยภาพในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า พารามิเตอร์ในการชี้วัดคุณภาพของ

แบตเตอรี่ ได้แก่ สมรรถนะ ความทนทาน การน าไปใช้ซ้ า (Reuse) การแปรรูปแล้วน าไปใช้ใหม่ (Recycle) 

 2) ความทนทานของแบตเตอรี่ 

ความทนทานของแบตเตอรี่ หมายถึง วิธีการและเงื่อนไขส าหรับการประเมินอายุการใช้งานเฉลี่ยตามวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์ ความทนทานต่อการลัดวงจรและการสั่นสะเทือน อุณหภูมิ เป็นต้น 

3) การน าแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ 

การน าแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ หมายถึง มาตรฐานการแปรรูปวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 

4) การน าแบตเตอรี่ไปใช้ซ้ าหลังจากใช้งานในยานยนต์แล้ว 

ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานหรือกฎระเบียบส าหรับการน าแบตเตอรี่ไปใช้ซ้ า จีนก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการ

จัดท ามาตรฐานการน าแบตเตอรี่ไปใช้ซ้ า ทาง EU ได้ก าหนดกรอบการท างาน ตาม Directive 2005/64/EC 

ส าหรับการน ามาแปรรูปเพ่ือน าไปใช้ใหม่ ทิ้งชิ้นส่วน ระบบ และยูนิต แต่ยังไม่มีข้อก าหนดที่เฉพาะเจาะจงส าหรับ

แพคแบตเตอรี่ที่ใช้ส าหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม การน าแบตเตอรี่ไปใช้ซ้ า ยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าวิจัยในขณะนี้ เพ่ือศึกษาแนวทางที่

เหมาะสมในการจัดการ หลายฝ่ายเชื่อว่าการน าแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ า มีผลท าให้ต้นทุนลดลงช่วยลดปัญหาขยะ

จากยานยนต์ที่หมดอายุส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการทางบริหารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใน

ทิศทางที่เหมาะสม เป็นกลไกที่เอ้ือต่อการบริหารและจัดการซากอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ค.ศ. 

2000 สหภาพยุโรปออกระเบียบ Directive2000/53/EC (ELV) เพ่ือลดของเสียจากยานยนต์ ซึ่งก าหนดให้ผู้ผลิต

ต้องหามาตรการจัดการซากยานยนต์อย่างถูกวิธีและก าหนดเป้าหมายของการน าชิ้นส่วนหรือวัสดุกลับมาใช้

ประโยชน์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. ค.ศ. 2003 

2.3 พารามิเตอร์เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานประจุไฟฟ้า 

 โครงสร้างพ้ืนฐานประจุไฟฟ้า หมายถึง ระบบและอุปกรณ์ท าหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมี

ระบบย่อยดังนี้ 
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 1) ระบบประจุไฟฟ้าภายในยานยนต์ 

 นิยามของข้อก าหนด: ข้อก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขส าหรับระบบประจุไฟฟ้าภายในยานยนต์ รวม ถึง

แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พอร์ตส าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ และ/หรือไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น โดยทั่วไป ประเทศ

ต่างทั่วโลกอ้างอิงการประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61851 และ IEC 62196 

 มาตรฐาน IEC 61851 ระบุถึงข้อก าหนดทั่วไปและการท างานของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบบน าไฟฟ้า 

ในขณะที่มาตรฐาน IEC 62196 ซึ่งระบุข้อก าหนดของขั้วต่อ IEC 61851-21 (ed.1.0) ก าลังอยู่ในระหว่างการ

ปรับปรุงและจะถูกแบ่งออกเป็นข้อก าหนด IEC 61851-21-1 (ข้อก าหนด EMC ส าหรับการประจุไฟฟ้าภายในยาน

ยนต์ EV on-board charger EMC requirements) และ IEC 61851-21-2 (ข้อก าหนด EMC ส าหรับการประจุ

ไฟฟ้าภายนอกยานยนต์) ส่วนมาตรฐาน IEC 61851-22 (ed.1.0) มีก าหนดจะถูกยกเลิก เมื่อมีการประกาศใช้ 

มาตฐาน IEC 61851-1 (ed.3.0) 

 ฉบับ IEC 62196-2 เป็นมาตรฐานส าหรับความเข้ากันได้ทางมิติและการสับเปลี่ยนกันได้ของระบบการ

เชื่อมต่อส าหรับการประจุกระแสไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน า และประกอบด้วยระบบเชื่อมต่อ 3 ประเภท 

ประเภทที่ 1 สามารถท างานร่วมกับ SAE J1772 และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ส าหรับเต้ารับเต้าเสียที่เชื่อมต่อกับยานยนต์ ประเภทที่ 2 ใช้ในยุโรปส าหรับทั้งเต้ารับเต้าเสียบที่เชื่อมต่อกับ 

ยานยนต์ และปลั๊กกับซอกเกต ประเภท 3 ใช้ในบางประเทศในยุโรปส าหรับปลั๊กกับซอกเกต 

2) ระบบประจุไฟฟ้านอกยานยนต์ 

 นิยามของข้อก าหนด: ข้อ าหนดส าหรับระบบประจุไฟฟ้านอกตัวยานยนต์รวมถึงพอร์ตส าหรับไฟฟ้า

กระแสตรง อินเทอร์เฟซการติดต่อสื่อสารของแบตเตอรี่ / อินเตอร์เฟซการสื่อสารระบบแบตเตอร์ฯลฯ โดยทั่วไป 

ประเทศต่างทั่วโลกอ้างอิงการประจุไฟฟ้านอกยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61851 และ IEC 62196 

มาตรฐาน 

 โดยที่ IEC 61851 ระบุถึงข้อก าหนดทั่วไปและการท างานของอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบบน าไฟฟ้า ในขณะที่

มาตรฐาน IEC 62196 ระบุข้อก าหนดของขั้วต่อ IEC 61851-23 (สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรง) IEC 61851-24 

(การควบคุมการสื่อสาร) และ IEC 62196-3 (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับยานยนต์) จะระบุข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการ

ประจุไฟฟ้าแบบน าไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อแบบกระแสตรงและเผยแพร่ในต้นปี 2014 

  



 7  

3) ระบบประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 นิยามของข้อก าหนด: ข้อก าหนดและมาตรฐานส าหรับการประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย ซึ่งยังไม่มีที่ใด  

ในโลกที่ก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือภาคสมัครใจส าหรับการประจุไฟฟ้าแบบไร้สายขณะนี้ 

ในขณะที่กฎระเบียบที่มีอยู่ส าหรับการสื่อสารทางวิทยุหรือการออกอากาศอาจมีผลกับระบบดังกล่าว ภายใน IEC 

ได้มีการพัฒนามาตรฐานสากลใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการทั่วไปส าหรับประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย ( IEC 61980-

1) รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการสื่อสารการควบคุมค่าใช้จ่าย (IEC / TS 61980-2) และข้อก าหนดที่

เฉพาะเจาะจงส าหรับการเชื่อมต่อ (IEC / TS 61980-3) ก็อยู่ระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีในการพัฒนา

มาตรฐานและข้อก าหนดเหล่านี้และเผยแพร่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2014 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคาดว่า จะ

ใช้มาตรการเหล่านี้โดยสมัครใจ จีนได้วางแผนที่จะพัฒนามาตรฐานความสมัครใจในประจุไฟฟ้าแบบไร้สายใน

อนาคตอันใกล้นี้ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความสมัครใจในการพัฒนาผ่านสมาคมอุตสาหกรรมและธุรกิจวิทยุ (ARIB) 

สาธารณรัฐเกาหลีก าหนดมาตรฐานในการมาตรฐานความสมัครใจในประจุไฟฟ้าแบบไร้สายในอนาคตอันใกล้นี้ 

ญ่ีปุ่นมีมาตรฐานความสมัครใจในการพัฒนาผ่านสมาคมอุตสาหกรรมและธุรกิจวิทยุ (ARIB) สาธารณรัฐเกาหลี

ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาด้วยเช่นกันโดยก าหนดความถี่การประจุไฟฟ้า 20 kHz และ 60 kHz ที่จัดสรรไว้

แล้วส าหรับประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย สวิตเซอร์แลนด์ก็ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC ตามความสมัครใจ เช่นเดียวกับ

ประเทศอ่ืนๆ  ในสหภาพยุโรป คาดว่าจะใช้มาตรฐาน IEC และข้อก าหนดทางเทคนิคแบบสมัครใจ ในสหรัฐ 

อเมริกาก าหนดมาตรฐาน SAE ซึ่งยังก าลังด าเนินการอยู่ (เริ่มตั้งแต่ปีพ. ศ. 2553) ซึ่งจะน าไปใช้งานแบบสมัครใจ 

(J2954) แคนาดาและอินเดียยังไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย อย่างไรก็ตามคาดว่า ประเทศ

เหล่านี้จะอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC หรือ SAE ที่จะก าลังพัฒนาส าหรับการประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 4) ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 นิยามของข้อก าหนด: ข้อก าหนดและคุณสมบัติที่เกี่ยวกับยานยนต์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากยานยนต์

เข้าระบบกริด ซึ่งยังไม่มีที่ใดในโลกที่ก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดทางกฎหมายให้ยานพาหนะที่ท าหน้าที่เป็น

แหล่งจ่ายไฟ ประเทศจีนยังไม่มีมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานวิชาชีพใดๆ  แต่มีการก าหนดมาตรฐานที่เรียกว่า

มาตรฐานระดับองค์กรที่ระบุข้อก าหนดพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบบสองทาง (Q / GDW 397-2009, 

Q / GDW 398-2009, Q / GDW 399 -2009) ในสหภาพยุโรปได้ริเริ่มมาตรฐาน ISO/IEC (ISO / IEC 15118) 8 

ส่วน และอยู่ระหว่างการด าเนินการ ญี่ปุ่นมีการพัฒนามาตรฐานระดับองค์กรที่ระบุข้อก าหนดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบบสองทาง (คู่มือของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า EVCOM-001/002/003/004 

2013) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานภาคสมัครใจเบื้องต้นในรูป แบบข้อแนะน าเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องของ 
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SAE J2836, J2847 และ J2931 ซึ่งยังคงด าเนินการพัฒนาต่อเพ่ือระบุข้อก าหนดที่จ าเป็นให้ครอบคลุมมากขึ้น 

ระดับความสมบูรณ์ของการพัฒนามาตรฐาน ISO / IEC และมาตรฐานอ่ืนๆ มีความใกล้เคียงกัน ต่างฝ่ายต่าง

พยายามพัฒนาข้อก าหนดให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการพัฒนาอินเตอร์

เฟชเพ่ือการสื่อสารกับระบบกริด ยังไม่มีการพิจารณาการท าหน้าที่ของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งผลิตและจ่ายไฟฟ้า 

 ยกเว้นกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีข้อก าหนดระบุว่า อนุญาตให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าใน

กรณีฉุกเฉิน ส่วนประเทศแคนนาดา อินเดีย เกาหลี สวิสเซอร์แลนด์ยังไม่มีข้อก าหนดเรื่องนี้ แต่คาดว่าจะใช้ตาม

มาตรฐาน ISO / IEC หรือ SAE ในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน 

3. ประเด็นท้าทายของมาตรฐานและกฎระเบียบ วิเคราะห์ช่องว่าง 

 1) ข้อก าหนดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า  

องค์ประกอบคุณลักษณะของยานยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น “ค่าระยะทางขับขี่” และ “ค่าประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงาน” (อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า) เป็นข้อพิจารณาหลักในการตัดสินใจซื้อรถของผู้ซื้อ 

ซึ่งมีจ าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ ข้อมูลคุณลักษณะของยานยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้จากวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการ

วิชาการและมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถน าข้อมูลคุณสมบัติเหล่ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 นอกจากนี้ ค่าระยะทางขับขี่และค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็เป็นพารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการ  

ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน เพ่ือก าหนดมาตรฐานควบคุมคุณสมบัติ

ยานยนต์ชนิดใหม่และฉลากยานยนต์คาร์บอนต่ า ส าหรับมาตรฐานการน าเข้าและส่งออก เพ่ือรองรับแนวโน้มการ

ขยายตัวของตลาดยานยนต์ทั้งระดับโลกและภายในของแต่ละประเทศซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานที่จะช่วยก าหนดคุณลักษณะของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริโภคในการตัดสินเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ การก าหนดคุณสมบัติของยานยนต์ใหม่ชนิดต่าง ๆ ที่ก าลังเข้ามาในตลาด ทั้งในมิติของ

เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่าง ๆ และมิติของความเป็นสากล worldwide  

 ระยะทางขับขี่และประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังเป็นพารามิเตอร์ส าคัญส าหรับการก าหนดมาตรฐานด้าน

อ่ืน ๆ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะน ามาสู่การลดก๊าซเรือนกระจก การ

ก าหนดฉลากยานยนต์สะอาดและมาตรฐานยานยนต์ชนิดใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ระยะทางขับขี่

และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นพารามิเตอร์หลักท่ีมาตรฐานSAE ก าหนดรายการทดสอบไว้ในประเทศเกาหลี

เหนือและสหรัฐอเมริกา ทางสหภาพยุโรปก็มีการก าหนดวิธีการทดสอบทั้งสองพารามิเตอร์นี้ในมาตรฐาน UN-
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R101 ซึ่งประเทศอินเดียได้น ามาตรฐานนี้SAE ก าหนดรายการทดสอบไว้ในประเทศเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา 

ทางสหภาพยุโรปก็มีการก าหนดวิธีการทดสอบทั้งสองพารามิเตอร์นี้ในมาตรฐาน UN-R101 ซึ่งประเทศอินเดียได้

น ามาตรฐานนี้ 

 ขณะนี้ประเทศต่าง ๆ มีการก าหนดมาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกัน เกิดความยุ่งยากในการพิจารณา

เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบด้วยมาตรฐานแตกต่างกันเหล่านี้ประเด็นท้าทายในขณะนี้

จึงอยู่ที่ท าให้มาตรฐานจากประเทศต่าง ๆ เหล่านี้เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ได้ทั่วโลก เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกใน

การสื่อสารข้อมูลการรับรองมาตรฐานให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความ

เข้าใจที่ตรงกัน และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะได้น าไปใช้อ้างอิงและพัฒนาข้อก าหนดด้านอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดวัฏจักรการขับทดสอบ หรือ Driving Cycle และวิธีการทดสอบเพ่ือหาค่า 

พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ก าหนดคุณสมบัติของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานUNCECได้จัดตั้งคณะท างานและก าลัง

ด าเนินการพิจารณาข้อก าหนดสากลในการก าหนดค่าวัฏจักรการทดสอบส าหรับรถขนาดเล็ก หรือ Worldwide 

Harmonized Light Duty Test Cycle: WLTC 

 นอกเหนือจากประเด็นความสอดคล้องกันในเรื่องวัฏจักรการขับทดสอบแล้ว การก าหนดให้มาตรฐาน

เดียวกันของวิธีการทดสอบก็เป็นสิ่งส าคัญมากเช่นเดียวกันและต้องเร่งด าเนินการ ดังเช่นกรณีตัวอย่างการทดสอบ

กับอุณหภูมิของสภาพอากาศโดยรอบ หรือ Ambient temperature ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

พารามิเตอร์ระยะทางขับขี่และพารามิเตอร์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น การ พัฒนาใน

ระยะต่อไปจึงควรพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ “ค่าระยะทางขับขี่” และ “ค่าประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน” ได้แก่ การทดสอบในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ า และการทดสอบในสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง 

ในขณะนี้มียังใช้วิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังขาดสิ่งที่จะต้องด าเนินการอีกมากเพ่ือให้

ท าเป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการทดสอบอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการปรับอากาศ การท า

ความร้อนหรือท าความเย็นในห้องโดยสาร ไฟสองสว่างที่ติดตั้งภายนอกยานยนต์ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องใช้แนวทาง

ปฏิบัติที่เก่ียวกับระบบสนับสนุนของยานยนต์ ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีเหนือต้องการปรับระบบท าความร้อนให้

มีค่าสูงสุดในระหว่างการทดสอบเครื่องยนต์แบบไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ ส่วนมาตรฐานอเมริกามีการทดสอบโดยใช้

ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้ค่าดีฟอล์ดของการทดสอบ 5 รอบการขับขี่ นอกจากนี้ ก็ยังขาดข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัด

การพลังงานความร้อน ได้แก่ heat pumps หรือ infra-red heating ซึ่งผลกระทบของประสิทธิภาพของอุปกรณ์

และระบบสนับสนุนเหล่านี้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระยะทางที่จะขับขี่และประสิทธิภาพของ  

ยานยนต์ไฟฟ้า 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนของระบบอ านวยความสะดวกสบายเมื่อเทียบ

กับการให้ความร้อนโดยความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระยะทางขับขีและประสิทธิภาพอย่างมี

นัยส าคัญ และรวมถึงระบบการจัดการแบตเตอรี่พลังงานแบบ active ซึ่งมีผู้ผลิตหรือผู้แพคแบตเตอรี่จากต้น

ก าเนิดแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตหรืออีโค่ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเลือกได้ ซึ่งยังเป็น

ส่วนที่ยังขาดการก าหนดมาตรฐานให้เป็นสากล นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดฉลากมาตรฐานต่าง ๆเกี่ยวกับยานยนต์

ที่ยังไม่ได้รวมยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไปด้วย 

2) ข้อก าหนดส่วนของแบตเตอรี่  

มาตรฐานที่ใช้ประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่อยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานภาคสมัครใจหลาย ๆ 

มาตรฐานที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ IEC, ISO, SAE, USABC เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสากลส าหรับ แบตเตอรี่ 

บางประเทศอย่างจีนและญี่ปุ่นที่พัฒนามาตรฐานของตนเอง บางประเทศก็ก าหนดให้ใช้เลือกใช้เพียงมาตรฐาน

เดียวเพ่ือลดความสับสน เนื่องจากสมรรถนะของแบตเตอรี่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถนะ

ของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ระยะทางขับขี่ การประหยัดพลังงาน (หรือเชื้อเพลิง) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รวมทั้งเป็นตัวก าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า (ultimate value proposition) ซึ่งความแตกต่างกันของ

ข้อก าหนดในมาตรฐานเหล่านี้ สร้างความสับสนในการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ยิ่งไป

กว่านี้ แบตเตอรี่ยังเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ส าคัญซึ่งมีราคาแพงที่สุดในยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ ความแม่นย า

เชื่อถือได้ของการทดสอบสมรรถนะแบตเตอรี่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ือใช้

ร่วมกัน 

ในกระบวนการน าแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ควรมีการพิจารณาข้อก าหนดสากล ซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีการ

พิจารณาข้อก าหนดเหล่านี้ไม่มากนัก ในกระบวนการใช้ซ้ าโดยใช้กับระบบอ่ืนหลังจากที่ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าเป็น

ประเด็นท้าทายในการจัดการกับวงจรชีวิตแบตเตอรี่ ทั้งด้านองค์ประกอบทางเคมีและด้านคุณสมบัติ การผลิต การ

จัดการพลังงาน หลังจากการใช้งานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าจนเสื่อมลงเหลือประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของขนาด

การประจุไฟฟ้าเต็ม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ควรพิจารณาการน าไปใช้งานซ้ า รวมทั้งจัดท าคู่มือ ข้อก าหนดของ

คุณสมบัติแบตเตอรี่ที่จะถูกน าไปใช้ซ้ า วิธีการใช้งานซ้ าเพ่ือที่จะให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเพียงพอ ความทนทานและ

ความน่าเชื่อถือ เป็นพารามิเตอร์ส าคัญในการพิจารณาเพ่ือน าไปใช้ซ้ า ส่วนส าคัญที่ต้องก าหนดเพ่ิมขึ้น คือ 

ข้อก าหนดในการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ผิดวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

และระบบอื่นที่จะน าไปใช้ซ้ าด้วย ข้อก าหนดส าหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการซากแบตเตอรี่หลังจากไม่

สามารถใช้ซ้ าได้อีกแล้ว 
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การน าแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ าเป็นประเด็นท้าทายในการบริหารจัดการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ 

ที่มีความหลากหลายทั้งองค์ประกอบทางเคมี ขั้นตอนการผลิตและการประกอบ และระบบจัดการพลังงานของ

แบตเตอรี่ เนื่องจากต้นทุนของแบตเตอรี่เป็นต้นทุนหลักของยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อน ามาใช้งานจนแบตเตอรี่เสื่อมลง

จนกระทั่งความสามารถในการประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงเหลือเพียง 70%-80% ของความจุเต็ม แบตเตอรี่

ดังกล่าวก็จะมีความไม่เหมาะสมที่จะใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากจะท าให้ระยะขับขี่สั้นลงจนต้องจอดรถเพ่ือ

ประจุไฟฟ้าบ่อยๆ จึงควรพิจารณาการน าแบตเตอรเสื่อมในกรณีนี้ไปใช้งานส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ หรือใช้ประโยชน์

อย่างอ่ืน ซึ่งการน าแบตเตอรี่เสื่อมไปใช้ซ้ าจะได้สมรรถนะที่แย่ลง เช่น มีความทนทานและความเที่ยงตรงที่ลดลง 

และต้องเข้าใจวิธีการน าไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงควรจัดท าคู่มือแนะน าวิธีการที่ถูกต้องปลอดภั ยในการ

น าแบตเตอรี่ไปใช้ซ้ าและควรก าหนดกฎระเบียบในการก ากับดูแลด้วย อย่างเช่น มาตราการความรับผิดชอบของ

ผู้ผลิตในการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังจากใช้งานไม่ได้แล้ว 

3) ข้อก าหนดส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางด้านข้อก าหนดส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานมีการก าหนดค่อนข้างละเอียดสมบูรณ์ตามแผนงาน

ของ ISO/IEC standards ซึ่งมีการจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ โปรโตคอลของการสื่อสาร และการ

ท าให้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ให้สอดคล้องกันส าหรับการประจุไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อเพ่ือประจุไฟฟ้า ซึ่ง

น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานในการด าเนินการปิดช่องว่างดังกล่าว 

มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ ได้มีแผนการก าหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) เต้าเสียบและ

เต้ารับของยานยนต์ไฟฟ้า 2) ระบบการประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 3) ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) 

4) แบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 5) ความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า 6) สมรรถนะ และ 7) ระบบสื่อสารของ 

ยานยนต์ไฟฟ้า 

ในการจัดท ามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้านั้น ได้เริ่มต้นจากโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ 

เต้าเสียบและเต้ารับ และระบบประจุไฟฟ้า ซึ่งในส่วนนี้ สมอ. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (ศอ.สวทช.) จัดท ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียและเต้ารับส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และระบบประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์

ไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส าหรับการจัดท ามาตรฐาน
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ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยเริ่มที่มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับ และระบบประจุไฟฟ้าก่อนนั้น ด้วยสาเหตุ  

1) เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) เป็นมาตรฐานที่ไม่ซับซ้อน แต่มีผลกระทบสูง 

เพราะมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น ผู้ให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 

ผู้จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 3) หากมีการก าหนดเป็นรูปแบบเดียวกัน จะสามารถลดความซ้ าซ้อน แปรปรวน 

และภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและของผู้ใช้งาน 

ปัจจุบัน สมอ. ได้มีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับเต้าเสียบและเต้ารับส าหรับ  

ยานยนต์ไฟฟ้าเสร็จแล้วจ านวน 3 ฉบับ และอยู่ในระหว่างการจัดท าอีก 1 ฉบับ โดยรับมาตรฐานIEC 62196 

(Plugs and sockets for charging electric vehicles) จากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่า ด้วยมาตรฐาน

สาขาอิเล็คทรอเทคนิค (International Electrotechnical Commission: IEC) มาปรับใช้ก าหนดเป็นมาตรฐาน 

มอก. 2749 ดังนี้  

1) มอก. 2749 เล่ม 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อ ยานยนต์และเต้ารับ

ยานยนต์-การประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าของยานยนต์ไฟฟ้า: ข้อก าหนดทั่วไป (รับมาตรฐาน IEC62196-1:2014) 

2) มอก. 2749 เล่ม 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อ ยานยนต์และเต้ารับ

ยานยนต์-การประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าของยานยนต์ไฟฟ้า: ข้อก าหนดความเข้ากันได้เชิงมิติ และการสับเปลี่ยนได้ 

ส าหรับขาเสียบ และท่อหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสสลับ (รับมาตรฐาน IEC62196-2:2016) 

3) มอก. 2749 เล่ม 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อ ยานยนต์และเต้ารับ

ยานยนต์-การประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าของยานยนต์ไฟฟ้า: ข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดเชิงมิติและรูปแบบ  ของเต้าเสียบ

และเต้ารับแบบกระแสตรง และแบบรวมกระแสสลับ/กระแสตรง (รับมาตรฐานIEC 62196-3:2014)  


