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 ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle หรอื EV)	รปูแบบ
ต่าง	ๆ 	ได้เกดิเพิม่ข้ึนอย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นแบบ	PHEV	
(Plug-in	Hybrid	Electric	Vehicle)	หรือแม้กระทั่ง	BEV	
(Battery	Electric	Vehicles)	ซึง่อาจจะเตม็ทัว่ท้องถนนใน
อนาคตอันใกล้	 จากการส�ารวจของ	 EV	 Outlook	 2017					
พบว่าปัจจุบันมี	 EV	 มากกว่า	 2	 ล้านคันทั่วโลก	 โดยที่	 EV									
มีส่วนสร้างสรรค์ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการคมนาคม				
เกิดประโยชน์ทางด้านส่ิงแวดล้อม	 ด้านสุขภาพที่ดี	 และ						
สภาพเศรษฐกิจที่ดี	 ซ่ึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะต้องผลิตมาจาก
โรงงานไฟฟ้าประเภทคาร์บอนต�า่	อย่างไรกต็ามถ้าต้องการให้การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์	 เราต้องบูรณาการระบบ
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณ	EV	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 เพื่อท�าความเข้าใจกับความท้าทาย	และโอกาสการเพิ่มปริมาณ	EV	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเภทรถยนต์ส่วนบคุคลขนาดเลก็	ผูป้ระกอบการระบบ
เครือข่ายไฟฟ้า	(DNO)	และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการ	EV	ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่จัดท�าโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก	คือ	My	Electric	Avenue	(MEA)	
(www.myelectricavenue.info)	ในสหราชอาณาจักร	(UK)	น�าโดยบริษทั	EA	Technology	
โดยเริ่มจัดท�าโครงการตั้งแต่มกราคม	 2556	 ถึงธันวาคม	 2558	 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนในการ											
จัดท�าโครงการจากกองทุนเครือข่ายคาร์บอนต�่า	 พร้อมพันธมิตรจากโรงงานอุตสาหกรรม	 DNO	 และ
สถาบันการศึกษา
	 EV	ในโครงการ	MEA	ประกอบด้วยรถยนต์	Nissan	LEAF	จ�านวนมากกว่า	200	คัน	ใน	UK	เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการขบัขีแ่ละการชาร์จของประชาชนทีมี่ความหลากหลาย	ทัง้ทางภูมศิาสตร์	ทางเศรษฐกจิ	และสังคม	

ยานยนต ไฟฟา (EV) 
และระบบไฟฟา
ทํางานดวยกัน
อยางไร

บทเรียนจากหนึ่งใน
โครงการยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก



2

ในโครงการนี้ได้ท�าการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเทคนิคของ	EV	ต่อระบบไฟฟ้าแรงต�่าของยุโรป	และทดสอบ
การควบคุมการชาร์จหรือจุดชาร์จของ	EV	เพื่อเพิ่มความสามารถของจุดจ่ายไฟ	

บทความนีน้�าเสนอรายละเอยีดของโครงการ	MEA	รวมไปถงึโครงสร้างพืน้ฐานทีอ้่างมาจากการวเิคราะห์
ข้อมูล	และการศึกษาระบบ	ซึ่งจะได้น�าเสนอผลการทดลองที่ส�าคัญดังนี้

1)	พฤติกรรมการชาร์จของผู้ใช้งาน	EV	2)	ผลกระทบของ	EV	ต่อระบบไฟฟ้า
แรงต�่า	3)	ผลของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถของจุดจ่ายไฟ

สิ่งท่ีเรียนรู้จากโครงการขนาดใหญ่นี้	 สามารถแสดงผลลัพธ์ท่ี
ท�าให้เข้าใจได้ว่า	 EV	มีผลอย่างไรต่อระบบไฟฟ้า	 และ

ท้ายสดุจะน�าเสนอประเดน็หลกัทีไ่ด้จากโครงการ	
MEA	นี้

โครงการ My Electr ic       
Avenue (MEA)

	 EV	 ในโครงการ	 MEA	
ประกอบด้วยรถยนต์	 Nissan	
LEAF	มากกว่า	200	คัน	ซึ่ง
ในแต่ละคัน	 ใช้งานแบต
เตอร์รี่ขนาด	24	kWh	ที่
ใช้ทดสอบใน	UK	 (รูปที่	
1) ซ่ึงถือเป็นหนึ่งของ
โครงการที่ ใหญ่ ท่ีสุด	
สามารถทราบถึงผล
ของ	 EV	 ต ่อการใช ้
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เรือน	 (ชาร ์จแบบช้า	
ประมาณ	 3 .6	 kW)	
วัตถุประสงค ์หลักของ

โ ค ร ง ก า ร คื อ เ ป ็ น ก า ร
ทดลองหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไข	 ที่เรยีกว่า	Esprit	 (Easily	
Distributed	 Personal	 Rapid	

Transit)	 เพ่ือลดผลกระทบต่อ			
ระบบไฟฟ้าแรงต�า่ของยโุรป	(European			

-style	low	voltage	network)	(ตัวอย่าง
เช่น	 จุดจ่ายไฟแรงต�่าหลายฟีดเดอร์ที่ต่อกับ

หม้อแปลงไฟฟ้าเดียวกันเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
หลายร้อยราย)	 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ	

โครงการน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ของ	 EV	 เพื่อศึกษาแบบ
จ�าลอง	ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า	และศกึษาด้านการจดัการระบบไฟฟ้า

โดย	MEA	เป็นโครงการแรกทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารจดัการเครอืข่ายระบบไฟฟ้าท้องถิน่
เมื่อมี	EV	จ�านวนมากที่ชาร์จในพื้นที่	และเวลาเดียวกัน

โดย Jairo Quiros-Tortos,
Luis (Nando) Ochoa, and Timothy Butler
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	 โครงการ	MEA	มีเป้าหมายหลากหลาย	เช่น	เป้าหมายในเชิง
พาณิชย์	เชิงสังคม	และเชิงเทคนิค	(รายละเอียดพบได้จากรายงาน	
For	Further	Reading	ของ	EA	Technology)	วัตถุประสงค์ทาง
เทคนิคที่ส�าคัญประกอบด้วย
		 ✔	 เรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่และการชาร์จของผู้ทดสอบ
	 ✔	พฒันาและทดสอบอปุกรณ์	เพือ่ให้มัน่ใจต่อความสะดวก
ในการติดตั้ง
	 ✔	 ประเมินผลของระบบที่จะเกิดปัญหาทางเทคนิค	 (ทั้ง				
แรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน)	ด้วยการสร้าง	EV	cluster	
	 ✔		พจิารณาประเภทของระบบทีเ่ทคโนโลย	ีEsprit	สามารถ
ท�างานได้
	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้	 MEA	 ได้จัดท�าการทดลอง
โครงการใน	2	ด้าน	ได้แก่	ด้านเทคนคิและด้านสังคม	1)	การทดลอง
ทางด้านเทคนคิ	(ภาพประกอบแสดงด้วยหมดุสีแดงในรปูที	่1)	สร้าง
กลุ่มทดสอบจ�านวน	10	กลุ่ม	จาก	EV	จ�านวน	101	คัน	(กลุ่มละ	
7-13	คัน	ต่อระบบจ่ายไฟแรงต�่า	 1	จุด)	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของการจดัการ	EV	ส�าหรบัการทดลองนีจ้ะใช้โครงสร้างระบบไฟฟ้า
พื้นฐานเดิมเป็นหลัก	เนื่องจากต้องติดตั้ง	Sensor	ที่เฉพาะต้นทาง
ของ	Feeder	(สายป้อน)	เท่านั้น	และใช้การควบคุมจุดชาร์จ	และ								
Programable	Logic	Controller	(PLC)	ที่สถานีไฟฟ้าย่อย	เพื่อ
เป็นศนูย์กลางการจดัการการชาร์จ	(รปูที	่2)	2)	การทดลองทางด้าน
สังคม	(ภาพประกอบแสดงด้วยหมุดสีน�้าเงินในรูปที่	1)	มีผู้เข้าร่วม
จ�านวน	118	ราย	โดยวตัถปุระสงค์คือเพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการชาร์จ
ของผูค้นทีใ่ช้งาน	EV	(เช่น	ผูค้นจะชาร์จในเวลาใด	และรปูแบบการ
ชาร์จ	(กราฟการชาร์จ))	ในการทดลองนีไ้ม่มรีะบบ	Smart	Charging	
(การจัดการชาร์จอัจฉริยะ)	เนื่องจากไม่ต้องการควบคุมการชาร์จ

รปูท่ี 1	ต�าแหน่งของ	EV	ภายใต้โครงการ	MEA	(ด้านเทคนคิ	:	สแีดง	
และด้านสังคม	:	สีน�้าเงิน)

รูปที่ 2	สถาปัตยกรรมที่ใช้ในโครงการเพื่อบริหารจัดการปัญหาจาก	EV
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	 โครงการนีศ้กึษาผลกระทบทางด้านเทคนคิจาก	EV		ซึง่ส่งผล
ทางด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	อันเป็นความรู้ที่ดียิ่งต่อ	
DNO	และ	Regulator	โดยตารางที	่1	แสดงถงึรายละเอยีดทีส่�าคญั
ต่างๆ	ของโครงการนี้ประกอบด้วย	ผลรายงาน	ผลการค้นพบต่างๆ	
ซึ่งข้อมูลส�าคัญต่างๆ	 แสดงอยู ่ในเว็บไซต์แบบสาธารณะของ
โครงการ	ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ความรู้ความเข้าใจการชาร์จ EV 
	 การท�าความเข้าใจว่าผูค้นทีใ่ช้งาน	EV	ใช้เวลาในการชาร์จของ
พวกเขาอย่างไร	เป็นจุดที่ส�าคัญส�าหรับการท�าการทดลองหรือวิจัย
เพือ่เรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ระหว่าง	EV	และระบบไฟฟ้า	อย่างไรกต็าม
ข้อมลูทีไ่ด้มานัน้ยงัไม่เพยีงพอ	ยงัคงจ�าเป็นต้องศกึษาวจิยัหาข้อมลู
เพิ่มเติมอีก	ในโครงการนี้ได้บันทึกการชาร์จ	EV	มากกว่า	85,000	
รายการ	 ซึ่งการชาร์จน้ันเป็นการชาร์จแบบไม่มีการจัดการ	 โดย					
ในทกุๆ	คร้ังทีผู่ใ้ช้งาน	EV	ชาร์จ	EV	แบบ	On	board	จะมกีารบนัทกึ
ข้อมลูเวลาการชาร์จ	โดยบนัทกึข้อมลูสถานะของการชาร์จ	(State	
of	Charge	(SOC))	แสดงปริมาณของแบตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มต้นชาร์จ	
จนชาร์จเต็ม	โครงการนี้ประกอบด้วย	EV	ทั้งสิ้น	219	คัน	เพื่อใช้ใน
การทดลองหรอืการวจิยั	และท�าความเข้าใจถงึพฤตกิรรมการชาร์จ
ของผู้ใช้งาน	แม้ว่าโครงการนี้จะเป็นการท�าวิจัยในประเทศอังกฤษ
เพียงประเทศเดยีว	แต่กย็งัสามารถน�าไปใช้กบัประเทศหรอืภมูภิาค	
อื่นๆ	ได้เช่นกัน
	 ผลจากโครงการ	MEA	พบว่าฤดูกาลไม่มีผลกับการชาร์จ	EV	
และสามารถแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น	2	ประเภท	คือ	การชาร์จในวัน
ธรรมดา	 และการชาร์จในวันหยุด	 โครงการจะไม่เก็บสถิติในช่วง
อาทติย์แรกของการเริม่ต้นวจิยั	เพราะมคีวามผดิปกติของชดุข้อมลู
ทีจ่ดัเกบ็ได้	เนือ่งจากผูใ้ช้งานอาจยงัไม่คุน้เคยกบัการใช้งาน	EV	และ
ข้อมูลก็มีอยู่น้อยมาก	กล่าวคือไม่ถึง	1%	โครงการนี้จะแสดงกราฟ
ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั	การค้นพบทีส่�าคัญของพฤตกิรรมการ
ชาร์จ	การชาร์จต่อวัน	 เวลาเริ่มต้นในการชาร์จ	 SOC	ตอนเริ่มต้น
และสิน้สดุการชาร์จ	และสดัส่วนของผูช้าร์จทัง้หมดทีอ่ยูใ่นโครงการ
ต่อวัน

ผู้ใช้ชาร์จ EV มากกว่า 1 ครั้งต่อวันหรือไม่
	 ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุด	จะมีผู้ใช้ประมาณ	30%	
ชาร์จมากกว่า	1	ครัง้ต่อวนั	หรอืประมาณ	70%	ทีช่าร์จเพยีง	1	ครัง้
ต่อวัน	ดังแสดงในรูปที่	3	การวิจัยที่ผ่านๆ	มา	ไม่เคยมีการเก็บสถิติ
แบบนี้มาก่อน	การชาร์จ	3	ครั้ง	หรือมากกว่า	3	ครั้งต่อวัน	ในการ
ทดลองนี้ขึ้นไปจะถือให้เป็นการชาร์จแบบ	 2	 ครั้งต่อวัน	 เพราะมี
ส่วนน้อยมาก	กล่าวคือมีน้อยกว่า	8%	เท่านั้น

การชาร์จช่วงเช้าหรือชาร์จตอนกลางคืน
	 จากการทดลองช้ีว่าการชาร์จครั้งแรกจะเกิดในช่วงเวลาใด
ก็ได้	 แต่หากมีการชาร์จคร้ังที่	 2	 จะมีแนวโน้มที่จะเป็นการชาร์จ		
หลังเที่ยงวัน	 ในรูปที่	 4	 (ปรับค่าให้เป็น	%	 หรือ	 Normalized)		
แสดงการเริ่มชาร์จส�าหรับวันธรรมดา	 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น	 3	
ช่วงเวลา	กล่าวคือ	06.00	น.-10.00	น.	 เป็นจุดสูงสุดของช่วงเช้า	
(สีน�้าเงิน),	15.00	น.-21.00	น.	 เป็นจุดสูงสุดของช่วงเย็น	 (สีเทา)	

พลังงานไฟฟ้าส�าหรับภาคการขนส่งจากโรงผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต�่า
สามารถท�าให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และ
สภาพเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1 ข้อมูลโครงการ MEA

✔	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	:	13	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
✔	 ระยะเวลาโครงการ	:	3	ปี
✔	 เว็บไซต์โครงการ	:	www.myelectricavenue.info
✔	 ขนาดของโครงการ	:
 ■	 จ�านวน	EV	219	คัน	(101	คัน	ใช้วิจัยทางเทคนิค,	118	
	 	 คัน	ใช้วิจัยทางสังคม)
 ■	 ระบบไฟฟ้าแรงต�่าที่ใช้ในการทดลอง	 10	 แห่ง	 (9	 แห่ง
	 	 เป็นลูกค้าประเภททีอ่ยูอ่าศัย,	1	แห่ง	เป็นลูกค้าประเภท
	 	 เชิงพาณิชย์)
✔	 โครงสร้างพื้นฐาน	:
 ■	 เครื่องมือวัด
  •	โครงข่ายไฟฟ้า	:	Phases	V	และ	I	(ความละเอียดการ
	 	 	 วัดทุกๆ	10	นาที)
  •	EV	:	เวลาเริม่ต้น/สิน้สุดการชาร์จ,	SOC	เริม่ต้น/สิน้สดุ,	
	 	 	 เวลาเริ่มต้น/สิ้นสุดของการใช้งาน	EV,	ระยะทางที่ได้
 ■	 การสื่อสาร
  •	ระหว่างจุดชาร์จและสถานีย่อย	ใช้	PLC
✔	 พันธมิตรโครงการ	:
 ■	 ผู้จัดท�า	:	EA	Technology
 ■	 DNOs	:	
  •	Scottish	and	Southern	Energy	Network
	 	 	 (Lead	DNO)
  •	Northern	Powergrid	(Participating	DNO)
 ■	 ผู้จัดจ�าหน่าย	EV	:	Nissan
 ■	 สถานศึกษา	:
  •	The	University	of	Manchester,	United	Kingdom	
	 	 	 (Technical	Analysis)
  •	De	Montfort	University,	Leicester,	United	
	 	 	 Kingdom	(Socioeconomic	Analysis)
 ■	 อื่นๆ	:	Fleetdrive	Electric,	Zero	Carbon	Futures,	
	 	 and	Ricardo
✔	 สาขาทีใ่ช้ศกึษา	:	วศิวกรรม	สงัคมศาสตร์	สิง่แวดล้อม	และ
เศรษฐศาสตร์
อัตราแลกเปลี่ยน	1	GBP	=	1.431	USD



5

และช่วงนอกเหนือจากที่กล่าวมา	 (สีฟ้า)	
ในการชาร์จครัง้แรกของวนั	(รูปที	่4	a)	จะ
เริ่มพบบ่อยสุดที่เวลาประมาณ	08.00	น.	
(ก่อนท�างาน)	และ	18.00	น.	(หลงัเลกิงาน)	
ในการชาร์จครั้งที่สอง	(รูปที่	4	b)	พบว่า
จะเกิดในช่วง	18.00	น.	บ่อยสุด	จากการ
เก็บสถติพิบว่า	EV	จ�านวนหน่ึงจะถกูชาร์จ
ที่บ้านก่อนและหลังเวลาท�างาน	 ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการทดลองทางสังคม	กล่าว
คือในช่วงวันหยุดการชาร์จครั้งแรกจะ		
เกิดขึ้นในช่วง	 09.00	น.-18.00	น.	 และ
การชาร์จครัง้ที	่2	จะเกดิหลงัจาก	18.00	น.	
ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมนียัส�าคญัของการชาร์จระหว่างวนั
ธรรมดาและวันหยุด
	 การแปลความหมายรูปกราฟในรูป
ที	่4	สามารถแสดงตวัอย่างได้ดงันี	้ในกรณี
ที่เวลา	18.00	น.	 ของรูปที่	 4	 a	ซึ่งมีค่า
ประมาณ	 2.6%	 มีความหมายคือมีค่า
โอกาส	 2.6%	 ท่ีจะมีการชาร์จคร้ังแรกที่
เวลา	 18.00	 น.	 ในขณะที่ในกรณีท่ีเวลา	
18.00	น.	ของรูปที่	4	b	ซึ่งมีค่าประมาณ	
2.75%	 มีความหมายคือมีค ่าโอกาส
ประมาณ	 2.75%	 ที่จะมีการชาร์จครั้ง							
ที่สองที่เวลา	18.00	น.	เป็นต้น

รูปที่ 3	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการชาร์จ	EV	ต่อวัน

รูปที่ 4	กราฟแท่งแสดงเวลาการเริ่มชาร์จของ	EV	แต่ละคัน	 (a)	กรณีการชาร์จครั้งแรก	
(b)	กรณีมีการชาร์จครั้งที่	2
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ค้นพบเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากโครงการ MEA
คือความผันแปรในพฤติกรรมการชาร์จตลอดทั้งป
เช่น ฤดูกาล ไม่มีผลต่อการชาร์จ

ความคาดหวังว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จจะเต็มหรือไม่
	 ผู ้ใช้งาน	 EV	 มีแนวโน้มที่จะชาร์จ	 EV	 ของพวกเขาเมื่อ										
แบตเตอรี่ค่อนข้างต�่า	และเสียบปลั๊กไว้จนกว่ามันจะเต็ม	โครงการ	
MEA	พบว่า	SOC	ขึ้นอยู่กับครั้งที่ของการชาร์จ	 (ชาร์จครั้งที่หนึ่ง	
หรือชาร์จครั้งที่สอง)	และเวลาเริ่มต้นของการชาร์จ	ด้วยเหตุนี้		EV	
ทีถู่กชาร์จข้ามคนื	มแีนวโน้มทีจ่ะชาร์จเตม็	หาก	EV	ถกูใช้ในระยะทาง
สั้นในวันต่อไป	 ซึ่งการชาร์จครั้งท่ีสองจะยังคงมี	 SOC	 เริ่มต้น						
ค่อนข้างสูง	 เพื่อก�าหนดค่า	 SOC	 เริ่มต้นและค่าสุดท้าย	 จ�าเป็นท่ี			
จะต้องพิจารณาทั้งครั้งท่ีของการชาร์จและเวลาเริ่มต้นการชาร์จ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัช่วงเวลาทัง้สามช่วงของวนั	(ช่วงเช้า	ช่วง
เย็น	และช่วงที่เหลือ)	 ในโครงการ	MEA	มีการพิจารณาเวลาออก
เป็นสามช่วง	กล่าวคือ		2	ช่วง	มีการใช้งานสูงสุดช่วงเช้าและบ่าย/
เย็น	(รูปที่	4)	และอีก	1	ช่วง	ส�าหรับส่วนที่เหลือของวัน	เพื่อแสดง
ผลกระทบของเวลาต่อการชาร์จ	 โดย			
ไม่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา
ในการเริ่มต้นการชาร์จกับ	 SOC	 และ
จะเรียกว่าตลอดทั้งวัน	 (Whole	 Day)	
ส�าหรับใช้ในรูปที่	5	หมายเหตุ	ค่า	SOC	
ที่บันทึกโดยรถยนต์นิสสันลีฟ	 ก�าหนด
เป็นค่า	0	ถงึ	12	หน่วย	ซึง่	1	หน่วยมค่ีา
เท่ากับ	 2	 kWh	 หรือ	 8.33%	 ของ
แบตเตอรี่	24	kWh	ดังนั้น	12	หน่วย	
จะมค่ีาเท่ากบั	24	kWh	หรอืเตม็	100%	
	 ในรูปที่	5	แสดงค่าครั้งที่ของการ
ชาร์จต่อค่าเริ่มต้นของ	SOC	ในช่วงวัน
ธรรมดา	 ทั้งสามช่วงเวลาและตลอด				
ทั้งวัน	ตัวอย่างการแปลความหมายคือ
โอกาสของ	EV	ทีถ่กูชาร์จที	่SOC	เริม่ต้น
ต�่ากว่าสองหน่วยมีค่าต�่ากว่า	 15%				
(ผลรวมของกราฟ	0,	1	และ	2	หน่วย)	
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู ้ใช ้	 EV	 ส่วนใหญ่
ต้องการทีจ่ะรักษาแบตเตอรีเ่หนอืระดบั
ที่ค่อนข้างต�่านี้	 (16.6%)	 นอกจากนี้					
EV	ที่ถูกชาร์จเมื่อ	SOC	เริ่มต้น	มีค่าอยู่
ระหว่าง	 3	 และ	 9	 หน่วย	 มีโอกาส
มากกว่า	65%	(ผลรวมของกราฟ	3,	4	
จนถงึ	9	หน่วย)	กห็มายความว่าผูใ้ช้	EV	
ส่วนใหญ่ชาร์จยานพาหนะของพวกเขา
เมื่อ	 SOC	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 25%	 ถึง	
75%	 ซึ่งการค้นพบน้ีสอดคล้องกับผล
การทดลองทางสงัคม	การชาร์จครัง้แรก

ในช่วงวันธรรมดาระหว่าง	 15.00	น.	 ถึง	 21.00	น.	 มีโอกาสมาก
ที่สุด	 (ประมาณ	78%	 :	ผลรวมของกราฟ	3,	4	จนถึง	9	หน่วย)
อย่างไรก็ตามหากการชาร์จครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดระหว่าง	
12.00	น.	ถึง	18.00	น.	มีโอกาสมาก	(ประมาณ	71%)	ที่	EV	จะมี
สถานะประจุ	(SOC)	อยู่ระหว่าง	3	ถึง	9	หน่วย	พฤติกรรมนี้บ่งชี้
ว่า	 EV	 มีแนวโน้มที่จะถูกชาร์จไม่นานหลังจากที่คนขับกลับบ้าน		
จากทีท่�างาน	(วนัธรรมดา)	หรอืกจิกรรมยามว่าง	(วนัหยดุ)	โครงการ	
MEA	ยังพบว่าไม่ว่าจะวันใด	ความน่าจะเป็นของการชาร์จครั้งแรก
ที่มีค่าเริ่มต้นมากกว่า	9	หน่วย	จะสูงกว่าในช่วงเช้า	(รูปที่	5)	สิ่งนี้
แสดงให้เห็นว่ามีการชาร์จจาก	EV	ข้ามคืน	แล้วใช้รถเวลาสั้นๆ	ใน
ตอนเช้า	จากนั้นกลับมาชาร์จอีกครั้ง
	 ในแง่ของค่า	SOC	ค่าสดุท้าย	รปูที	่6	แสดงให้เหน็ว่า	มโีอกาส
กว่า	65%	ที่	SOC	จะถึง	12	หน่วย	(ชาร์จเต็ม)	ส�าหรับการชาร์จ

รูปที่ 5	กราฟแท่งแสดง	SOC	เริ่มต้นของ	EV	แต่ละคัน	(a)	กรณีการชาร์จครั้งแรก	(b)	กรณี
มีการชาร์จครั้งที่	2
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ครั้งแรก	 (ในช่วงเช้าวันหยุดจะอยู่ที่ประมาณ	52%)	 และมีโอกาส
กว่า	70%	ที่	SOC	จะถึง	11	หน่วย	(ประมาณ	63%	ในตอนเช้า
ของสัปดาห์)	ในทางกลับกันการชาร์จครั้งที่สองส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
เวลากลางคืน	 และมีโอกาสน้อยกว่าหนึ่งในสามที่จะชาร์จเต็ม	
เนื่องจากการใช้	EV	ในตอนกลางคืนจะส่งผลให้มีการชาร์จใหม่ใน
ช่วงเช้า	ในช่วงวันธรรมดามีโอกาสสูงสุดประมาณ	75%	ที่จะมีการ

ชาร์จเต็มที่ระหว่าง	 15.00	 น.	 ถึง	 21.00	 น.	 ในวันหยุดมีโอกาส
ประมาณ	80%	ในระหว่าง	18.00	น.	และ	7.00	น.	โดยสรุปแล้ว
โอกาสที่จะเสร็จสิ้นการชาร์จ	EV	ที่	8	หรือน้อยกว่านั้นมีค่าต�่ากว่า	
20%	 ซึ่งช้ีให้เห็นว่าผู้ใช้ต้องการท่ีจะจบการชาร์จด้วยค่า	 SOC							
ค่าสุดท้ายที่สูงที่สุด	

ชาร์จในวันเดียวกันกับ
เพื่อนบ้านของคุณได้หรือไม ่
	 ผู้ใช้	EV	มีความต้องการการชาร์จที่
แตกต่างกัน	 บางคนมีแนวโน้มที่จะชาร์จ	
EV	ของพวกเขาทกุวนั	แต่บางคนอาจไม่ได้
ชาร์จทุกวัน	ตามรูปที่	 7	ซึ่งแสดงโอกาส
ในการชาร์จในวนัเดยีวกนั	ตามเปอร์เซน็ต์
ปริมาณการใช้	EV	(Penetration	level)	
ที่มีความแตกต่างกันในวันธรรมดาและ	
วนัหยดุ	โอกาสของ	EV	ทัง้หมดทีถ่กูชาร์จ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในวันเดียวกันนั้นมีค่า
ประมาณ	7%	ของเดือน	หรือ	2	วันต่อ
เดอืน	นอกจากนีโ้อกาสของ	EV	ส่วนใหญ่	
(ครึง่หนึง่หรอืมากกว่า)	ทีช่าร์จอย่างน้อย	
หนึ่งครั้งในวันธรรมดา	คือมากกว่า	75%	
ของเดอืน	หรือมากกว่าสามในสีข่องเดอืน	
อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอืไม่มกีารชาร์จ	EV	
เลย	ประมาณ	6%	ของเดอืน	(เกอืบ	2	วนั
ต่อเดือน)	

การสร้างแบบจ�าลอง
ความต้องการ (Demand) 
ในการชาร์จ EV 
	 โครงการ	MEA	 ได้พัฒนาวิธีการที่
รวมการแสดงภาพแบบปรบัเปอร์เซน็ต์กบั
ความต้องการชาร์จปกต	ิซ่ึงมค่ีาประมาณ	
3.6	kW	และ	Power	Factor	(PF)	ซึ่งมี
ค่า	0.98	Inductive	เพือ่สร้าง	EV	Profile	
ประจ�าวัน	ตามวธิกีารเลอืกแบบสุม่	วธิกีาร
ก�าหนดพารามเิตอร์หลกัของ	EV	ประกอบ
ด้วย	จ�านวนการเชื่อมต่อต่อวัน	เวลาเริ่ม
ชาร์จของแต่ละจดุเชือ่มต่อ	และค่าเริม่ต้น
และค่าสิ้นสุดของ	 SOC	 ของแต่ละจุด
เชื่อมต่อ	 รูปที่	 8	 แสดงตัวอย่างของ	 EV	
Profile	 ส�าหรับวันท�างาน	 จ�านวนสาม
รายการ	 (EV	Load	1,	 2	และ	3)	 และ
แสดง	 Profile	 เฉลี่ยของ	 EV	 จ�านวน	
1,000	คัน	ท�าให้เห็นความแตกต่างระยะ
เวลาในการเริม่ชาร์จ	(ขึน้อยูก่บัค่าเริม่ต้น
และค่าสุดท้าย	 SOC)	 และ	 EV	 ที่มีการ

รูปที่ 6	กราฟแท่งแสดง	SOC	สิ้นสุดของ	EV	แต่ละคัน	(a)	กรณีการชาร์จครั้งแรก	(b)	กรณี
มีการชาร์จครั้งที่	2

รูปที่ 7	กราฟแท่งแสดงโอกาสในการชาร์จในวันเดียวกันตามเปอร์เซ็นต์ปริมาณการใช้	EV
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ชาร์จวันละ	2	ครั้ง	 (EV	Load	1)	EV	
Profile	 ได้รับการตรวจสอบความ							
ถูกต ้องโดยเปรียบเทียบค ่าเฉลี่ย							
Demand	ของพูลทีส่ร้างข้ึน	(“Model”	
ในรูปที	่8)	กบัค่าเฉลีย่พฤตกิรรมในการ
ชาร์จ	 EV	ที่ตรวจวัด	 (“Monitored”	
ในรูปที	่8)	ในระหว่างท่ีทดลองโครงการ	
ซึ่งเห็นได้ชัดว่า	 Model	 ในรูปที่	 8	
สอดคล้องกับค่า	Monitored	 โดยค่า
ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย	 (Peak								
Demand)	 สูงสุดจาก	 Model	 มีค่า	
1.09	 kW	 เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
กับ	 Monitored	 ซึ่งมีค่า	 1.08	 kW	
(ระหว่าง	20.00	น.	และ	21.00	น.)	ซึ่ง
การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของ	Model	
มีค่า	 12.33	 kWh	 น้อยกว่าค่าจาก	
Monitored	ที่มีค่า	12.63	kWh	หรือ
น้อยกว่าประมาณ	 3%	 และหากไม่
พิจารณาผลของค่าเริ่มต้นและสิ้นสุด	
SOC	 สามารถสร้างโปรไฟล์ของ	 EV	
จ�านวน	1,000	คัน	โดยใช้กราฟจากใน
รปูท่ี	5	และ	6	ทีส่ามารถแสดงค่า	Peak	
เฉลี่ยของ	EV	ได้ในรูปที่	8	ซึ่งค่า	Peak	
เฉลี่ยในตอนเย็นจะใกล้เคียงกับกราฟ	
Whole	Day	ในรูปที	่8	ในขณะที	่Peak	
ช่วงเช้ามค่ีา	0.5	kW	เมือ่เทยีบกบักราฟ	
Whole	 Day	 ที่มีค่า	 0.8	 kW	 (EV	 ที่
เชือ่มต่อในตอนเช้ามแีนวโน้มทีจ่ะชาร์จ
ในช่วงเวลาสั้นกว่าที่เช่ือมต่อข้ามคืน)	
และพบว่าเม่ือไม่พิจารณาผลของค่า
เริม่ต้นและสิน้สดุ	SOC	ของการเริม่ต้น
ชาร์จ	 พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าตลอดท้ังวันของ	Model	 จะสูงกว่า
ประมาณ	13%	(14.24	kWh)	เมือ่เทยีบกบัค่าของเส้น	Monitored

EV และระบบไฟฟา (กริด)
	 โดยทัว่ไปแล้วสามารถสนันษิฐานได้ว่าคนจะชาร์จ	EV	ทีบ้่าน
ทนัทหีลังจากกลบัจากการท�างาน	หมายความว่าความต้องการชาร์จ
จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	 หลายอย่าง	 เช่น	
แสงสว่าง	 อย่างไรก็ตามการชาร์จจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ
พฤติกรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย		ซึ่งจากโครงการ	MEA	พบว่า
สมมติฐานนี้เป็นจริง	ดังแสดงได้ในรูปที่	9	กล่าวคือ	ค่า	Peak	จาก	
EV	 จ�านวน	 1,000	 คัน	 (โดยใช้	Model	 ก่อนหน้า)	 ใกล้เคียงกับ				
ครัวเรือนที่ไม่ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า	 (1,000	 ครัวเรือนจะถือว่ามี	
EV)	จากมุมมองของ	DNO	ค่า	Peak	Demand	นี้จะสามารถแปล					
ความหมายได้ว่าเกดิปัญหากบัระบบไฟฟ้าแล้วหรอืไม่	ซ่ึงพบว่าอาจ
เกินค่าที่ใช้ส�าหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแบบเดิม	 ตัวอย่างเช่น	
ถ้าผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภททีอ่ยูอ่าศัยรายย่อยแรงดนัต�า่ออกแบบจากการ

ใช้ค่า	Peak	Demand	ที่ค่า	1-1.5	kW	ต่อหลัง	จากนั้นเพิ่มเฉลี่ย	
1	 kW	 ต่อหลัง	 เมื่อมีการใช้งาน	 EV	 อย่างกว้างขวาง	 ดังนั้นจึงมี				
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก	 ต�่ากว่าขีดจ�ากัดหรือเกิด
ปัญหาด้านความร้อนจากโหลดเกิน	(Thermal	Overload)	ดังนั้น
เรื่องที่น่าสนใจของ	DNO	คือจะมีการประเมินว่าระบบไฟฟ้าจะได้
รับผลกระทบจากจ�านวน	EV	ที่แตกต่างกันอย่างไร

ผลกระทบต่อระบบไฟฟาแรงตํ่า
	 MEA	 ได้ท�าการศึกษาความสามารถของระบบไฟฟ้าแรงต�่า
สามเฟส	 ต่อการเพิ่มปริมาณของ	 EV	 (โดยจ�าลองใน	OpenDSS:	
Distribution	System	Simulator)	เมื่อพิจารณาปริมาณของ	EV	
จาก	0%	ถึง	100%	โดยแต่ละบ้านจะเชื่อมต่อ	EV	ชนิดหนึ่งเฟสกับ

รูปที่ 8	 แสดงความต้องการก�าลังงานไฟฟ้าของ	 EV	 และค่าเฉลี่ยส�าหรับวันท�างานของ	 EV			
จ�านวน	1,000	คัน

รูปที่ 9	แสดงความต้องการก�าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของบ้าน	1,000	หลัง	ของ	EV	และของบ้าน
รวมกับ	EV
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ระบบแรงต�่า	 และจะแสดงความสัมพันธ์ของต�าแหน่งและความ
ต้องการใช้งาน	EV	โดยรูปที่	10	(a)	แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง	(เช่น
ความยาว	ความหนาแน่นของวงจร	และอืน่ๆ)	ของระบบแรงต�า่ของ
ยุโรป	 เพื่อน�าเสนอผลกระทบท่ีส�าคัญของ	 EV	 ท่ีอาจเกิดขึ้นและ
ความสามารถในการจ่ายโหลด	 ในขณะที่รูปที่	 10	 (b)	 แสดงค่า	
Utilization	Factor	 (UF)	 เฉลี่ย	 (โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการจ่ายโหลด)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหม้อแปลงและ			
สายป้อน	(Feeder)	ทัง้หก	เมือ่ไม่พจิารณาปัญหาค่าแรงดนัไฟฟ้าตก	
(ต�่ากว่า	 0.94	 p.u.)	 รูปน้ีใช้แสดงให้เห็นว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น					
คอขวดหรือปัญหาหลักต่อการเพิ่มของปริมาณ	 EV	 กล่าวคือเมื่อ
ปริมาณ	EV	ถึง	40%	แล้ว	Thermal	Limit	จะเกือบเกิน	100%	
ในขณะทีพ่กิดัของสายเคเบลิใต้ดนิจะเกดิปัญหาขึน้เฉพาะเมือ่มค่ีา	
EV	Penetration	สูงกว่า	90%	นอกจากนี้รูปที่	10	(b)	ยังแสดงให้
เหน็ว่า	UF	ของหม้อแปลงจะสงูเกนิประมาณ	50%	เมือ่ปรมิาณ	EV	
มปีรมิาณสงูหรอื	100%	ดงันัน้จงึสามารถทีจ่ะสรปุว่าระบบแรงตํา่
สามารถรองรับ EV ได้ 40% และคอขวดคือหม้อแปลงไฟฟา

	 โครงการ	MEA	ได้ศึกษาผลกระทบของ	EV	กับระบบแรงต�่า	
จ�านวนหม้อแปลง	9	เครื่อง	รวม	31	Feeder	รูปที่	11	แสดงให้เห็น
ว่ามากกว่า	20%	ของหม้อแปลง	(สองในเก้า)	มปัีญหาเรือ่งความร้อน
เมื่อ	 EV	 มีค่ากว่า	 40%	 ส�าหรับจ�านวน	 EV	 ที่เท่ากันมีเพียงหนึ่ง	
feeder	(~	3%)	เท่านัน้ทีอ่าจมปัีญหาความร้อนสูงเกนิ	หมายความว่า
ความสามารถในการจ่ายโหลดของระบบแรงต�า่ทีค่ล้ายกนัถกูจ�ากดั
ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหลกั	ในขณะทีห่าก	EV	เพิม่ข้ึนสูงกว่า	70%	
หม้อแปลงสีใ่นเก้าจะจ่ายโหลดเกิน	(Overload)	และมากกว่า	15%	
ของ	 Feeders	 จะเกิดปัญหาเรื่องความร้อน	 และเมื่อปริมาณ	 EV	
เป็น	90%	และ	100%	(บ้านทุกหลังมี	EV)	พบว่ามีเพียง	2	feeder	
ที่มีความยาวกว่าที่อื่น	ที่มีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าตก	หมายความ
ว่าระบบไฟฟ้าแรงต�่าอาจมีปัญหาด้านแรงดันไฟฟ้าเม่ือมี	 EV	 มี
ปริมาณสูงมาก

การเพิ่มความสามารถในจุดจ่ายไฟ
	 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการใช้	 EV	 และเพิ่มความ
สามารถของระบบแรงต�่า	 เพื่อรองรับ	 EV	 ให้ได้มากขึ้น	 โครงการ	
MEA	 ได้ทดสอบแนวทางในการจัดการจุดชาร์จ	 EV	 ที่รู้จักในชื่อ	
Esprit	 ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาน้ีจะใช้การตัดระบบชาร์จ	 EV	 เมื่อเกิด
ปัญหาด้านเทคนคิ	และเมือ่ปัญหาไม่มแีล้วจงึท�าการชาร์จต่ออีกครัง้
	 การน�าวิธีแก้ปัญหานี้มาใช้งานต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐาน	
ตามรูปที่	2	กล่าวคือต้องติดตั้ง	Voltage	Sensor	และ	Actuator	
ที่จุดชาร์จ	 ระบบสื่อสาร	 Voltage	 และ	 Current	 Sensor	 ที่ต้น	
Feeder	และม	ีPLC	ทีส่ถานไีฟฟ้า	เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการจดัการ
การชาร์จ	 เมื่อตรวจพบปัญหาจากความร้อนหรือ	 Voltage	 ตัว	
Controller	 จะท�าตามขั้นตอนการแก้ปัญหา	 (จาก	 Feeder	 ไป
หม้อแปลง)	เพื่อท�าการตัดการเชื่อมต่อจุดชาร์จ	EV	(รูปที่	12)	ใน
ทางกลับกัน	 การเช่ือมกลับจะใช้ขั้นตอนการป้องกันปัญหา	 (จาก
หม้อแปลงถงึ	Feeder)	เพราะว่าโครงสร้างพืน้ฐานไม่ค�านงึถึงปัจจยั

รูปที่ 10	ตัวอย่างข้อมูลของ	(a)	ระบบไฟฟ้าแรงต�่าในการใช้งานจริง	(b)	ผลกระทบทางด้านความร้อน

รูปที่ 11	ผลกระทบของ	EV	กับระบบแรงต�่าจากโครงการ	MEA
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ของ	EV	หรือผู้ใช้งาน	การบริหารจัดการ	EV	ใช้เวลาการชาร์จ	EV	
เป็นตัวแปรเพียงอย่างเดียว	 โดยไม่สนใจค่า	 SOC	ขณะนั้นๆ	 เพื่อ
ก�าหนดเงื่อนไขการชาร์จ	EV	นั่นหมายความว่าการตัดการเชื่อมต่อ
จะเกดิกับลกูค้าทีช่าร์จนานกว่า	เพราะสมมตุว่ิาชาร์จไปถงึค่า	SOC	
ที่สูงกว่าแล้ว	ในทางกลับกันการเชื่อมกลับจะเกิดขึ้นกับรถที่ถูกตัด
ออกไปจากระบบนานกว่า	กลับเข้ามาก่อน	
	 เพราะว่าการทดลองจ�ากัดอยู่ในกลุ่มเพียงแค่	EV	ไม่เกิน	13	
คัน	 การจ�าลองนี้ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการบริหาร
จัดการ	 EV	 ในระดับการเพิ่มปริมาณ	 (Penetration	 Level)	 ที่					
แตกต่างกัน	 เพ่ือดูความเหมาะสมระหว่างการมีและไม่มีระบบ
บรหิารจดัการ	EV	ซึง่ค่า	SOC	สดุท้ายถกูน�ามาใช้ในการก�าหนด	EV	
Profile	(พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า)	และน�ามาพิจารณาเป็นค่า	SOC	
ที่คาดหวัง	ที่ผู้ใช้งาน	EV	ต้องการ	พบว่าทั้ง	2	กรณีคือใช้และไม่ใช้
ระบบบริหารจัดการนั้น	 EV	 Profile	 ที่เหมือนกันจะใช้ปริมาณ
พลังงานที่เท่ากัน
	 โครงการได้ส�ารวจความแตกต่างของรอบเวลาควบคุม	 (จาก	
1	ถึง	30	นาที)	ในรูปที่	13	แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการ
ท�างานของจดุชาร์จ	EV	ในระหว่างวัน	เมือ่พจิารณากรณีทีไ่ม่ควบคมุ
และควบคุม	(รอบเวลา	1	นาที)	ส�าหรับปริมาณรถ	EV	ที่	100%	
กับระบบไฟฟ้าแรงต�่าตัวอย่าง	 การท่ีไม่ได้บริหารจัดการจุดชาร์จ	
EV	 จะท�าให้โหลดหม้อแปลงสูงขึ้นถึง	 136%	 ซ่ึงลูกค้าหลายราย			
จะเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก							
ในทางกลบักนัวธิกีารจัดการชาร์จ	
สามารถรกัษา	UF	ของหม้อแปลง
ให้มีค่าปกติ	 และค่าแรงดันไฟฟ้า	
ให้อยูใ่นระดบัปกต	ินัน่หมายความ
ว่า	การนาํระบบบรหิารจดัการมา
ใช้งาน ทาํให้สามารถเพิม่ปรมิาณ 
EV ได้จาก 40% ไปสู 100% ได้
	 การท�าให้ระบบไฟฟ้าแรงต�า่
สามารถรองรับการเพิ่มปริมาณ
ของ	EV	ให้ได้	100%	ต้องมีระบบ
ควบคุมจุดชาร์จ	 ในโครงการนี้
ระบบจะควบคุมจุดชาร์จจ�านวน	
190	จุด	 (คิดเป็น	54.1%)	ซึ่งจะ
เน้นการควบคมุทีช่่วงเวลา	4	โมงเยน็
ถึงเที่ยงคืน	 ตามรูปที่	 13c	 ซึ่งได้
แสดงให้เห็นผลเมื่อมีการควบคุม
ผลรวมของ	 Demand	 ของ	 EV	
โดยค่า	 Peak	 Demand	 จะถูก
เลื่อนให้เกิดขึ้นในภายหลังจากท่ี
ไม่ได้ควบคุม	 รูปที่	 13d	 แสดง				
ผลการตัดระบบชาร ์จส�าหรับ						
จุดชาร ์จหนึ่งๆ	 กล ่าวคือเมื่อ						
Demand	ใกล้ถงึจดุทีค่่า	Demand	

โดยรวมของ	 EV	 จะมีค่าสูงเกินก�าหนด	 จะท�าการตัดระบบชาร์จ	
ท�าให้	 Demand	 รวมของระบบลดต�่าลง	 และระบบควบคุมจะ				
เช่ือมต่อระบบชาร์จเพื่อได้ค่า	 SOC	 ตามที่ก�าหนดในเวลาถัดมา						
(ใช้เวลา	3	ชั่วโมง	40	นาที)
	 ระบบบริหารจัดการ	 EV	 สามารถบรรเทาปัญหาของระบบ						
แรงต�า่ได้ทัง้หมด	(หากการสือ่สารยงัคงใช้งานได้)	เนือ่งจากสามารถ
ตดัการชาร์จ	EV	ทีก่่อให้เกดิปัญหาออกจากระบบได้	หมายความว่า
เมื่อ	EV	มีปริมาณมาก	EV	ที่จะถูกตัดออกจากระบบก็มีโอกาสมาก
เช่นกัน	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจลูกค้าได้โดยตรง
	 เพื่อศึกษาผลกระทบจากระบบบริหารจัดการ	 EV	 ต่อลูกค้า	
ซึ่งสอดคล้องโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า	 จึงได้จัดท�าดัชนี	
ที่เรียกว่าระดับของผลกระทบต่อลูกค้าหรือ	 CIL	 (Customer						
Impact	Level)	แบ่งระดับผลออกเป็น	10	กลุ่ม	จาก	0-9	วัดเวลา
ชาร์จที่เพิ่มขึ้นท่ีท�าให้ได้ค่า	 SOC	 ตามที่คาดหวังเม่ือน�าระบบ
ควบคุมการชาร์จมาใช้งาน	(ค่านี้คิดเป็น	%	การเพิ่มของเวลาจาก
เวลาที่คาดหวังเดิม)	 กลุ่มแรก	CIL	มีค่าเท่ากับ	0	 (เวลาการชาร์จ
เท่าเดิม)	 ส่วนกลุ่มที่	 1-9	 CIL	 จะมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ	 25%	 (CIL	
เท่ากับ	4	หรือเวลาเพิ่มอีกไม่เกิน	100%	ถ้าเดิมชาร์จ	4	ชั่วโมง	จะ
ต้องเพิ่มเป็น	8	ชั่วโมง)	ผลแสดงได้ดังรูปที่	14	เป็นผลกระทบด้าน
เวลาทีผู่ใ้ช้	EV	จะได้รบัผลกระทบรวมสีแ่ท่งส�าหรบัการเพิม่ปรมิาณ	
EV	ที	่40%,	60%,	80%	และ	100%	การแปลความหมายคอืส�าหรบั

รูปที่ 12	โฟลว์ชาร์จแสดงการควบคุมการชาร์จ	EV
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การเพิ่มปริมาณ	EV	ที่ระดับต�่าหรือ	EV	40%	CIL	มีค่าเท่ากับ	0	
เนือ่งจาก	EV	ไม่ถกูตดัออกจากระบบเนือ่งจากปรมิาณ	EV	มไีม่มาก
จงึไม่กระทบต่อเวลาในการชาร์จ	อย่างไรกต็ามหากการเพิม่ปริมาณ	
EV	มีค่าสูงขึ้น	ค่า	CIL	จะมีค่ามากกว่า	0	นั่นคือการที่จะได้ค่า	SOC	
ตามที่คาดหวังจะใช้เวลานานขึ้น	 โดยภาพรวมแล้วไม่พบค่า	 CIL						
ทีต้่องกงัวลจนถงึในระดับ	EV	60%	หรอืโอกาสที	่CIL	จะมค่ีาเกนิ	0	
มีน้อยมากๆ	
	 การศึกษาพบว่ารอบเวลาการควบคุมท่ีนานขึ้น	 (5	 และ	 10	

นาท)ี	จะเพิม่จ�านวนผู้ใช้	EV	ทีช่าร์จได้ตามทีค่าดหวงั	อย่างไรกต็าม
พบว่าหากรอบเวลาการควบคุมเป็น	30	นาที	จะไม่เพียงพอต่อการ
บรรเทาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า	 ในทางกลับกันจากมุมมองของ
แบตเตอร่ี	 EV	 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิต	 EV	 โครงการ	 MEA	
สามารถแนะน�าเวลาในการชาร์จทีน้่อยทีส่ดุคอื	15	นาท	ีเมือ่ใช้การ
ควบคุมรอบการชาร์จ	 เทียบกับผลลัพธ์ที่ได้กับประโยชน์จากการ
ควบคุมรอบเวลา	 รวมถึงประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของ
แบตเตอรี่	EV	และปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบ

ข้อตกลงของบริการ : 
เพื่อขอบเขตอะไร
	 EV	 ก็เหมือนกับยานยนต์อื่นๆ				
ที่ใช้ในระบบคมนาคม	 อย่างไรก็ตาม
หากมกีารเพิม่	EV	อย่างแพร่หลาย	จะ
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้า	 (จากผลโครงการ	MEA)	 และ
การรักษาความสมดุลระหว่างความ
ต้องการไฟฟ้าของ	 EV	และก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย	แต่ถ้า	EV	
ถูกพิจารณาที่จะน�ามาใช้อย่างจริงจัง	
จะต้องเข้าใจกบัขอบเขตการให้บรกิาร
ระบบไฟฟ้าอย่างจริงจังเช่นกัน
	 การตัด	 EV	 คันเดียวออกจาก
ระบบสามารถส่งผลได้เพียงเล็กน้อย
ต่อระบบ	 แต่ถ้าตัดจ�านวนร้อยคัน							
พนัคัน	หรอืล้านคัน	ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการลดลงของความต้องการพลงังาน
ไฟฟ้าอย่างมีนัยส�าคัญอย่างแน่นอน	
ความต้องการก�าลังการผลิตก็มีค่า		
น้อยลง	 และกระทบต่อการบริหาร
ต้นทุนโดยตรง	อย่างไรก็ตามการจะดู
ผลรวมของความต้องการพลงังานท่ีจะ
สามารถลดลงไม่ว่าเวลาไหนนัน้ส�าคญั
มากที่จะต้องรู้ว่า	 EV	 ชาร์จพร้อมกัน
จ�านวนเท่าไร	 จึงจะสามารถตัดออก
จากระบบได้	 โดย	 EV	Model	 ของ	
MEA	 ซึ่งได้พิจารณาทั้งเวลาเริ่มต้น
ชาร์จและระยะเวลาชาร์จ	 ท�าให้รู้ว่า
เมือ่ไรก�าลงัไฟฟ้า	3.6	KW	ต่อ	EV	1	คัน	
ถูกตัดออกจากระบบ	ผลก็คือ	Model	
นี้ท�าให้รู ้ว่าพลังงานที่ถูกตัดออกไป
เป็นเท่าไร	โดยพจิารณาจากจ�านวนรถ	
จ�านวนของ	 EV	 ที่ชาร์จพร้อมกัน						
เกิดขึ้ นจากหลายป ัจจัย 	 ได ้แก ่													
ช่วงเวลาของวัน	 (เช้า	 กลางวัน	 หรือ
เย็น)	ประเภทของวัน	(วันท�างาน	หรือ

รูปที่ 13	ผลเนื่องจากความแตกต่างของรอบเวลาควบคุมส�าหรับ	(a)	โหลด	(b)	แรงดันไฟฟ้า		
(c)	ความต้องการไฟฟ้าโดยรวมของ	EV	(d)	ความต้องการไฟฟ้าของ	EV	แต่ละคัน
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วนัหยดุ)	สภาพอากาศ	ดงัรปูที	่15	ส�าหรบัวนัท�างาน	ผลลพัธ์
ของกราฟจากการวเิคราะห์ด้วย	Monte	Carlo	กบัพฤตกิรรม
การชาร์จของรถ	 EV	 จ�านวน	 1,000	 คัน	 โดยพิจารณา
กระบวนการของ	MEA	กับ	EV	ที่ชาร์จในวันเดียวกัน	ดังรูป
ที	่7	ดงัรปูทีเ่หน็ความพร้อมใช้งานแปรไปตามเวลาระหว่างวนั	
จากปริมาณเล็กน้อยในช่วงเช้าตรู่	(เพียง	1%	ช่วง	5:00	น.)	
สงูขึน้อย่างมนียัในช่วงค�า่	(30%	ช่วง	20:30	น.)	ส่วนค่าเฉลีย่	
(เส้นหนาด�า)	 แสดงให้เห็นว่า	 20%	 ของ	 EV	 พร้อมใช้งาน					
ในช่วง	Peak	และประมาณ	3%	 เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่	 โดย			
ค่าเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่	9.83%		
	 ใน	UK	คาดว่าในปี	2030	จะมี	EV	ร่วม	10	ล้านคัน	ซึ่ง
ต้องการใช้ไฟฟ้าถึง	 3.54	 GW	หมายความว่าต้องวางแผน
รองรับส�าหรับในอีก	 12	 ปี	 และสร้างสมดุลในระบบไฟฟ้า	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความ
จ�าเป็นใช้งานมากที่สุด
	 การให้บริการระบบไฟฟ้ากับ	 EV	 เป็นทางเลือกที่								
น่าสนใจมากส�าหรับการไฟฟ้า	 การที่จะประเมินศักยภาพ
อย่างแท้จริง	 สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งคือการบริหารจัดการ
ระหว่างระบบจดัการ	EV	เพือ่บรรเทาปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้	(เช่น
จากผลของโครงการ	MEA)	และความต้องการใช้งานของ	EV	
ดงัรูปที	่15	ซึง่จะเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัหากน�าระบบ
บริหารการชาร์จของ	 MEA	 มาใช้งาน	 โดยต้องประมาณ				
ความคุ้มค่าของต้นทนุทีจ่ะเกิดข้ึนจากบรกิารซึง่จะต้องมกีาร
ลงทนุด้านระบบสือ่สารและโครงสร้างพืน้ฐาน	และท้ายทีสุ่ด	
ความพงึพอใจของลกูค้า	(ความล่าช้า	และสภาพ	รวมถงึอายุ
ของแบตเตอรี่)	จะต้องถูกน�ามาประเมิน

	 ความแพร่หลายของการน�า	EV	มาใช้งาน	และด้วยเทคโนโลยีใน
อนาคต	ท�าให้	EV	สามารถจ่ายคืนไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้	ที่รู้จักกันในชื่อ	
Vehicle	 to	 Grid	 (V2G)	 เมื่อมีการเสียบปลั๊กชาร์จ	 พลังงานจาก
แบตเตอรี่จะสามารถช่วยรักษาสมดุลในระบบได้ทั้งในบ้านหรือแม้แต่
ระบบไมโครกริด	 ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ	
อย่างไรก็ตามการประมาณการความพร้อมใช้งานของ	 V2G	 ก็ส�าคัญ		
เช่นกนั	ถึงแม้ว่ารปูแบบการชาร์จของ	EV	จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั	โดย
ในโครงการ	MEA	น�ามาใช้และประมาณความพร้อมใช้งานของ	EV	ได้	
โดยค่า	SOC	ของ	EV	ท�าให้สามารถก�าหนดปรมิาณของพลงังานท่ีปล่อย
ได้	 และการอาศัยทฤษฎีการคายประจุจากแบตเตอรี่จะช่วยลดความ
เสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ได้

รูปที่ 14	โอกาสของค่า	CIL	จากระยะเวลาการควบคุมการชาร์จต่างๆ

รูปที่ 15	ผลรวมของ	EV	ที่ต้องการชาร์จในแต่ละชั่วโมง
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ข้อตกลงของบริการ
	 EV	 โมเดลที่สร้างขึ้นมาท�าให้สามารถเพิ่มประสิทธิผลของการ
ให้บริการระบบไฟฟ้าได้	กล่าวคือสามารถช่วยคงไว้ซึ่งสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้พลงังานและการผลติ	ในขณะท่ีความต้องการใช้งาน
เปลี่ยนจากวันท�างานเป็นวันหยุด	และใช้งานตลอดทั้งวัน	และพบว่า
ในอีกประมาณ	12	ปีข้างหน้า	4.5	ล้านครัวเรือนใน	UK	จะมีความ
ต้องการใช้งาน	 EV	 ซ่ึงถือเป็นโอกาสของการไฟฟ้าต่อการให้บริการ
ต่อความต้องการของ	EV	นั่นหมายถึง	ขนาดและขอบเขตของบริการ
จะไม่มีเพียงแค่เข้าใจความท้าทายทางด้านเทคนิค	แต่ยังรวมถึงด้าน
สังคม	ด้านการเงิน	และด้านสิ่งแวดล้อม
	 ผลที่ได้จากโครงการ	MEA	สามารถช่วยบูรณาการ	EV	เข้ากับ
ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ทั่วทั้งโลกได้	 ใน	UK	 มีโครงการ	 EV	 อื่นชื่อว่า	
Electric	 Nation	 (www.electricnation.org.uk)	 สร้างขึ้นมา								
ต่อยอดจากโครงการ	MEA	และวางแผนที่จะน�ามาใช้ทดลองกับ	EV	
จ�านวน	500	คัน	เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการ
ระบบจาก	 Demand	 Response	 รวมถึง	 V2G	 การเริ่มโครงการนี้	
และโครงการอื่นๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าก็เพื่อการสาธิต
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดลอง	 EV	 ว่าสามารถจะอ�านวยความ
สะดวกเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้าในภาค
คมนาคมต่อไป
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ผู้แปลและเรียบเรียง
 ดร.จกัรเพชร มทัราช	ผูอ้�านวยการกองวางแผนงานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ	ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บทเรียนที่ส�าคัญ
	 บทความนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากแบบจ�าลอง	 EV					
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง	MEA	 ถือเป็นการทดลองท่ีส�าคัญ				
ที่แสดงพฤติกรรมการชาร์จของผู้ใช้	 EV	 ที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า	 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการน�าระบบบริหาร
จัดการ	EV	มาใช้	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพที่จุดจ่ายไฟ	และ
ศักยภาพของการให้บริการของระบบไฟฟ้าได้

พฤติกรรมการชาร์จ EV
	 โครงการ	MEA	 บันทึกพฤติกรรมการชาร์จของระบบที่
ไม่ได้มีการจัดการผู้ใช้	 EV	 ใน	 UK	 รวมประมาณ	 2	 ปี	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า	1	ใน	3	ของ	EV	ชาร์จมากกว่า	
1	 ครั้งต่อวัน	 และการชาร์จในแต่ละฤดูกาลมีความคล้ายคลึง
กนั	โครงการ	MEA	ยงัพบว่า	EV	ทกุคนัไม่ได้ชาร์จในวนัเดยีวกนั	
กล่าวคอืมอียู	่2	วนั	ในแต่ละเดอืนทีไ่ม่มรีถ	EV		ชาร์จเลย	(จาก	
219	 คันในโครงการ)	 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คาดหวังว่าจะ
สามารถน�าไปใช้ในการศึกษา	EV	ในระดับอื่นๆ	ได้

ผลกระทบของ EV ต่อระบบจ�าหน่ายแรงต�่า
	 MEA	ไดท้�าการส�ารวจจุดจ่ายไฟฟ้าในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน	 การวิเคราะห์โอกาสและความน่าจะเป็น	 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า	Peak	Demand	ของ	EV	จะเกิดขึ้นเวลาเดียวกันกับ	Peak	
ของเวลาในช่วงเยน็ทีเ่กิดข้ึนอยูแ่ล้ว	ในมมุมองของผูป้ระกอบการ
ระบบเครือข่าย	(DNO)	ปริมาณ	Demand	สูงสุดของบ้านพัก
อาศัยที่มี	 EV	แบบ	Slow	Charge	จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่	 2	 kW			
ต่อบ้านหนึ่งหลัง	(DNO	ใน	UK	ต้องวางแผน	2	kW	ต่อบ้าน
หนึ่งหลัง)	ซึ่งเป็น	2	เท่าของความต้องการทั่วไป	ผลการศึกษา
ของระบบจ�าหน่ายที่แตกต่างกัน	9	ระบบ	พบว่าบางระบบจะ
เกิดปัญหาเมื่อมีการเพิ่มของ	EV	สู่ระบบ	40%	โดยจะเกิดกับ
พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า	 ซึ่งคือปัญหาความร้อน						
ในขณะที่	 Feeder	 ที่ยาวๆ	 จะประสบปัญหา	 Voltage	 เม่ือ					
มีการเพิ่มของ	 EV	สู่ระบบ	มีค่าสูงๆ	 เท่านั้น	 วิธีการประเมิน		
จุดจ่ายไฟฟ้าจากโครงการน้ีสามารถปรับไปใช้งานในประเทศ
ต่างๆ	ที่จะน�า	EV	มาใช้งานได้

วิธีการบริหารจัดการ EV 
	 โครงการ	MEA	ยังแสดงให้เห็นว่าการปรับใช้	EV	Solu-
tion	ในการจดัการ	สามารถเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
ได้ถึง	 100%	 ในทุกการจ�าลองและการทดสอบจริง	 ถึงแม้ว่า
ผลกระทบทางเทคนคิจะถกูบรรเทาตอนที	่EV	ถกูปลดออกจาก
ระบบ	 เมื่อปัญหาได้เกิดขึ้น	 การศึกษาพบว่าการหน่วงเวลา		
การชาร์จอาจส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ได้	ดังนั้น
การน�าระบบมาใช้งานจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะ				
ได้รับจากการควบคุม	 ความสามารถในการเก็บพลังงานของ
แบตเตอรี่	และปัญหาที่ส�าคัญที่เกิดต่อระบบไฟฟ้า	ทั้งนี้ระบบ
บริหารจัดการ	EV	ที่	MEA	ได้ท�าการทดสอบแล้ว	ถือว่าใช้งาน
ได้จริงและสามารถปรับขนาดได้	 และสามารถจะน�าไปใช้กับ				
ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอื่นๆ	ได้

บทความแปล	ได้รับอนุญาตจาก	IEEE	Power	&	Energy	Society
ห้ามจ�าหน่าย ดัดแปลง หรือน�าเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


