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บทสรุปผูบริหาร   
ประเทศไทยมีหวงโซการผลิตอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตที่มีความแข็งแกรง หากไดมีการมุงเนน

เฉพาะยานยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในเปนหลัก สําหรับสถานภาพความสามารถในการผลิตยานยนต

ไฟฟาน้ันมีอยูนอย เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการเขามาของเทคโนโลยียานยนตไฟฟา แบตเตอรี่เปน

แหลงพลังงานหลักของยานยนตไฟฟาในปจจุบันและตามการคาดการณในอนาคตอยางนอยอีกสิบปขางหนา 

การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมีความสําคัญย่ิงในการสรางความสามารถของประเทศในการผลิตช้ินสวนสําคัญยาน

ยนตไฟฟา  

โครงการน้ีมีเปาหมายหลักที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศในดานเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 

โดยสงเสริมใหเกิดองคความรูข้ึนในประเทศโดยผานการวิจัยพัฒนาตนแบบแพ็คแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม

ไอออนสําหรับใชงานในรถยนตน่ังไฟฟาขนาดเล็กตนแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีซึ่งปจจุบันใชแพ็คแบตเตอรี่นําเขา  ซึ่งกําหนดกําลังไฟฟาและขนาดของแพ็ค

แบตเตอรี่อยูที่ 15kW/8.8 kWh ในชวงของการดําเนินการการวิจัยพัฒนาตนแบบสําหรับรถยนตน่ังที่ใช

พลังงานไฟฟาน้ัน ทางทีมวิจัยไดดําเนินการงานพัฒนาแบตเตอรี่ตนแบบ โดยไดดําเนินการในแตละหัวขอยอย

ดังตอไปน้ี 

ก. สรุปการศึกษาสภาวะการใชงานแพ็คแบตเตอรี ่(บทที่ 2) 

ข. การดําเนินการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ และการออกบบการประเมินระดับพลังงานของแพ็ค

แบตเตอรี่ (บทที่ 3) 

ค. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอรี่โมดูล (Structural/thermal) (บทที่ 4) 

ง. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอรี่โมดูล (Electrical) (บทที่ 5) 

จ. การออกแบบและพัฒนาแพ็คแบตเตอรี ่(Structural/Thermal) (บทที่ 6) 

ฉ. การออกแบบและพัฒนาแพ็คแบตเตอรี ่(Electrical) (บทที่ 7) 

ช. สรุปพัฒนาแพ็คแบตเตอรี ่(บทที่ 8) 

จากการศึกษาเอกสารทางเทคนิครวมถึงไดเขาไปพูดคุยกับทีมวิจยัการพัฒนารถยนตไฟฟาตนแบบของ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ทีมวิจัยไดขอมูลที่จําเปนในการออกแบบทั้งดานคุณสมบัติทาง

กายภาพและคุณสมบัติทางไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่ครบถวน และสามารถสรุปขอมูลทางเทคนิคที่ตองการของ

เพื่อใชอางอิงในการออกแบบ โดยแพ็คแบตเตอรี่ที่ออกแบบน้ีสามารถอยูในพื้นที่ของรถยนตตนแบบ โดยมี

ขนาด 13.5 kWh (59 V, 229 Ah) โดยมีอัตราการปลอยประจุและชารจที่อัตราคงที่ที ่C/2 และมีความสามารถ

ในการจายไฟแบบเร็วที่ 1C และระยะสั้นๆ 10 วินาทีเปน 2C โดยแพ็คแบตเตอรี่ที่ออกแบบมีความจุพลังงาน

สูงกวาแบตเตอรี่ที่จัดหาจากตางประเทศ (8 kWh) โดยสามารถใชกับเครื่องชารจของแบตเตอรี่ชุดเดิม  

จากขอมูลทางเทคนิคที่ไดรับ ในข้ันตนทีมวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่เพื่อนํามาประกอบ

เปน โมดูลยอย โมดูล และแพ็ค โดยไดพิจารณาเซลลแบตเตอรี่ที่มีอยูในทองตลาด กวา 8 รุน/ย่ีหอ โดย

พิจารณาคัดเลือกเบื้องตนจากเหตุผลดานคุณสมบัติทางเทคนิคและความสามารถในการจัดหาเพื่อนํามา
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ประกอบ จากน้ันเซลลที่มีความเปนไปไดมากที่สุดสองรุนเซลลย่ีหอ Toriyama และ A123 ไดถูกทดสอบ

คุณสมบัติทางเทคนิคเพิ่มเติมในหองปฏิบัติการ ดานความจุไฟฟา (Nominal capacity test) คุณสมบัติดาน 

Hybrid Pulse Power  Characteristic (HPPC) และนําไปผานการทดสอบดวย Driving cycle ตามมาตรฐาน 

เพื่อศึกษาผลของการใชงานกับระดับพลังงานที่เหลืออยูพรอมกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไประหวางใชงานเพื่อ

การออกแบบระบบระบายความรอนและการควบคุมความปลอดภัย รวมถึงทดสอบความสามารถในการประจุ

และปลอยประจุดวยอัตราตางๆ (C-rate) โดยทีมวิจัยไดพิจารณาระดับความซับซอนในการพัฒนาแพ็ค

แบตเตอรี่ในระยะเวลาที่จาํกัดอีกดวย จากผลการทดสอบพบวาเซลลแบตเตอรี ่A123 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่

ดีกวาในดานความสามารถในการประจุและปลอยประจุ รวมถึงดานความรอนและความปลอดภัย  แตไม

สามารถจัดหามาประกอบแพ็คแบตเตอรี่ภายในระยะเวลาที่จํากัดของโครงการได ในขณะที่เซลลแบตเตอรี่ 

Toriyama อาจจะมีคุณสมบัติที่ดอยกวาในบางดาน แตคุณสมบัติตางๆ ยังเพียงพอกับคุณสมบัติของแพ็ค

แบตเตอรี่ที่กําหนด รวมถึงสามารถจัดซื้อเพื่อประกอบแพ็คแบตเตอรี่ภายในระยะเวลาที่กําหนดได ดังน้ันใน

โครงการน้ีจึงพิจารณาเลอืกเซลลแบตเตอรี ่Toriyama ในการจัดทําแพ็คแบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟาตนแบบ

ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  

จากเซลลที่ไดถูกคัดเลือกและทดสอบ ทีมวิจัยไดออกแบบการจัดเรียงเซลลใหไดกระแสไฟ รวมถึงคา

แรงดัน และความจุที่ตองการในพื้นที่ที่จํากัด โดยไดการประกอบแพ็คแบตเตอรี่ชุดน้ีใชเซลล เช่ือมตอกันใน

ลักษณะขนานกัน 22 เซลล และอนุกรมกัน 16 เซลลเปน 1 โมดูล (22P16S) และนํา 4 โมดูลมาตอแบบขนาน

อีกครั้ง  รวมทั้งสิ้น 1408 เซลล และดําเนินการเพิ่มเติมในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมนิ

ระดับพลังงานของแพ็คแบตเตอรี่ และระดับแรงดันตางๆในการทํางานของแบตเตอรี่ โดยไดทําการคัดเลือก

การใชแบบจําลองแบบ DC model เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุม และจัดการ

แบตเตอรี่ (BMS) โดยจากการทดลองไดกําหนดชวงการทํางานของแบตเตอรี่ใหอยูในชวง SoC 10-90% ซึ่ง

สามารถกําหนดคาการทํางานของแพ็คแบตเตอรี่ใหอยูในชวง 48.64 - 65.6V และไดกําหนดคุณสมบัติของ

ระบบปองกันแพ็คแบตเตอรี่โดยคํานึงถึง SOC คาแรงดันระดับเซลล และ แพ็ค 

สําหรับการออกแบบการแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตนซึ่งเปนการพัฒนาออกแบบและการคํานวณทาง

วิศวกรรมของแบตเตอรี่โมดูลยอยและโมดูล ทีมวิจัยไดทําการออกแบบลักษณะการจัดเรียงทางโครงสราง

รวมถึงประเภทและขนาดวัสดุในการประกอบในสวนตางๆ ผานการทําแบบจําลองและการทดสอบจริง โดยได

มีการออกแบบเรื่องการจัดการทางความรอนทั้งดานการถายเทความรอนผานสวนตางๆของโมดูลเชนแผน

เช่ือมข้ัวไฟฟาตางๆและที่ผานระบบระบายความรอนโดยอาศัยนํ้าหลอเย็น ทีมวิจัยไดทําการศึกษาความเปนไป

ไดในการประกอบสวนตางๆ รวมถึงมีการออกแบบเรื่องความปลอดภัยปองกันกระแสเกินดวยการติดต้ังฟวส

สําหรับทุกเซลล โดยทีมวิจัยไดดําเนินการประกอบพรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของการประกอบดวย

การทดสอบคุณสมบัติดานแรงดัน OCV ความตานทานภายในและจุดเช่ือมตอทั้งหมด  

ในสวนของการออกแบบดานการควบคุมระบบและการทํางานทางไฟฟาในระดับโมดูล ทีมวิจัยได

กําหนดฟงกช่ันการทํางานของ Slave BMS ซึ่งควบคุมแบตเตอรี่ในระดับโมดูล ดังน้ี  
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ก. อานคาแรงดันไฟฟาของแตละเซลลแบตเอรี่ภายในโมดูลทุกเซลล (ทํางานโดยวงจร Analog 

Front End – AFE) 

ข. ปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่แบบพาสซีฟ (ทํางานโดยวงจร Analog Front End – AFE) 

ค. อานคาอุณหภูมิและคากระแสไฟฟา (ทํางานโดยวงจร Analog Front End – AFE) 

ง. รายงานคาแรงดันไฟฟา อุณหภูมิและกระแสไฟฟาของโมดูลแบตเตอี่ไปยังระบบจัดการแพ็ค

แบตเตอรี่ (BMS MAST Board) ผาน CAN Bus (ทํางานโดย วงจร MCU)  

โดยทีมวิจัยทําการเลือกไอซีของบริษัท  Linear Techology เบอร LTC6804-1 สําหรับวงจร Analog Front 

End (AFE) และไมโครคอนโทรลเลอร ของบริษัทไมโครชิปเบอร PIC18F26K80 ซึ่งเปนบริษัทเดียวกันกับไอซี

สื่อสาร CAN Bus เบอร MCP2561 เพื่องายสําหรับการพัฒนาโปรแกรมฟงกช่ันการสื่อสารแบบ CAN Bus 

สําหรับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และไดทําการออกแบบและสั่งผลิตแผน PCB สําหรับวงจรระบบ

บริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ (BMS) โดยออกแบบให Slave BMS ประกอบดวยวงจร 2 สวนคือวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และวงจร Analog Front End (AFE) เพื่อสามารถใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

(MCU) ควบคุมการทํางานของวงจร Analog Front End (AFE) สําหรับ Slave BMS และสามารถใชวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ทําหนาที่เปน Master BMS ไดดวยเพื่อประหยัดเวลาในการทําแผน PCB 

หลังจากออกแบบและสงผลิตแลวทีมวิจัยไดทําการประกอบแผน PCB ทั้งวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) 

และวงจร Analog Front End (AFE) พรอมทั้งพัฒนาซอฟแวรควบคุมการทํางาน และทดสอบกับแบตเตอรี่

โมดูลและแพ็คแบตเตอรี่ดานฟงก ช่ันการทํางาน ฟงก ชันการวัดคา (Monitor) และฟงก ชันสื่อสาร 

(Comnunication)  ฟงกชันการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ (Balancing) ซึ่งทั้งหมดไดผานการทดสอบการ

ทํางานตามที่ออกแบบ 

สําหรับการพัฒนาและประกอบแพ็คเพื่อนําไปใสในรถยนตน้ัน ทางทีมวิจัยไดทําการติดต้ังและ

ประกอบสวนตางๆโดยประกอบจากโมดูลเปนแพ็คไดอยางสมบูรณในรถที่ทางทีม มจธ.ไดออกแบบหลังจากทีม่ี

การดัดแปลงอุปกรณและช้ินสวนบางเลก็นอย โดยทีมวิจัยไดทําการติดต้ังและทดสอบทั้งสวนการเช่ือมตอไฟฟา 

และการระบายความรอนซึ่งเปนระบบแบบใชปมนํ้าตัวเดียว โดยใชเปนระบบดูดนํ้าหลอเย็นจากหมอนํ้า โดย

นํ้าหลอเย็นจะไหลขนานผาน 8 ครึ่งโมดูล ทําใหระบบจะไมมีการรั่วซึมขณะใชงาน ระบบควบคุมอัตราการไหล

เปนแบบ Active Cooling System ซึ่งตอบสนองตามอุณหภูมิของของโมดูลแบตเตอรี่ที่มอีุณหภูมิสงูสดุ ทําให

ระบบประหยัดพลังงานในการทํางาน  

สําหรับสวนของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระดับแพ็ค ซึ่งเปนหัวใจที่จะควบคุมการทํางานของ

แพ็คแบตเตอรี่ ใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีอายุการใชงานยืนยาว ทีมวิจัยไดทําการ

ออกแบบและพัฒนาแพ็ค ใหมีระบบการจัดการ Master BMS โดยบอรด Master BMS ไดถูกออกแบบโดยใช

หลักการเดียวกับ Slave BMS โดยมีฟงกชันการทํางาน คือ ฟงกชันการวัดคา (Monitor) ฟงกชันปองกัน 

(Safety/Protection) และฟงกชันสื่อสาร (Communication) รวมถึงออกแบบโปรแกรมควบคุมบน Master 

BMS ซึ่งมี 2 ฟงกชันหลัก คือ การชารจ และการดิสชารจ โดยมีความสามารถในการอานแรงดันไฟฟา ปองกัน

แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรีท่ี่สงูหรือตํ่าเกินไป และทําการบาลานซเซลล หลังจากออกแบบ บอรด Master 
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BMS ไดถูกพัฒนา และทดสอบทั้งกับแพ็คแบตเตอรี่ และกับรถตนแบบ ซึ่งจากการทดสอบการทํางานของ 

BMS ตามฟงกชันตาง ๆ ที่ไดออกแบบไว BMS ที่ออกแบบสามารถทํางานเขากันไดกับแพ็คแบตเตอรี่ และกับ

รถตนแบบ  

ซึ่งหลังจากการทําการติดต้ังแพ็คแบตเตอรี่ที่ผลิตเรียบรอยแลว ทีมวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะ

โดยการนําไปทดสอบโดยใชเครื่องชารจและปลอยประจุตาม driving cycle และพบวาความจุของแพ็ค

แบตเตอรี่เปนไปตามที่ออกแบบ และสามารถที่จะทําการขับตาม driving cycle ที่ออกแบบไวไดตามคาด เมื่อ  

นํารถไปทดสอบว่ิงจริงซึ่งสามารถทํางานไดตามที่กําหนด โดยแพ็คแบตเตอรี่ที่ออกแบบและผลิตมีคุณลักษณะ

คราวดังตอไปน้ี 

 

ขอมูลทางเทคนิคของแพ็คแบตเตอรีท่ีผ่ลิตโดยทีมวิจัย 

Item Specification 

Name Battery pack 

Connections 4 module 22P16S in parallel (22P16S*4) 

Cell specifications LCO 18650 2.6Ah 3.6V 

Nominal voltage 59.2V 

Nominal capacity 228.8Ah 

Nominal Energy 13.54kWh 

Operating voltage 48-67.2V 

Nominal current (charge and discharge) 114.4A 

Maximum current (charge and discharge) 228.8A 

Pulse discharge current 457.6A for 10 seconds 

BMS 4 slave + 1 master 

Storage temperature 0-35°C 

Operating temperature Charge: 0-45°C, Discharge: -20-60°C 

Weight Less than 120 kg. 

Cooling system Active Cooling System 
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นอกจากการดําเนินการวิจัยแลว ทีมวิจัยยังไดดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ 

แพ็คแบตเตอรีส่ําหรับยานยนตไฟฟา ซึ่งแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

ก. สัมมนาเรื่องหนวยกกัเกบ็พลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา ในวันที่ 31 พ.ค. 60 (มผีูเขารวม 117 คน 

– ผลประเมินความพึงพอใจเปน 95.06%) 

ข. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการพลังงานและ

การออกแบบโครงสราง (ทฤษฎี) ในวันที่ 24 ส.ค. 2560 (มีผูเขารวม 19 คน – ผลประเมินความ

พึงพอใจเปน 96.47%) 

ค. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการพลังงานและ

การออกแบบโครงสราง (ภาคปฏิบัติ) ในวันที่ 25 ส.ค. 2560 (มีผูเขารวม 19 คน – ผลประเมิน

ความพึงพอใจเปน 96.47%)
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คํายอ  
AC Alternating Current 

AFE Analog Front End 

Ah Ampere.Hour 

BMS Battery Mangement System 

CC Constant Current 

CCV Close Circuit Voltage 

CV Constant Voltage 

DC Direct Current 

DoD Depth of Discharge 

ECU Electrical Control Unit 

HPPC Hybrid Pulse Power Characteristic 

I Current 

IC Integrated Circuit 

K Kelvin 

kW Kilowatt 

kWh Kilowatt.hour 

LCO LiCoO2, Lithium Cobalt Oxide 

LFP LiFePO4, Lithium-iron phosphate 

MCU Micro Controller 

NTC Negative temperature coefficient 

OCV Open Circuit Voltage 

OV Over Voltage 

PWM Pulse Width Modulation 

SoC State of Charge 

SoH State of Health 

UV Under Voltage 

W Watt 
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บทท่ี 1. บทนํา  
 

1.1 ที่มาของโครงการ 

ดวยเหตุที่ในปจจุบันแหลงพลังงานนํ้ามันไดถดถอยลง แตละประเทศตองการความมั่นคงใน

เสถียรภาพในดานพลังงานและยังมีความต่ืนตัวในคุณภาพของสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงปรากฏการณเรือนกระจก

และคุณภาพของอากาศโดยเฉพาะในเขตเมือง ทั่วโลกใหความสําคัญอยางย่ิงยวดกับการพัฒนาเพื่อนําไปสูการ

ใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนอื่นเชน พลังลม พลังแสงอาทิตย พลังนํ้า พลังคลื่น พลังความรอนใตผิว

โลก และพลังงานจากชีวมวล ปจจุบันประเทศไทยไดเริ่มมีการต่ืนตัวดานการใชพลังงานจากแหลงพลังงาน

สะอาดซึ่งรวมถึงพลังงานทดแทนกันอยางจริงจังมากข้ึนเชน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานป 2559-2575 ที่มีการสนับสนุนนโยบายดานการใชแหลงพลังงานจาก

พลังงานหมุนเวียน ตัวอยางเชนเอทานอล พลังงานจากแสงอาทิตยและพลังงานลม โดยมีเปาหมายสัดสวนการ

ใช 25% ภายในย่ีสิบป ซึ่งในแผนน้ีไดรวมแผนการใชงานยานยนตไฟฟาและการพัฒนาน้ีไดรวมถึงการปรับสู

การใชงานยานยนตไฟฟาที่ใชเครื่องยนตแบบสันดาปเปนยานยนตที่ขับเคลื่อนไฟฟาอยูดวย  

ประเทศไทยมีหวงโซการผลิตอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตที่มีความแข็งแกรง หากไดมีการมุงเนน

เฉพาะยานยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในเปนหลัก สําหรับสถานภาพความสามารถในการผลิตยานยนต

ไฟฟาน้ันมีอยูนอย เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการเขามาของเทคโนโลยียานยนตไฟฟา การวิจัยเพื่อ

สนับสนุนสรางความสามารถของประเทศในการผลิตช้ินสวนสําคัญยานยนตไฟฟาจึงมีความสําคัญย่ิง อีกทั้งยัง

เปนโอกาสของประเทศที่จะกาวเขาสูสถานภาพการเปนผูนําดานการผลิตช้ินสวนของเทคโนโลยีสมัยใหมที่มี

มูลคาสูง  ในเดือนมิถุนายน ป 2559 ที่ผานมา รัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการประชุม

หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยไดประกาศการ

สนับสนุนการผลิตและการใชงานยานยนตไฟฟา  โดยมีมาตรการที่จะสงเสริมการลงทุนผลิตในประเทศ ซึ่งการ

สงเสริมทางดานเทคโลยีการผลิตยานยนตไฟฟาน้ันรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย พัฒนาและผลิตหัว

จายไฟฟา สถานีประจุไฟฟา แบตเตอรี่ และมอเตอร [1] 

 

 
รูปที่ 1.1 เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของสําหรับการพฒันาแบตเตอรีส่ําหรับยานยนตไฟฟา [2] 
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ตารางที่ 1.1 ขอมูลเบื้องตนของแบตเตอรี่ใชปจจุบันในรถยนตน่ังไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุ ี(ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

คุณสมบัติของแบตเตอร่ี 

ความจุของแพ็คแบตเตอรี่ (Capacity) 160 Ah 

กําลังสูงสุด (Maximum Power) 15 kW 

กําลังใชงานปกต ิ(Continuous Power) 6.9 kW/100km 

แรงเคล่ือนไฟฟา (Nominal voltage) 55.2 V 

ขนาดของแพ็คแบตเตอรี่ (Dimension) 860 mm x 1200 mm x 200 mm 

มวล (Mass) 112 kg 

รูปแบบการเชื่อมตอแบตเตอรี่ (Configuration) N/A 

ความหนาแนนพลังงาน (Energy Density) 74  Wh/kg หรือ 135 Wh/L 

แรงเคล่ือนไฟฟาขณะทํางาน (Operating Voltage) 36 - 64.8 V 

วัสดุของแพ็คแบตเตอรี่ (Package Material) พลาสติก อะลูมิเนียม และเหล็ก 

ขอมูลที่สงออก (Output) 

 

 

- Cell voltage 

- Module temperature monitoring 

- Cell voltage balancing 

 

 

 
รูปที่ 1.2 ตัวอยางรูปแบบไดอะแกรมของสวนประกอบแพ็คแบตเตอรีท่ี่สําคัญที่จะทําการพัฒนาโดยทีมวิจัย 
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 เน่ืองจากแบตเตอรี่ยังคงเปนแหลงพลังงานหลักของยานยนตไฟฟาในปจจุบันและตามการคาดการณ

ในอนาคตอยางนองอีกสิบปขางหนา อีกทั้งราคาสวนใหญของยานยนตไฟฟาน้ันจะเปนราคาของแบตเตอรี่เปน

หลัก การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมีความสําคัญย่ิง รูปที่ 1.1 แสดงแผนภาพความเกี่ยวเน่ืองของระดับเทคโนโลยี

สําหรับยานยนตไฟฟาในแตละระดับ สถานภาพปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนต

ไฟฟาในประเทศ ทีมวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศในการผลิต

แบตเตอรี่ และตองการสงเสริมใหเกิดองคความรูข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สําหรับรถยนตน่ัง จึง

เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่ข้ึน โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาตนแบบแพ็คแบตเตอรี่ประเภท

ลิเทียมไอออนสําหรับใชงานในรถยนตน่ังไฟฟา เบื้องตนจะเปนการสรางตนแบบแพ็คแบตเตอรี่สําหรับการใช

งานในรถยนตน่ังเล็กตนแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

ซึ่งในปจจุบันใชแพ็คแบตเตอรี่นําเขา (รายละเอียดในตารางที่ 1.1) โดยแพ็คแบตเตอรี่ที่จะวิจัยพัฒนาจะ

ประกอบไปดวย เซลลแบตเตอรีป่ระกอบข้ึนเปนโมดูล และจากโมดูลประกอบเปนแพ็คขนาดอยางนอย 8 kWh 

มีขนาดที่สามารถบรรจุอยูในรถแทนที่แพ็คเดิมและสามารถทํางานรวมกับรถยนตตนแบบใหสามารถขับเคลื่อน

ได มีวงจรควบคุมการทํางานของแบตเตอรี่ (battery management system, BMS) ทั้งที่เปนสวนที่เปน

ระบบไฟฟาและอิเล็กโทรนิกส และระบบควบคุมดานความรอน (thermal management system) รวมถึง

ระบบปองกันใหเกิดความปลอดภัย ที่พัฒนาข้ึนเองภายในประเทศดังแสดงรูปแบบอยางคราวในรูปที่ 1.2 

โครงการน้ีมีจุดมุงหมายที่จะสรางองคความรูดานการพัฒนาแพ็คแบตเตอรีด่วยการวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่รวมถึง

ระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็คในประเทศ มุงไปสูการวิจัยเพื่อมีรถยนตไฟฟาโดยคน

ไทย  

 

1.2 วัตถุประสงค/เปาหมายโครงการ (Project Goals) 

1. เพื่อศึกษาและวิจัยแบตเตอรีต่นแบบสําหรบัรถยนตน่ังไฟฟา เนนการพฒันาแพ็คแบตเตอรี่สําหรบั

รถยนตน่ังไฟฟา มุงไปสูการวิจัยเพื่อมรีถยนตไฟฟาโดยคนไทย 

2. สรางองคความรูที่เกี่ยวกบัแบตเตอรี่ ระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็คให

บุคลากรที่เกี่ยวของภายในประเทศไทย 
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1.3 แผนการดําเนินการ 

 

 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

กิจกรรม

1. พฒันาตนแบบแบตเตอรีสําหรับยานยนต

ไฟฟา

            1 ฉบับ

2. การถายทอดความรูแบตเตอรี่สําหรับ

ยานยนตไฟฟา

- กลุมเปาหมายคือผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม หรือผู

ท่ีสนใจจะเปนผูประกอบในภาคอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม

- จํานวนผูประกอบการที่เขารวม อยางนอย 5 ราย

5 คน, 3 

ครั้ง

1. รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 - 15 ธ.ค. 2559 (ยกเวนจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทางสยย.)

- ประกอบไปดวย 

ก. ขอมูลการศึกษาสภาวะการใชงานแพค็แบตเตอรี่

ข. ขอมูลการดําเนินการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ 

ค. ขอมูลการดําเนินการออกแบบและพฒันาแบตเตอรี่โมดูล 

(เบื้องตน)

- นําเสนอความกาวหนาโครงการ 1 อาทิตยหลังจากการสง

รายงาน (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

15-Dec 1 รายงาน

การสงมอบงาน (รายงานความกาวหนา จํานวน 6 ฉบับ โดยเปนเอกสารสี 1 ฉบับ และขาวดํา 5 ฉบับ และไฟลรายงานรูปแบบ Wordและ ไฟลการนําเสนอ)

รายละเอียดการดําเนินการ รวมป 2559 ป 2560
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

2. รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 - 15 มี.ค. 2559 (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

- ประกอบไปดวย 

ก. ขอมูลการดําเนินการคัดเลือกเซลลแบคเตอรี่

ข. ขอมูลการวิเคราะหทดสอบเซลลแบตเตอรี่ 

ค. ขอมูลการดําเนินการออกแบบและพฒันาแบบแบตเตอรี่

โมดูล (แบบโมดูล) 

ง. ขอมูลการดําเนินการออกแบบและพฒันาแบบแบตเตอรี่

โมดูล (ระบบอิเล็กโทรนิกสและวงจรควบคุม)

จ. ภาคผนวก เอกสารหลักฐานการถายทอดความรูแบตเตอรี่

สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งที่ 1 

- นําเสนอความกาวหนาโครงการ 1 อาทิตยหลังจากการสง

รายงาน (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

15-Mar 1 รายงาน

3. รายงานความกาวหนาครั้งที่ 3 - 15 มิ.ย. 2559 (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

- ประกอบไปดวย 

ก. ขอมูลการออกแบบ พฒันาและทดสอบแบตเตอรี่โมดูล 

ข. ขอมูลการดําเนินการออกแบบและพฒันาแบบแบตเตอรี่

แพค็ (แบบแพค็) 

ค. ขอมูลการดําเนินการออกแบบและพฒันาแบบแบตเตอรี่

แพค็(ระบบอิเล็กโทรนิกสและวงจรควบคุม)

ง. ภาคผนวก เอกสารหลักฐานการถายทอดความรูแบตเตอรี่

สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งที่ 2

- นําเสนอความกาวหนาโครงการ 1 อาทิตยหลังจากการสง

รายงาน (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

15-Jun 1 รายงาน

การสงมอบงาน (รายงานความกาวหนา จํานวน 6 ฉบับ โดยเปนเอกสารสี 1 ฉบับ และขาวดํา 5 ฉบับ และไฟลรายงานรูปแบบ Wordและ ไฟลการนําเสนอ)

รายละเอียดการดําเนินการ รวมป 2559 ป 2560
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

4. รายงานฉบับสมบูรณ - 15 ก.ย. 2559 (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

- ประกอบไปดวย 

ก. ขอมูลการศึกษาสภาวะการใชงานแพค็แบตเตอรี่ 

ข. ขอมูลการดําเนินการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ 

ค. ขอมูลการวิเคราะหทดสอบเซลลแบตเตอรี่ 

ง.  ขอมูลการออกแบบ พฒันาและทดสอบแบตเตอรี่โมดูล 

จ. ขอมูลการออกแบบ พฒันาและทดสอบแพค็แบตเตอรี่

ฉ. ภาคผนวก เอกสารหลักฐานการถายทอดความรูแบตเตอรี่

สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งที่ 3

- นําเสนอผลลัพธของโครงการ 1 อาทิตยหลังจากการสง

รายงาน (ยกเวนจะมีการเปล่ียนแปลงจากทางสยย.)

15-Sep 15-Sep 1 รายงาน

5. ตนแบบแพค็แบตเตอรี่ พรอมเอกสาร

ประกอบ

- สําหรับใชสําหรับรถยนตนั่งโดยสารขนาดเล็ก พรอมดวย

ระบบจัดการพลังงาน (Battery management system) 

ระบบวัดและควบคุมดานความรอน สําหรับใชงานกับ

รถไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี เพือ่

นําไปแสดงท่ีสถาบันยานยนต

- เอกสารประกอบ 

ก. เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของแพค็แบตเตอรี่ตนแบบ 

ข. คูมือการใชงานและบํารุงรักษาแพค็แบตเตอรี่ตนแบบ

15-Sep 15-Sep 1 ตนแบบ

รวมงบประมาณ 1,233,445.50 4,933,7821,233,445.50 1,233,445.50 1,233,445.50

การสงมอบงาน (รายงานความกาวหนา จํานวน 6 ฉบับ โดยเปนเอกสารสี 1 ฉบับ และขาวดํา 5 ฉบับ และไฟลรายงานรูปแบบ Wordและ ไฟลการนําเสนอ)

การเบิกจายเงิน (ภายใน 30 วัน หลังจากสงมอบงาน)

รายละเอียดการดําเนินการ รวมป 2559 ป 2560
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1.4 แผนกิจกรรม 

 

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 การศกึษาเก็บขอมูลสภาวะการใชงาน

1 รวบรวม และวิเคราะห การใชงานของชุดแบตเตอรี่ปจจุบัน

1 การคดัเลือกและทดสอบเซลลแบตเตอรี่

2
วิเคราะหขอมูลของแบตเตอรี่เทคโนโลยีท่ีตองการใช และศึกษาขอมูลของ

แบตเตอรี่ท่ีมีอยูในตลาด

2 จัดซ้ือแบตเตอรี่ท่ีเหมาะสมสําหรับการใชงาน

2 ทดสอบคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่

3 การออกแบบและพัฒนาแบตเตอรี่โมดลู

3 ออกแบบแบตเตอรี่โมดูล

3
ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส และวงจรควบคุม (ระบบ Battery 

management system, BMS - Slave) ในระดับโมดูล

3 พัฒนาและทดสอบ (ทางกลและทางไฟฟา) แบตเตอรี่โมดูล

4 การออกแบบและพัฒนาแพ็คแบตเตอร่ี

4 ออกแบบแพ็คแบตเตอรี่

4
ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส และวงจรควบคุม (ระบบ Battery 

management system, BMS - Master) ในระดับแพ็ค

4 พัฒนาและทดสอบ (ทางกลและทางไฟฟา)แพ็คแบตเตอรี่

5 การถายทอดเทคโนโลยี

5 Workshop ดาน Battery สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งท่ี 1

5 Workshop ดาน Battery สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งท่ี 2

5 Workshop ดาน Battery สําหรับยานยนตไฟฟา ครั้งท่ี 3

6 รายงานความกาวหนา

6
รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 พรอมนําเสนอ 1 อาทิตยหลังจากวันสงมอบ

งาน

6
รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 2 พรอมนําเสนอ 1 อาทิตยหลังจากวันสงมอบ

งาน

7 รายงานฉบับสมบูรณ

เดอืน 
กิจกรรม
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1.5 แผนงบประมาณ 

 

 
 

1.6 เอกสารอางอิง 

[1] มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2559 

เวลา 13.30 น. 

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล 

[2] ดัดแปลงจาก Bloomberg New Energy Finance, Andersson 2001 

 

  

บาท

1 การศึกษาขอมูลสภาวะการใชงาน การคัดเลือกประเภทและทดสอบแบตเตอร่ีในระดับเซลล

คาบุคลากร 21,600.00

คาวัสดุ (เซลลแบตเตอร่ี) 1,500,000.00

2 การออกแบบและพัฒนาแบตเตอร่ีโมดูลและแพ็ค

คาบุคลากร 725,408.00

คาวัสดุ 920,000.00

คาใชสอย 123,501.25

คาครุภัณฑ (Current/voltage sensor, data logger, computer) 270,000.00

3,560,509.25

3 การถายทอดเทคโนโลยี

คาบุคลากร 80,000.00

คาใชสอย 120,000.00

4 คาใชจายอ่ืนๆ (เชน คาท่ีปรึกษา คาเดินทาง คาทํารายงาน คาประชุม)

คาตอบแทนท่ีปรึกษา 80,000.00

คาใชสอย (เชน คาเดินทาง คาทํารายงาน) 2,000.00

282,000.00

3,842,509.25

768,501.96

322,770.79

4,933,782.00

รวม หมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2 คาใชจายอ่ืนๆ

รวม หมวดท่ี 1

รวม หมวดท่ี 1, 2

Project Administration Fee

VAT 7%

รวม

งบประมาณ

หมวดท่ี 1 คาใชจายในการวิจัยพัฒนา
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บทท่ี 2. การศึกษาเก็บขอมูลสภาวะการใชงาน  
 

ชุดแบตเตอรี่ในโครงการน้ีจะออกแบบสําหรับยานยนตไฟฟา 4 ลอ ที่มีคุณลักษณะดังตารางที่ 2.1 

โดยชุดแบตเตอรี่ที่ออกแบบและประกอบใหมน้ีจะถูกติดต้ังในรถยนตไฟฟาตนแบบของทางมหาวิทยาลัยพระ

จอมเกลาธนบุรี ดังน้ันจึงจําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางกายภาพ และทางไฟฟา

ของระบบที่จะตอเช่ือมกับชุดแบตเตอรี่  โดยใชวิธีศึกษาขอมูลทางเทคนิคของรถยนตไฟฟาตนแบบของ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี, สอบถามขอมูลกับทีมวิจัยผูพัฒนาตนแบบมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบรุ,ี 

ศึกษาจากเอกสารทางเทคนิค (datasheet) ของอุปกรณ และระบบตางๆ, วิเคราะห สํารวจ และวัด ขอมูลจาก

ตนแบบจริง เพื่อสรุปคุณสมบัติที่ตองการอยางนอยของชุดแบตเตอรี่ ซึ่งจะใชอางอิงสําหรับการออกแบบชุด

แบตเตอรี่ในโครงการน้ีตอไป 

 

ตารางที่ 2.1 ขอมูลประเภทยานยนตไฟฟา 

 
 

ขอมูลทางเทคนิคของรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ขอมูลคุณสมบัติของ

ชุดแบตเตอรี่เดิม (ชนิด LTO) ขอมูลคุณสมบัติของระบบตางๆที่ตอเช่ือมกับระบบแบตเตอรี่ และขอมูลจากการ

ทดสอบชุดแบตเตอรี่เดิมบนรถตนแบบ ไดถูกรวบรวม และศึกษาวิเคราะห จึงสามารถกําหนดคุณสมบัติอยาง

นอยของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมที่ทางทีมวิจัยสวทช.ตองพิจารณาในการออกแบบ (แบบที่ 1) ไดเบื้องตน แต

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคบางประการของรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอม

เกลาธนบุรี(มจธ.) ทีมวิจัยจึงจําเปนตองปรับคุณสมบัติอยางนอยของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมที่ทางทีมวิจัยสวทช.

ตองพิจารณาในการออกแบบ (แบบที่ 2)   

 

2.1 คุณสมบตัิของรถตนแบบรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร ี

เน่ืองจากชุดแบตเตอรี่ในโครงการน้ีจะถูกติดต้ังในรถยนตไฟฟาตนแบบของทางมหาวิทยาลัยพระจอม

เกลาธนบุรี (มจธ.) ดังน้ันข้ันตอนแรกจึงจะศึกษาขอมูลทางเทคนิคของรถตนแบบ ดังตารางที่ 2.2 ซึ่งจะเห็นได
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วา ชุดแบตเตอรี่ใหมน้ันจะตองสามารถจายกําลงัไฟฟา เพื่อใหรถตนแบบน้ันมีความเรว็ สูงสุด 100 km/h และ

มีความสามารถในการเรงเพือ่ใหไดความเรว็ตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสมรรถนะดังกลาวจะข้ึนอยูกบั

คุณสมบัติของชุดมอเตอร ดังน้ันคุณสมบัติในการจายกําลังไฟฟาที่ตองการจากชุดแบตเตอรี่น้ัน จะอางอิงจาก

ขอมูลคุณสมบัติของชุดมอเตอร ซึ่งจากตารางที่ 2.2 จะเห็นไดวากําลังไฟฟาสูงสุดของมอเตอรคือ 15 kW 

คุณสมบัติของมอเตอรที่สาํคัญที่ตองพิจารณาเพือ่กําหนดคุณสมบัติชุดแบตเตอรี่น้ันจะศึกษาตอไปในหัวขอ 2.3 

 

ตารางที่ 2.2 ขอมูลทางเทคนิคของรถตนแบบโดยทีมวิจัยมจธ. [ทีม ecomove มจธ.] 

Specification Prototype 1 Prototype 2 

Dimension & Weight     

Wheelbase  2065 mm 1867 mm 

Track width (F/R) 1560 mm / 1560 mm 1400 mm / 1400 mm 

Unladen weight 630 kg 600 kg 

Motor     

Electric motor type AC induction AC induction 

Max. output 15kW (20.1 hp) 15kW (20.1 hp) 

Max. torque 80.6 N.m 80.6 N.m 

Battery     

Battery type Lithium Titanate Oxide Lithium Titanate Oxide 

Capacity 160Ah 160Ah 

Energy 8.8kWh 8.8kWh 

Mass 112kg 112kg 

Performance     

Top sped 100 km/h 100 km/h 

Acceleration 0 - 60 km/h 10.8s 9.95s 

Acceleration 0 - 80 km/h 20.4s 18.85s 

Acceleration 0 - 100 km/h 50.5s 53.40s 

 

อยางไรก็ตามขอมูลของรถตนแบบดังตารางที่ 2.2 ไมไดระบุถึงสมรรถนะของระยะทางที่ตองว่ิงไดของ

รถตนแบบ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะเปนตัวกําหนดพลงังานติดต้ังของชุดแบตเตอรี่ทีต่องการ ใน

เบื้องตนไดขอมูลจากการสอบถามทีมวิจัยมจธ. คือ จะตองว่ิงไดอยางนอย 100 กิโลเมตร เน่ืองจากทีมวิจัยไมมี

ขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เบื้องตนทีมวิจัยจะอางอิงจากพลังงานที่ติดต้ังของชุดแบตเตอรี่เดิม ซึ่งมีคาเทากับ 8.8 

kWh น่ันคือ แพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมจะตองมีพลงังานอยางนอย 8.8 kWh ซึ่งจะศึกษารายละเอียดของคุณสมบติั

ชุดแบตเตอรี่ในหัวขอถัดไป 
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2.2 คุณสมบตัิชุดแพค็แบตเตอรีเ่ดิม 

จากการศึกษาขอมูลคุณสมบัติและโครงสรางรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร ี

ไดขอมูลคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่เดิมที่ติดต้ังบนรถตนแบบ ซึ่งเปนเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภท 

Lithium Titanate (LTO) 2 สวน คือ ขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางไฟฟา 

 

2.2.1 ขอมูลทางกายภาพของแพ็คแบตเตอรี่เดิม 

ขอมูลทางกายภาพที่จําเปนในการออกแบบชุดแบตเตอรี่ คือ ขนาดและนํ้าหนัก โดยในเบื้องตนจะศึกษา

จากขอมูลโครงสรางรถยนตไฟฟาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี และขอมูลคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่

เดิมที่ติดต้ังบนรถตนแบบ โดยแพ็คแบตเตอรี่เดิมน้ัน เปนเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภท Lithium 

Titanate (LTO) ขนาดของแพ็คแบตเตอรี่เดิมที่ติดต้ังบนรถตนแบบน้ัน มีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดเทากับความ

กวาง 850 มิลลิเมตร ความยาว 1,350 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และความสูง เทากับ 220 มิลลิเมตร 

โดยระบบแบตเตอรี่ในพื้นที่ดังกลาวมีนํ้าหนักรวมประมาณ 120 กิโลกรัม (ประกอบดวย นํ้าหนักแบตเตอรี่ 

และวัสดุอุปกรณตางๆ) ภายในพื้นที่ของชุดแบตเตอรี่น้ี ดานในถูกบรรจุดวยโมดูลแบตเตอรี่จํานวน 8 โมดูล ซึ่ง

แตละโมดูลแบตเตอรี่มีขนาด กวาง 187 มิลลิเมตร ยาว 187 มิลลิเมตร และ สูง 124 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2.2 

รูปที่ 2.3 และตารางที่ 2.3 นํ้าหนักรวมเฉพาะแบตเตอรี่เทากับ 112 กิโลกรัม โดยตําแหนงการติดต้ังของแพ็ค

แบตเตอรี่น้ันจะติดอยูที่ตรงกลางของตัวรถ เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของนํ้าหนัก ทั้งน้ีแพ็คแบตเตอรี่ดังกลาว 

ถูกติดต้ังจากใตตัวทองรถ ซึ่งเปนแนวความคิดพื้นฐานทั่วไปของบริษัทช้ันนําทางดานยานยนตไฟฟา เพื่อให

สะดวกตอการถอดประกอบ และงายตอการบํารุงรักษา 

 

2.2.2 ขอมูลทางไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่เดิม 

แพ็คแบตเตอรี่เดิมน้ันประกอบดวย โมดูลแบตเตอรี่จํานวน 8 โมดูล โดยแตละโมดูลแบตเตอรี่มี

แรงดันไฟฟาปกติ 27.6 V และความจุทางไฟฟาของแตละโมดูล 40 Ah ดังรูปที่ 2.3 และตารางที่ 2.3  

โดยในหน่ึงโมดูลประกอบไปเชลลแบตเตอรี่แทงทรงสี่เหลี่ยมพื้นผา (Primatic Cell) จํานวน 24 กอน 

โดยมีการเช่ือมตอแบบอนุกรม 12 กอน กอนนําไปเช่ือมตอแบบขนาน หรืออาจแทนดวยวา 2P12S  ซึ่งแพ็ค

แบตเตอรีแ่บตเตอรี่น้ีมีคุณสมบัติดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 ขอมูลจําเพาะของโมดูลแบตเตอรี ่[TOSHIBA] 

ความจุทางไฟฟาของโมดูล 40 Ah 

แรงดันไฟฟาปกติ 27.6 V 

ความจุทางไฟฟาของหน่ึงเซลล SCiB 20 Ah 

รูปแบบการเชื่อมตอ 2P12S (จํานวน 24 เซลล) 

ขนาดของโมดูล กวาง 187 มม. x ยาว 187 มม. x สูง 124 มม. 

มวลของโมดูล 14 kg 

พลังงาน 74 Wh/kg ,  135 Wh/L 

ความตานทานภายใน 3.7 mOhm(AC1kHz), 7 mOhm (10sDC) 

ชวงแรงดันไฟฟาใชงาน 18 – 32.4 V 

กระแสไฟฟาในการจายประจุปกติ (Nominal discharge 

current) 
8A (0.2C) 

กระแสสูงสุดของโมดูลแบตเตอรี่ @ 25 deg.C 120A (3C) (charge/discharge)  

กระแสสูงสุดแบบชั่วขณะของโมดูลแบตเตอรี่ @ 25 deg.C  300A (7.5C) (charge/discharge) 10 seconds  

วัสดุของตัวถังของโมดูล พลาสติก 

ฟงกชั่นเสริม 

การเชื่อมตอแบบระบบ CAN-Bus 

 การสมดุลแรงดันไฟฟาระหวางเซลล 

ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟา 

 

ตารางที่ 2.4 ขอมูลจําเพาะของแพ็คแบตเตอรี ่[TOSHIBA] 

ความจุทางไฟฟาของแพ็ค 160 Ah 

แรงดันไฟฟาปกติ 55.2 V 

รูปแบบการเชื่อมตอ 2P4S (จํานวน 8 โมดูล) 

มวลของแพ็ค (เฉพาะแบตเตอรี่) 112 kg  

ชวงแรงดันไฟฟาใชงาน 36 – 64.8 V 

ก า ร จ า ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ า ป ก ติ  ( Nominal 

discharge current) 
32A 

กระแสสูงสุดของโมดูลแบตเตอรี่ @ 25 deg.C 480A (charge/discharge) 

กระแสสูงสุดแบบชั่วขณะของโมดูลแบตเตอรี่ 

@ 25 deg.C  

1200A (charge/discharge) 10 seconds 
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รูปที่ 2.1 ขนาดของแพ็คแบตเตอรี่เดิมและตําแหนงในการติดต้ัง [ทีม ecomoveมจธ.] 
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รูปที่ 2.2 รถตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรทีีใ่ชติดต้ังแบตเตอรี่ [ทีม ecomove มจธ.] 

 

          
 (ก) (ข) 

รูปที่ 2.3 (ก) ภาพถายจริงของโมดูลแบตเตอรี่ (ข) แสดงขนาดของโมดูลแบตเตอรี่ [TOSHIBA] 

 

แตละโมดูลแบตเตอรี่ถูกจับคูกันโดยการเช่ือมตอแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาปกติเปน 55.2 V 

กอนจะนําโมดูลที่ถูกจับคูกัน 4 ชุด มาเช่ือมตอแบบขนาน เพื่อเพิ่มความจุทางไฟฟารวมเปน 160 Ah ดังรูปที่ 

2.2 หรืออาจแทนดวยวา 4P2S  ซึ่งแพ็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่น้ีมีคุณสมบัติดังตารางที่ 2.4 ซึ่งจะเห็นไดวา ชวง

แรงดันในการทํางานเทากับ 36-64.8 V ความสามารถในการจายกระแสปกติเทากับ 32 A ความสามารถใน

การจายกระแสสูงสุดเทากับ 480 A และความสามารถในการจายกระแสแบบช่ัวขณะเทากับ 1200 A เปน

เวลา 10 วินาที โดยขอมูลเหลาน้ีจะใชประกอบการพิจารณารวมกับขอมูลคุณสมบติัของระบบตางๆ และขอมลู

จากการทดสอบรถตนแบบโดยทีมวิจัยมจธ. ดังรายละเอียดในหัวขอที่ 2.2 และ 2.3 

 

2.3 คุณสมบตัิทางไฟฟาของระบบตางๆบนรถตนแบบทีต่อเช่ือมกับชุดแบตเตอรี ่

การออกแบบชุดแบตเตอรี่น้ันจําเปนตองพิจารณาขอมูลทางไฟฟาของระบบที่จะตอเช่ือมกับชุด

แบตเตอรี่ดวย จากขอมูลเบื้องตนที่ไดจากทีมวิจัยมจธ. ไดขอมูลเกี่ยวกับ มอเตอร และชุดขับเคลื่อน คือ 

กําลังไฟฟาของมอเตอร 15 kW (Size 4 36 to 48 VDC), แรงดันไฟฟา 48 V, ชวงแรงดันไฟฟาในการทํางาน

คือ 19.3-69.6 V ซึ่งจะเปนคุณสมบัติหน่ึงที่จะตองใชอางอิงในการกําหนดชวงแรงดันที่ทํางานไดของชุด

แบตเตอรี่ชุดใหมที่จะนํามาตอเช่ือมน้ี ดังตารางที่ 2.2 และ ตารางที่ 2.5 สําหรับการชารจชุดแบตเตอรี่เดิม

สําหรับรถตนแบบของทีมมจธ. น้ัน มีคุณสมบัติเบื้องตน คือ มีกระแสในการชารจ 80 A แรงดันไฟฟาสูงสุดใน
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การชารจเทากับ 64.8 V มีระยะเวลาในการชารจประมาณ 2-3 ช่ัวโมง โดยมีคุณสมบัติของเครื่องชารจแสดงไว

ในตารางที่ 2.6 ซึ่งจากการสอบถามทางทีมวิจัยมจธ. ไดขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

- แรงดันไฟฟาสูงสุดในการชารจ และคากระแสไฟฟาในการชารจแบตเตอรี่น้ัน สามารถปรับได ภายใน

ชวงคาแรงดัน และกระแสสูงสุดของชุดชารจ (66 V และ 140 A ตามลําดับ) 

- ความเร็วของ CAN bus ของชุดชารจเทากับ 250 kbps แตความเร็ว CAN bus ของชุดแบตเตอรี่ 

Toshiba เทากับ 500 kbps   ซึ่งทางทีมวิจัยไดพัฒนาอุปกรณที่ใชในการปรับขอมูลใหชุดแบตเตอรี่ 

และชุดชารจสามารถสื่อสารกันไดและติดต้ังไปกับระบบชารจไวแลว ดังน้ันทางทีมวิจัยสวทช.จะ

พัฒนาชุดแบตเตอรี่ที่มี CAN bus ที่มีความเร็ว เทากับ 500 kbps ตามคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่

เดิม 

 

ตารางที่ 2.5 ขอมูลทางเทคนิคของระบบขับเคลื่อนมอเตอรที่ใชในรถตนแบบ 

Model Size 4 

Nominal Battery voltage 36 to 48 VDC 

Max. operating voltage 69.6 VDC 

Min. operating voltage 19.3 VDC 

Peak current (2 min) 450A 

Boost current (10 sec) 540A 

Cont. current (60 min) 180A 

 

ตารางที่ 2.6 ขอมูลทางเทคนิคของชุดชารจบนรถตนแบบเดิม 

คุณสมบัต ิ คุณสมบัติของเคร่ืองชารจ 
AC Input Voltage Range AC85V – AC265V 

AC input Frequency 45-65 Hz 
AC Power Factor >/=0.98 

Full Load Effciency >/=93% 
Mechanical Shock & Vibration 

Resistance Level 
Conformance to SAEJ1378 Standard 

Environmental Enclosure IP46 
Operating Temperature -40C-+55C (-104F-+131F) 
Stroage Temperature -40C-+100C (-104F-+212F) 

Charging Control Via CAN bus or ENABLE 

Output 
Vout Max = 66V 

Iout Max = 140A 
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ชุดแบตเตอรี่ชุดเดิมจะมีการวัดเฉพาะแรงดันและอุณหภูมิในการสือ่สารกับระบบอื่นๆ เทาน้ัน อยางไร

ก็ตามขอมูลทางไฟฟาที่ยังไมครบถวน คือรายละเอียดเกี่ยวกับ CAN bus ซึ่งจะมีการศึกษาเก็บขอมูลตอไป

เพื่อใหชุดแบตเตอรี่ที่ประกอบใหมสามารถใชงานไดกับรถตนแบบเดิมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.4 การทดสอบชุดแบตเตอรี่เดิมที่ตดิตัง้บนรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอม

เกลาธนบรุ ี

จากขอมูลคุณสมบัติของรถตนแบบ คุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่เดิม (Toshiba) และ คุณสมบัติของ

ระบบตางๆที่มาตอเช่ือมดังที่กลาวมาในหัวขอที่ 2.1-2.3 น้ัน สามารถนํามาอางอิงไดเบื้องตนในการออกแบบ

ชุดแบตเตอรี่ในโครงการน้ี แตยังขาดขอมูลที่จําเปนอีกประการในการออกแบบชุดแบตเตอรี่น่ันคือ ลักษณะ

และขนาดของกระแสไฟฟาในการใชงาน เพื่อใหสามารถออกแบบชุดแบตเตอรี่ที่สามารถจายกระแสได

เหมาะสมตามที่ตองการ 

เน่ืองจากในโครงการน้ีทางทีมวิจัยสวทช. มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียม ดวยเหตุผล

เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา ความงายในการจัดซื้อเซลลแบตเตอรี่ และความเหมาะสมของเวลาในการ

พัฒนาแพ็คแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดอื่นน้ันจะมีความสามารถในการจายกระแสที่นอยกวาชนิด LTO 

(ซึ่งมีความสามารถจายกระแสไฟฟาสูงๆได ในชวงเวลาสั้นได ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3) แตมีราคาที่ตํ่า

กวา ดังน้ันขอมูลความสามารถในการจายกระแสของแบตเตอรี่ชุดเดิมน้ันจึงไมสามารถใชอางอิงได จึง

จําเปนตองอาศัยขอมูลของระบบตอเช่ือมมาประกอบในการออกแบบ ซึ่งเมื่อพิจารณากระแสที่ตองการของชุด

มอเตอร ดังตารางที่ 2.5 น้ัน คอนขางสูง และอาจมากเกินความจําเปน ดังน้ันจึงมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก

การทดสอบชุดแบตเตอรี่เดิมเพื่อใชประกอบในการพิจารณาลักษณะและขนาดของกระแสไฟฟาในการใชงาน

จริง เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงการใชงานจริงมากที่สุด 

 

 
รูปที่ 2.4 Driving cycle standard ECE-15 

 

รถยนตตนแบบที่ 2 (Prototype 2) ที่ใชชุดแบตเตอรี่แบบ LTO น้ันไดถูกทดสอบดวย Driving cycle 

standard ECE-15 (Urban Driving Cycle) ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 2.4 ซึ่งมีความเร็วสูงสุดเทากับ 53 กิโลเมตร

ตอช่ัวโมง ทางทีมวิจัยไดศึกษาขอมูลที่ไดจากทีมวิจัยมจธ. เบื้องตน เพื่อใหไดขอมูลความตองการในการใชงาน
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ของชุดแบตเตอรี่ ซึ่งประกอบดวยขอมูลความเร็วของรถตนแบบ กระแสของชุดแบตเตอรี่ แรงดันของชุด

แบตเตอรี่ และกําลังไฟฟาของชุดแบตเตอรี่ที่คํานวณจากกระแสและแรงดันของชุดแบตเตอรี่ รูปที่ 2.5 ซึ่งจะ

เห็นไดวา แรงดันของแบตเตอรี่ ลดลงจาก 66 V ถึง 48 V และขอมูลกระแสไฟฟาสูงสุด และคาเฉลี่ย ตาม 

driving cycle ที่ทดสอบ (ความเร็วสูงสุด 53 km/h) มีคากระแสไฟฟาสูงสุด เทากับ 225 A ระยะเวลา

ประมาณ 2 วินาที และกระแสไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 23.45 A 

 

 
รูปที่ 2.5 ผลการทดสอบชุดแบตเตอรีเ่ดิมดวย Driving cycle standard ECE-15 

 

2.5 คุณสมบตัเิบือ้งตนของแบตเตอรี่ชุดใหมทีต่องการ 

จากขอมลูเบื้องตนที่ได สามารถสรุปคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่อยางนอยทีท่ีมวิจัยสวทช. ตองพฒันา

ออกแบบใหไดในโครงการน้ี โดยจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ ขอมูลทางกายภาพ และขอมูลทางไฟฟา 

ขอมูลทางกายภาพที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบชุดแบตเตอรี่ คือ ขนาดพื้นที่ และนํ้าหนัก โดยขนาด

ของชุดแบตเตอรี่ชุดใหมทีท่มีวิจัยจะออกแบบในโครงการน้ีน้ันจะตองไมเกินขนาดพื้นทีสู่งสดุของชุดแบตเตอรี่

เดิมบนรถตนแบบมจธ. (รปูที่ 2.1) ดังน้ันขนาดสูงสุดทีเ่ปนไปไดของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหม เทากบั กวาง 850 

มิลลิเมตร ยาว 1,350 มิลลิเมตร และสูง 220 มิลลิเมตร และนํ้าหนักรวมของแพ็คแบตเตอรีชุ่ดใหมจะตองไม

เกิน นํ้าหนักของแพ็คแบตเตอรี่เดิมซึ่งเทากบั 120 กิโลกรัม ดังระบุในหัวขอ 2.1.1 

สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่ใหมน้ัน จะตองมีความสามารถในการจายพลังงานอยาง

นอยเทากบัชุดแบตเตอรี่เดิม น่ันคือ ความจุของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมตองมีขนาดอยางนอย 160 Ah ขนาด

แรงดันของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมน้ันจะพิจารณาจากขอมูลของชุดแบตเตอรี่เดิม ขอมลูของอปุกรณ/ระบบที่มา

ตอเช่ือมกบัแพ็คแบตเตอรี่ และขอมูลของอุปกรณการชารจ ประกอบกัน  
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ชวงแรงดันไฟฟาในการทํางานของชุดแบตเตอรี่เดิม (Toshiba) น้ันเทากับ 36-64.8 V ชวงแรงดันใน

การทํางานของชุดมอเตอรเทากับ 19.3-69.6 V และ แรงดันไฟฟาสูงสุดในการชารจของชุดชารจแบตเตอรี่ ซึ่ง

เบื้องตนต้ังคาแรงดันสูงสุดไวที่ 64.8 V (ซึ่งเหมาะสมกับชุดแบตเตอรี่เดิม) โดยสามารถปรับคาแรงดันไฟฟา

สูงสุดในการชารจของชุดชารจแบตเตอรี่น้ีไดสูงสุดเทากับ  66 V เมื่อพิจารณาแรงดันสูงสุดของชุดแบตเตอรี่

เดิม ชุดมอเตอร และชุดชารจแลวจึงสามารถสรุปไดวา แรงดันสูงสุดของแพ็คแบตเตอรี่จะตองไมเกิน 66 V 

(ตามคุณสมบัติของชุดชารจ) และแรงดันตํ่าสุดของแบตเตอรี่จะตองมากกวา 19.3 V (ตามคุณสมบัติของ

มอเตอร) ในสวนของแรงดันไฟฟาปกติ (Nominal voltage) น้ันจะข้ึนกับชนิดของเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมที่

พิจารณาเลือก และจํานวนเซลลแบตเตอรี่ที่ตออนุกรมกันเพื่อใหไดชวงแรงดันในการทํางาน เหมาะสมกับชวง

แรงดันไฟฟาขณะทํางานที่กําหนด (19.3-66 V)  

จากขอมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟาในหัวขอ 2.2-2.4 น้ันสามารถสรุปคุณสมบัติดานกระแสของแพ็ค

แบตเตอรี่ชุดใหมไดดังน้ี 

- กระแสไฟฟาปกติอยางนอยเทากับ 32 A โดยอางอิงจากคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่เดิม เน่ืองจาก

ใกลเคียงกับ ขอมูลกระแสไฟฟาเฉลี่ยของการทดสอบรถตนแบบในหัวขอ 2.4  

- กระแสไฟฟาสูงสุดอยางนอยเทากับ 180 A โดยอางอิงจากขอมูลของชุดมอเตอรในหัวขอที่ 2.3 

เพราะคากระแสไฟฟาน้ันจะกําหนดโดยโหลด ซึ่งคือชุดมอเตอร ถึงแมวาชุดแบตเตอรี่ LTO จะ

สามารถจายกระแสสูงสุดไดมากเทาไรก็ตาม  

- กระแสไฟฟาสูงสุดแบบช่ัวขณะ อยางนอยเทากับ 225A เปนเวลา 2 วินาที ซึ่งอางอิงขอมูล

กระแสไฟฟาสูงสุดของการทดสอบรถตนแบบในหัวขอ 2.4 ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะการใชงานจริง  

คุณสมบัติในการชารจของชุดแบตเตอรี่คือ ควรจะตองชารจใหเต็มภายใน 3 ช่ัวโมง เชนเดียวกับ

แบตเตอรี่ชุดเดิม แตกระแสในการชารจจะตองไมเกิน 140 A เน่ืองจากเปนคากระแสสูงสุดของเครื่องชารจ น่ัน

คือ แพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมน้ีจะสามารถติดต้ังความจุไดสูงสุดเทากับ 420 Ah (140*3) จากขอกําหนดกระแส

สูงสุด และระยะเวลาสูงสดุในการชารจ อยางไรก็ตามถาตองการติดต้ังชุดแบตเตอรี่ที่มคีวามจุมากกวา 420 Ah 

จะตองมีระยะเวลาในการชารจที่นานข้ึน 

 

2.6 คณุสมบตัเิบือ้งตนของแบตเตอรี่ชุดใหมทีต่องการ แบบที่ 1 

รายละเอียดคุณสมบัติของแบตเตอรี่ชุดใหมที่ตองการ แบบที่ 1 ในรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 มี

รายละเอียดพื้นที่ในการติดต้ัง ดังรูปที่ 2.1 และคุณสมบัติอยางนอยของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมที่ทางทีม

วิจัยสวทช.ตองพิจารณาในการออกแบบ (แบบที่ 1) ดังตารางที่ 2.7 เบื้องตนยังมีขอมูลที่ไมทราบแนชัด

เกี่ยวกับ ขอมูลเกี่ยวกับระบบ CAN Bus ของชุดแบตเตอรี่เดิม และชุดชารจ และการปรับคาแรงดันสูงสุดใน

การชารจ และคากระแสสูงสุดในการชารจของชุดชารจ ซึ่งทีมวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารเชิงเทคนิค 

(Datasheet) เพิ่มเติม  โดยสามารถสรุประบบ CAN Bus ไดดังรูปที่ 2.6 และพบวา สามารถปรับคาตางๆของ

ชุดชารจได ดังน้ันในเบื้องตนจึงถือวา ไดขอมูลที่จําเปนครบถวนแลว 
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ตารางที่ 2.7 ขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนของชุดแบตเตอรี่ ทีท่มีวิจัยสวทช.จะออกแบบ แบบที่ 1 

คุณสมบัต ิ คุณสมบัติของแบตเตอร่ี 
1. คุณสมบัติทางกายภาพ  

1.1 ขนาดพื้นที่สูงสุดที่เปนไปไดของแพค็แบตเตอรี่  กวาง 850 mm ยาว 1350 mm สูง 220 mm 
1.2 นํ้าหนักสูงสุดที่เปนไปไดของแพค็แบตเตอรี่  120 kg 
2. คุณสมบัติทางไฟฟา  

2.1 ความจุของแพ็คแบตเตอรี่  อยางนอย 160 Ah และไมเกิน 420 Ah  

(ในกรณีตองชารจภายใน 3 ชั่วโมง) 
2.2 แรงเคล่ือนไฟฟา (Voltage) อยูในชวง 48-55.2 V 
2 . 3  แ ร ง เ ค ล่ื อน ไฟฟ า ขณะทํ า ง าน   (Operating 

Voltage) 
อยูในชวง 19.3V – 66 V 

2.4 ความสามารถในการจายกระแสปกต ิ อยางนอย 32 A 
2.5 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุด อยางนอย 180A 
2.6 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุดแบบชั่วขณะ  อยางนอย 225A (2 วินาที) 
2.7 คุณสมบัติในการชารจ กระแสในการชารจสามารถปรับไดไมเกิน 140A และ

ควรชารจเต็มภายใน 3 ชั่วโมง (แบบชารจเร็ว) 
2.8 การส่ือสาร CAN Bus 

 

 

 
รูปที่ 2.6 ระบบ CAN Bus ของแพ็คแบตเตอรี่เดิม และเครือ่งชารจ 

 

2.7 คณุสมบตัเิบือ้งตนของแบตเตอรี่ชุดใหมทีต่องการ แบบที่ 2 

เน่ืองจากในระหวางการออกแบบแบตเตอรี่ชุดใหม ทีมพัฒนารถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัย

พระจอมเกลาธนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงแบบของรถยนตตนแบบ ที่มีรูปแบบ และขนาดของพื้นที่ดังรูปที่ 2.7 

ซึ่งจะเห็นไดวา ขนาดความยาว และความสูงลดลง ขนาดความกวางสูงข้ึน แตถูกแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน 

ดังน้ันทีมวิจัยสวทช.จึงตองปรับคุณคุณสมบัติอยางนอยของแพ็คแบตเตอรี่ชุดใหมที่ทางทีมวิจัยสวทช.ตอง
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พิจารณาในการออกแบบ เกี่ยวกับขนาดพื้นที่สูงสุดที่เปนไปไดของแพ็คแบตเตอรี่ ดังตารางที่ 2.2 โดยพื้นที่

สําหรับการติดต้ังชุดแบตเตอรี่น้ันจะถูกแบงออกเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ที่ 1 และ 2 ดังรูปที่ 2.7  

 

 
รูปที่ 2.7 พื้นทีส่ําหรับแพ็คแบตเตอรีรู่ปแบบใหม 

 

ตารางที่ 2.8 ขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนของชุดแบตเตอรี่ ทีท่มีวิจัยสวทช.จะออกแบบ แบบที่ 2 

คุณสมบัต ิ คุณสมบัติของแบตเตอร่ี 

1. คุณสมบัติทางกายภาพ  

1.1 ขนาดพื้นที่สูงสุดที่เปนไปไดของแพค็แบตเตอรี่  กวาง 458 mm ยาว 1120 mm สูง 180 mm  

(จํานวน 2 พื้นที่)  

1.2 นํ้าหนักสูงสุดที่เปนไปไดของแพ็คแบตเตอรี่  120 kg  

2. คุณสมบัติทางไฟฟา  

2.1 ความจุของแพ็คแบตเตอรี่  อยางนอย 160 Ah และไมเกิน 420 Ah  

(ในกรณีตองชารจภายใน 3 ชั่วโมง) 

2.2 แรงเคล่ือนไฟฟา  อยูในชวง 48-55.2 V 

2.3 แรงเคล่ือนไฟฟาขณะทํางาน  อยูในชวง 19.3V – 66 V 

2.4 ความสามารถในการจายกระแสปกต ิ อยางนอย 32 A 

2.5 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุด อยางนอย 180A 

2.6 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุดแบบชั่วขณะ  อยางนอย 225A (2 วินาที) 

2.7 คุณสมบัติในการชารจ กระแสในการชารจสามารถปรับไดไมเกิน 140A และ

ควรชารจเต็มภายใน 3 ชั่วโมง 

2.8 การส่ือสาร CAN Bus 
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2.8 สรุปผลการดําเนินการ 

จากการศึกษาเอกสารทางเทคนิคและขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับทีมพัฒนารถยนตไฟฟาตนแบบของ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีทีมวิจัยไดขอมูลที่จําเปนในการออกแบบทั้งดานคุณสมบัติทางกายภาพและ

คุณสมบัติทางไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่ครบถวน โดยทีมวิจัยสามารถสรุปขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนของชุด

แบตเตอรี่ที่จะออกแบบ ซึ่งถือเปนแบบที่ 2 (ดังตารางที่ 2.8) โดยขอมูลทางเทคนิคน้ีไดถูกใชอางอิงในการ

ออกแบบตอไป 
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บทท่ี 3. การคัดเลือกและทดสอบเซลลแบตเตอร่ี  
 

เซลลแบตเตอรี่ที่จะใชในการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่น้ัน มีผลตอคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ ดังน้ันใน

บทน้ีจะกลาวถึงการคัดเลือกและทดสอบเซลลแบตเตอรี่ เพื่อใหไดเซลลที่มีความเหมาะสม โดยการศึกษา และ

วิเคราะหขอมูลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่มีอยูในทองตลาดในเบื้องตน เพื่อทําการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ 

2-3 รุน/ย่ีหอ สําหรับนํามาทําการทดสอบเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพ กอนคัดเลือกมาประกอบเปนชุดแบตเตอรี่

ที่ตองการ  โดยทีมวิจัยไดสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณ State of Charge (SoC) ของ

แพ็คแบตเตอรี่ และกําหนดคุณสมบัติตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหกับการออกแบบการเช่ือมตอ ระบบควบคุม และ

จัดการแบตเตอรี่ตอไป  

 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 

 เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่พิจารณาเลือกใชในโครงการน้ีคือ แบตเตอรี่ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออน ซึ่ง

แบตเตอรี่ชนิดน้ีน้ันมีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ การพิจารณาเลือกใชเซลลแบตเตอรี่ให

เหมาะสมจึงมีความสําคัญ เพื่อใหการเลือกใชเซลลแบตเตอรี่สําหรับชุดแบตเตอรี่ น้ีตรงตามคุณสมบัติที่

ออกแบบไวและคุมคาในการลงทุน 

 จุดประสงคของการศึกษาน้ีคือ พิจารณาเลือกเซลลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่มีอยูในทองตลาด 8 

รุน/ย่ีหอ เพื่อนํามาวิเคราะหทดสอบในหองปฏิบัติการ และทําการเปรียบเทียบเพื่อเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่

เหมาะสมในข้ันถัดไป โดยในข้ันตอนการคัดเลือกน้ีจะอาศัยขอมูลจาก 3 สวนคือ จากการวิเคราะหคุณสมบัติ

ชุดแบตเตอรี่ที่ตองการ การศึกษาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประเภทตางๆ และการศึกษา

ขอมูลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในทองตลาด  

 

3.1.1 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน  

เซลลแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียม ไดพลังงานทางไฟฟาจากการออกซิเดช่ัน และการรีดักชัน ของ

ลิเทียม [1] ซึ่งเปนเซลลที่สามารถปลอยประจุ (Discharge) และ ประจุพลังงาน (Charge) ไดหลายครั้ง 

คุณสมบัติตางๆที่ใชในการพิจารณาเซลลแบตเตอรี่ ไดแก 

ก. แรงดันไฟฟาระบุ (Nominal voltage) หมายถึง คาความตางศักยระหวางข้ัว มีหนวยคือ โวลต (V) 

ข. พลังงานจําเพาะ (Specific energy) หมายถึง คาพลังงานตอหน่ึงหนวยนํ้าหนัก มีหนวยคือ วัตต.

ช่ัวโมง/กิโลกรัม (Wh/kg)  

ค. ความจุไฟฟาที่กําหนด (Capacity) หมายถึงความสามารถในการจายกระแสไฟฟา ที่จํานวนช่ัวโมง

หน่ึงมีหนวยคือ แอมแปร.ช่ัวโมง (Ah) 

ง. กระแสไฟฟาประจุ และ กระแสไฟฟาปลอยประจุ โดยปกติคากระแสไฟฟาทั้งสองของเซลลแบตเตอรี่

จะแสดงเปนจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา (C-rate) หรือ ในรูปของ C/ตัวเลข เชน 0.2C หรือ C/5, 
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0.5C หรือ C/2, 1C เปนตน (ตามมาตรฐาน มอก. จะแสดงในรูปแบบ Cn ซึ่ง n หมายถึง ตัวเลข) ตัว

เลขที่หอยทายน้ีจะหมายถึง จํานวนช่ัวโมงในการประจุ และปลอยประจุที่กระแสไฟฟาคงที่ ขนาดของ

กระแสไฟฟาคงที่เทากับ อัตราสวนระหวางขนาดความจุไฟฟา และตัวเลข (n) มีหนวยคือ แอมแปร 

(A) 

จ. ความคงทนเปนวัฏจักร หรือ อายุการใชงาน ซึ่งแสดงเปนจํานวนรอบของวัฏจักรการประจุ/ปลอย

ประจุที่เซลลแบตเตอรี่สามารถคงทนอยูไดกอนที่ความจุไฟฟาที่ใชงานจะลดลง เหลือประมาณ 70-80 

เปอรเซ็นตของความจุไฟฟาที่กําหนด มีหนวยคือ รอบ (cycle) 

แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมีหลายประเภทประกอบไปดวย แคโทดตางชนิดกัน เชน Lithium 

cobalt oxide (LiCoO2  – LCO), Lithium Manganese oxide (Li(Ni,Mn)O2 -  LMO), Lithium Nickel 

Cobalt Manganese Oxide (Li(Ni,Mn,Co)O2 – NCM หรือ NMC), Lithium-Iron Phosphate (Li-FePO4 

– LFP) หรือแอโนดตางชนิดกัน เชน Carbon หรือ Li2Ti5O12 ซึ่งแตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกันดังตาราง

ที่ 3.1 ซึ่งจะเห็นไดวาแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ชนิด LCO มีแรงดันไฟฟาระบุ และพลังงานจําเพาะ สูงกวา

แบตเตอรี่ชนิดอื่น แตมีกระแสไฟฟาปลอยประจุ และ กระแสไฟฟาปลอยประจุนอยกวาชนิดอื่น 

 

ตารางที่ 3.1 คุณสมบติัของแบตเตอรี่แตละประเภท [2-3] 

Li-ion chemistry LCO LMO LFP LTO 

แรงดันไฟฟาระบุ (V) 

(Nominal Voltage; V) 
3.6 3.6 3.2 2.4 

พลังงานจําเพาะ (วตัต.ชั่วโมง/

กิโลกรัม) 

(Specific energy; Wh/kg) 

150-250 100-150 90-120 70-80 

กระแสไฟฟาปลอยประจุ (A)  

(C-rate Discharge; A) 
1C limit 

10C cont., 40C 

pulse 
35C cont. 

10C cont., 30C 

pulse 

กระแสไฟฟาประจุ (A) 

(C-rate Charge; A) 
0.7-1C 0.7-1C 1C  1C-5C 

ความคงทนเปนวัฏจักร (รอบ) 

(Life cycle; cycles) 
500-1000 500-1000 1000-2000 3000-7000 

 

นอกจากน้ี เซลลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังมี 2 รูปทรง ตามมาตรฐานมอก. 2218-2548 [1] ไดแก 

ทรงกระบอก (Cylindrical cell) และทรงเหลี่ยม (เชน เซลลแบบถุงกาแฟ (Pouch-bag cell) และเซลลแบบ

กลองสี่เหลี่ยมผืนผา (Prismatic cell)) ดังรูปที่ 3.1 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 3.1 เซลลแบตเตอรีรู่ปแบบตางๆ (ก) เซลลแบบทรงกระบอก (ข) เซลลแบบถุงกาแฟ (ค) เซลลแบบกลอง

สี่เหลี่ยมผืนผา 

 

จากการสํารวจในทองตลาดเบื้องตน สําหรับเซลลที่จะจัดหาไดเซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอกจะ

เปนเซลลชนิด LCO, NMC, LFP เซลลแบบถุงกาแฟจะเปนเซลลชนิด LFP, LTO และเซลลแบตเตอรี่แบบทรง

กลองสี่เหลี่ยมมักจะเปนเซลลชนิด LMO, LFP, LTO โดยสามารถสรุปตัวอยางคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่

รูปทรงตางๆ ไดดังตารางที่ 3.2 ซึ่งจะเห็นไดวาเซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอกจะมีความจุไฟฟาตอหน่ึงเซลล

นอยกวาเซลลแบตเตอรี่รูปทรงอื่นๆ เน่ืองจากมีขนาดเล็กกวา น่ันคือจะตองใชเซลลในปริมาณที่มากกกวาใน

การประกอบแพ็คแบตเตอรี่ใหไดความจุที่ตองการ แตเมื่อพิจารณาความหนาแนนทางพลังาน สําหรับ

แบตเตอรี่ชนิด LFP จะเห็นไดวาเซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอกมีความหนาแนนทางพลังงานสูงกวาเซลล

แบบทรงถุงกาแฟ  

 

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางคุณสมบัติของแบตเตอรี่แตละรปูทรง [4-7] 

 
 

ในการประกอบแพ็คแบตเตอรี่น้ัน เซลลแบตเตอรี่แตละรูปทรงจะมีขอไดเปรียบ และขอดอยแตกตาง

กัน จากการพิจารณาเบือ้งตนของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 3 รูปแบบ เบื้องตน เซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอก และ

เซลลแบตเตอรี่แบบกลองสี่เหลี่ยมผืนผา มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลที่งายตอการประกอบแพ็ค

แบตเตอรี่ ถึงแมวาลักษณะของเซลลแบตเตอรี่แบบถุงกาแฟจะทําใหมีความสามารถในการใชพื้นที่สําหรับการ

ประกอบแพ็คที่ดีกวาเซลลรูปแบบอื่น แตเซลลแบตเตอรี่รูปแบบน้ีจาํเปนตองมอีุปกรณสําหรบัยึดและประกอบ

เซลลภายในแพ็ค ซึ่งมีความยุงยาก และใชเวลาในการออกแบบและประกอบที่มากกวาเซลลแบตเตอรี่รูปแบบ

อื่น โดยเฉพาะเซลลแบตเตอรี่แบบกลองสี่เหลี่ยมผนืผาจะมคีวามซับซอนในการประกอบแพ็คคอนขางนอย แต
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อยางไรก็ตามแพ็คแบตเตอรี่จากเซลลแบตเตอรี่แบบกลองสี่เหลี่ยมผืนผา และ แบบถุงกาแฟ จําเปนตองมี

ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ซับซอนกวาแพ็คแบตเตอรี่จากเซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอก  

เมื่อพิจารณาถึงการจัดหาแบตเตอรี่ในทองตลาด แบตเตอรี่ที่คอนขางจัดหาซื้อไดงายคือ เซลล

แบตเตอรี่แบบทรงกระบอก เน่ืองจากมีการใชงานอยางแพรหลายสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา

ตางๆ รวมถึงเซลลแบตเตอรี่รูปแบบน้ีสามารถจัดหาไดงายในประเทศไทย และมีบางย่ีหอที่ผานการทดสอบ

มาตรฐาน มอก. แลว ดังน้ันในเบื้องตน เซลลแบตเตอรี่ที่พิจารณาตอไป คือ เซลลรูปแบบทรงกระบอก ซึ่งมี

หลายประเภท LCO, NMC, หรือ LFP 

 

3.1.2 วิเคราะหความตองการ/คุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่  

คุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่ที่ตองการดังรายละเอียดในบทที่ 2 ไดถูกนํามาวิเคราะห และเช่ือมโยงกับ

คุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ก. แรงดัน (Nominal voltage) 48 V เซลลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจะมีระดับแรงดันอยูในชวง 3.2-

3.8 V น่ันคือ เซลลแบตเตอรี่หลายๆ เซลลจะตองตออนุกรมกันเพื่อใหไดแรงดันที่กําหนด 

ข. ความจุไฟฟา อยางนอย 160 Ah เพื่อจายกระแสไฟฟา (nominal current) โดยปกติอยางนอย 32 A 

(C/5)  

ค. กระแสไฟฟาสูงสุดของระบบโหลดเทากับ 225 A เปนเวลา 2-3 วินาที ดังน้ันกระแสไฟฟาปลอยประจุ

สูงสุดไมเกิน 1.4C (225/160) 

ง. การประจุไฟฟา ตองประจุไฟฟาภายใน 3-4 ช่ัวโมง น่ันคือ เซลลแบตเตอรี่ตองสามารถประจุไฟฟา

ดวยกระแสไฟฟาประจุในอัตรา C/3-C/4  

นอกจากคุณสมบัติของชุดแบตเตอรี่ดังที่กลาวมาขางตนที่มีผลตอการพิจารณาเลือกเซลลแบตเตอรี่ 

ลักษณะการใชงานชุดแบตเตอรี่ ที่อุณหภูมิสูงยังเปนอีกหน่ึงปจจัยที่สําคัญ เน่ืองจากอุณหภูมิสูง จะมีผลทําให

อายุการใชงานของเซลลแบตเตอรี่สั้นลง (โดยปกติคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่จะระบุอางอิงที่อุณหภูมิ 25 

°C) 

 

3.1.3 ศึกษาขอมูลของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในทองตลาด  

จากการพิจารณาเซลลแบตเตอรี่รูปทรงกระบอกที่มีในทองตลาด สามารถสรุปรายละเอียดของขอมูล

ทางเทคนิค และราคา ของแบตเตอรี่ที่แตกตางกันทั้งหมด 8 ย่ีหอ/รุน ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และตารางที่ 

3.4 โดยแบตเตอรี่ที่ 1 ถึง 3 เปนแบตเตอรี่ชนิด Lithium cobalt oxide (LiCoO2 – LCO) แบตเตอรี่ที่ 4 ถึง 

5 เปนเซลลแบตเตอรี่ชนิด Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide (Li(Ni,Mn,Co)O2 – NCM หรือ 

NMC) และเซลลแบตเตอรี่ที่ 6 ถึง 8 เปนเซลลแบตเตอรี่ชนิด Lithium-iron phosphate (LiFePO4 – LFP) 

ซึ่งเซลลแบตเตอรี่แบบทรงกระบอกน้ีจะมี 2 แบบ คือ เซลล 18650 ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 18 

มิลลิเมตร สูง 65 มิลลิเมตร  (แบตเตอรี่ที่ 1 ถึง 6) และเซลล 26650 ซึ่งมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 26 

มิลลิเมตร 65 มิลลิเมตร   (แบตเตอรี่ที่ 7 ถึง 8) 
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จากขอมูลในเอกสารคุณลักษณะของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟาที่กําหนด ความหนาแนน

ทางพลังงาน และ พลังงานจําเพาะสูงสุด คือ แบตเตอรี่ชนิด Lithium cobalt oxide (LiCoO2 – LCO) 

อยางไรก็ตามเซลลชนิดน้ีมี อายุการใชงาน กระแสไฟฟาปลอยประจุ และกระแสไฟฟาประจุ ที่นอยกวา 

แบตเตอรี่อีก 2 ชนิด โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิด Lithium-iron phosphate (LiFePO4 – LFP) ที่มีกระแสไฟฟา

ปลอยประจุ และกระแสไฟฟาประจุสูง แตแบตเตอรี่ LFP มีราคาคอนขางสูงกวาแบตเตอรี่อีก 2 ชนิด ดัง

รายละเอียดสรุปการประเมินเซลลแบตเตอรี่แตละชนิดเบื้องตน ในตารางที่ 3.5 เน่ืองจากในการใชงาน

แบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟาน้ัน เซลลแบตเตอรี่จําเปนตองสามารถจายกําลังไฟฟา หรือกระแสไฟฟาสูง 

ชวงระยะเวลาสั้นๆ ได สําหรับเซลลแบตเตอรี่ชนิด LCO (เซลลแบตเตอรี่ที่ 1 ถึง 3) น้ัน อาจจะจําเปนตอง

จัดทําแพ็คแบตเตอรี่ที่มีความจุคอนขางสูงเพื่อให กระแสไฟฟาปลอยประจุ (Discharge C-rate) ไมสูง มีคา

นอยกวากระแสไฟฟาปลอยประจุสูงสุด หรือ กระแสไฟฟาปลอยประจุแบบช่ัวขณะ การพิจารณาเซลล

แบตเตอรี่ที่จะใชในการประกอบแพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟาน้ันจําเปนตองคํานึงถึงคุณสมบัติน้ีดวย 

แตจากตารางที่ 3.4 ขอมูลน้ีไมมีระบุไวในแผนขอมูล (datasheet) ดังน้ันในโครงการน้ีจะมีการทดสอบ

คุณสมบัติน้ีของเซลลแบตเตอรี่ที่พิจารณาเลือกเพื่อประกอบชุดแบตเตอรี่ที่ตองการดวย 

ทีมวิจัยไดมีการวิเคราะหทดสอบ เซลลแบตเตอรี่ที่ 1 ถึง 3 หรือ เซลลแบตเตอรี่ชนิด LCO ใน

หองปฏิบัติการแลวในโครงการอื่น ซึ่งไดผลสรุปวา เซลลแบตเตอรี่ แบบ LCO ที่เหมาะสมในการประกอบแพค็

แบตเตอรี่ สําหรับการใชงานที่อุณหภูมิสูงคือ เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama (เซลลแบตเตอรี่ที่ 3) เน่ืองจาก

เซลลแบตเตอรี่น้ีมีอัตราการลดลงของความจุไฟฟาแบบปลอยประจุที่อุณหภูมิ 45 °C  นอยที่สุด นอกจากน้ี

เซลลแบตเตอรี่น้ียังสามารถจัดซื้อไดงายในประเทศ ซึ่งจะทําใหการติดตอจัดซื้อสามารถทําไดงาย รวมถึงเปน

เซลลแบตเตอรี่ที่ผานการทดสอบมาตรฐาน มอก. ดังน้ันในกลุมเซลลแบตเตอรี่ LCO จะพิจารณาเซลล

แบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama ในการศึกษาวิเคราะหตอไป 

เมื่อพิจารณาเซลลแบตเตอรี่ 4 และ 5 ประเภท NMC ในสวนของขอมูลของสินคาในทองตลาด โดย

การสอบถามผูจัดจําหนายเซลลแบตเตอรี่ และสํารวจแบตเตอรี่ที่มีขายในทองตลาดทางอินเตอรเน็ต เกี่ยวกับ

การจัดหาเพื่อมาประกอบน้ัน พบวาจะคอนขางจัดหาลําบาก และเปนผลิตภัณฑที่ไมไดมีขายทั่วไป เปนการสัง่

ทําพิเศษเทาน้ัน ดังน้ันในโครงการน้ีจึงไมพิจารณาเซลลแบตเตอรี่ชนิดน้ี 
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ตารางที่ 3.3 ขอมูลทางเทคนิค และราคา (ซื้อปลกีเพือ่การทดลอง) ของเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอตางๆในทองตลาด [6-11] 

 
 

ความสูง
เสนผาน

ศูนยกลาง

1
Panasonic -

NCR18650B
LCO 3.6 3.35 12 65.3 18.5 48.5 687.07 248.66 7

2
Samsung - 

ICR18650-26F
LCO 3.7 2.6 10 65 18.4 47 556.59 204.68 4.75

3
Toriyama - CMICR 

18650F
LCO 3.7 2.6 10 65 18.4 44 556.59 218.64 4

4
AA Portable - 

LMN -18650-2000
NMC 3.6 2 7 65 18.3 40 421.14 180.00 4.7

5
Samsung

INR18650-15M
NMC 3.6 1.5 5 64.85 18.15 45 321.84 120 1.3

6 IFR 18650 LFP 3.2 1.5 5 65 18 43 290.20 111.63 5.5

7
AA Portable - LFP 

26650-3300
LFP 3.2 3.3 11 65.5 26.3 80 296.77 132.00 6.97

8
A123 - 

ANR26650M1B
LFP 3.3 2.5 8 65 26 76 239.06 108.55 9.25

แบตเตอรี่ ย่ีหอแบตเตอรี่ - รุน
แรงดนัไฟฟา

ระบ ุ(โวลต)

ความจไุฟฟาที่

กําหนด 

(แอมแปรชั่วโมง)

พลังงาน 

(วัตต.

ชั่วโมง)

ขนาด (มิลลิเมตร)
น้ําหนกั

 (กรัม)

ความหนาแนน

ทางพลังงาน

(วัตต.ชั่วโมง/ลิตร)

พลังงานจําเพาะ

(วัตต.ชั่วโมง/

กโิลกรัม)

ราคา 

(ดอลลาร

สหรัฐ)

ชนดิของ

เซลล

แบตเตอรี่
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ตารางที่ 3.4 ขอมูลทางเทคนิค ของเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอตางๆในทองตลาด [6-11] 

 
 

 

1
Panasonic -

NCR18650B
3.6 3.35 1C 0.5C ไมมีขอมูล

300 

(80% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

2
Samsung - 

ICR18650-26F
3.7 2.6 2C 1C ไมมีขอมูล

299 

(70% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

3
Toriyama - 

CMICR 18650F
3.7 2.6 1C 1C ไมมีขอมูล

300 

(80% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

4
AA Portable - 

LMN -18650-2000
3.6 2 15.3C 2.6C ไมมีขอมูล

600

(80% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

5
Samsung

INR18650-15M
3.6 1.5 15.3C 2.6C ไมมีขอมูล

250 

(60% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

6 Oska IFR 18650 3.2 1.5 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

7
AA Portable - 

LFP 26650-3300
3.2 3.3 3C 2C ไมมีขอมูล

>2,000 

(80% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

8
A123 - 

ANR26650M1B
3.3 2.5 20C 4C 48C (10 วินาที)

>1,000 

(80% ความจุไฟฟาที่กําหนด)

ความคงทนเปนวัฏจกัร (รอบ)

 ที ่25 °C

กระแสไฟฟาปลอยประจแุบบ

ช่ัวขณะ - Pulse discharge rate

 (แอมแปร)

แบตเตอรี่ ย่ีหอแบตเตอรี่ - รุน
แรงดนัไฟฟา

ระบ ุ(โวลต)

ความจไุฟฟาทีก่ ําหนด 

(แอมแปรช่ัวโมง)

กระแสไฟฟาปลอย

ประจสุูงสุด (แอมแปร)

กระแสไฟฟาประจุ

สูงสุด (แอมแปร)
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ตารางที่ 3.5 การประเมินเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอ/ชนิดเบือ้งตน 

แบตเตอร่ี ย่ีหอแบตเตอร่ี - รุน 

เกณฑการประเมินเซลลแบตเตอร่ีเบื้องตน 

ความหนาแนนทางพลังงาน 

และ พลังงานจําเพาะ 

กระแสไฟฟาประจ ุ

และปลอยประจุสูงสุด 

กระแสไฟฟาปลอย

ประจุแบบช่ัวขณะ 

ความคงทน

เปนวัฏจักร 
ราคา 

ความงายใน

การจัดซื้อ 

ผานการ

ทดสอบ มอก. 

1 
Panasonic -

NCR18650B 
+++ + N/A + +++ ++ X 

2 
Samsung - 

ICR18650-26F 
+++ + N/A + +++ ++ X 

3 
Toriyama - CMICR 

18650F 
+++ + N/A + +++ +++ 

4 
AA Portable - LMN 

-18650-2000 
++ ++ N/A ++ +++ + X 

5 
Samsung 

INR18650-15M 
++ ++ N/A + +++ + X 

6 Oska IFR 18650 + + N/A +++ ++ ++ X 

7 
AA Portable - LFP 

26650-3300 
+ + N/A +++ ++ + X 

8 
A123 - 

ANR26650M1B 
+ +++ +++ +++ ++ +++ X 

หมายเหตุ: +++ หมายถึง ดีมาก, ++ หมายถึง พอใช, + หมายถึง ไมดี,  หมายถึง มี, และ X หมายถึง ไมมี 
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สําหรับเซลลแบตเตอรี่แบบ LFP ทีมวิจัยพิจารณาเลือก เซลลแบตเตอรี่ที่ 8 A123 - ANR26650M1B 

(สั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายที่ประเทศไตหวัน) เน่ืองจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถจัดหาไดงายเพื่อมา

ประกอบ ดังน้ันเซลลแบตเตอรี่ที่ถูกพิจารณาเลือก 2 ย่ีหอ คือ Toriyama และ A123 - ANR26650M1B 

 

3.1.4 สรุปผลการศึกษา 

จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลเทคโนโลยีที่มีอยูในทองตลาด ทางทีมวิจัยไดทําการไดศึกษาเชิงลึก

สําหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนเปนหลักเน่ืองจากคุณสมบัติดานแรงดันไฟฟาที่ตองการ พลังงาน

จําเพาะ ความจุไฟฟา กระแสไฟฟาประจุและกระแสไฟฟาขณะปลอยประจุ อายุการใชงาน ราคา และ

ความสามารถในการบรรจุในพื้นที่ตรงกับความตองการที่มากที่สุด อยางไรก็ตามคุณลักษณะของการทดสอบ

ของเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอที่ระบุไวในเอกสารทางเทคนิคน้ันแตกตางกันรวมถึง เอกสารทางเทคนิคไมได

ระบุไวแนชัด เกี่ยวกับคุณสมบัติการปลอยประจุแบบช่ัวขณะ อายุการใชงานที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่

สําคัญของเซลลแบตเตอรี่ที่จะประกอบใชงานในยานยนตไฟฟา ทําใหอาจจะไมสามารถเปรียบเทียบกันได

โดยตรง จึงมีความจําเปนที่ทางทีมวิจัยจะดําเนินทดสอบคุณลักษณะที่สําคัญ ทั้งน้ีจากการพิจารณาเบื้องตน

จากเอกสารทางเทคนิค และขอมูลของสินคาในทองตลาดเบื้องตน สามารถพิจารณาเลือกเซลลแบตเตอรี่ 2 

ย่ีหอ คือ Toriyama และ A123 - ANR26650M1B ดวยเหตุผลดานคุณสมบัติทางเทคนิคและความสามารถใน

การจัดหาเพื่อนํามาประกอบ เพื่อนํามาทําการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ณ ที่ทั้งอุณหภูมิหองและ

อุณหภูมิ 45 °C  

ข้ันตอนตอไปคือ การทดสอบเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ พรอมทั้งเปรียบเทียบ และ พิจารณาเลือก

เซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพียงย่ีหอเดียว  

 

3.2 การทดสอบคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ 

เซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ ที่ไดถูกคดเลือกในหัวขอที่ 3.1 น้ัน ไดถูกนํามาทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม 

เพื่อคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับสภาวะการใชงานตามคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดจากรถยนตไฟฟา

ตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี และเพื่อใหไดขอมูลคุณสมบัติที่สําคัญเพิ่มเติมสําหรับการใชงาน

สําหรับยานยนตไฟฟา โดยการวิเคราะหทดสอบในหองปฏิบัติการ ดวยการทดสอบความจุไฟฟา (Nominal 

capacity test), การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic (HPPC), การทดสอบดวย Driving 

cycle ตามมาตรฐาน และการทดสอบดวยคาจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา (C-rate) ตางๆ โดยทดสอบที่

อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง (ประมาณ 25 °C ) 
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3.2.1 การทดสอบ 

เซลลแบตเตอรี่รูปทรงกระบอก ย่ีหอ Toriyama และ ย่ีหอ A123 ที่ถูกนํามาทดสอบ มีคุณสมบัติทาง

เทคนิคที่สําคัญ ดังตารางที่ 3.6 โดยแตละคุณสมบัติมีรายละเอียดดังน้ี 

- ความจุไฟฟาที่กําหนด (Capacity) หมายถึง ความสามารถในการจายกระแสไฟฟา ที่จํานวนหน่ึง

ช่ัวโมง มีหนวย คือ แอมแปร.ช่ัวโมง (Ah) 

- แรงดันไฟฟาระบุ (Nominal voltage) หมายถึง คาความตางศักยระหวางข้ัว มีหนวยคือ โวลต (V) 

- แรงดันไฟฟาในการประจุสุดทาย (Charge voltage) หมายถึง คาความตางศักยระหวางข้ัวสูงที่สุดใน

การประจุไฟฟา (Charge) มีหนวย คือ โวลต (V)  

- แรงดันไฟฟาในการปลอยประจุสุดทาย (Cut-off discharge voltage) หมายถึง คาความตางศักย

ระหวางข้ัวตํ่าที่สุดในการปลอยประจุ (Discharge) มีหนวย คือ โวลต (V) 

ชวงการทํางานของเซลลแบตเตอรี่ คือชวงแรงดันระหวางแรงดันไฟฟาในการปลอยประจุสุดทาย และ

แรงดันไฟฟาในการประจุสุดทาย คุณสมบัติดานแรงดันไฟฟาจะข้ึนอยูกับชนิดของเซลลแบตเตอรี่ลิเทียม  จาก

ตารางที่ 3.6 จะเห็นไดวา เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama ซึ่งเปนแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประเภท 

Lithium cobalt oxide (LiCoO2 – LCO) มีระดับแรงดันที่สูงกวา เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 ซึ่งเปนแบตเตอรี่

ชนิดลิเทียมไอออนประเภท Lithium-iron phosphate (LiFePO4 – LFP) ขอมูลแรงดันไฟฟาน้ี เปนขอมูลที่

สําคัญสําหรับการทดสอบ และการออกแบบชุดแบตเตอรี่ที่ตองการตอไป 

 เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอละ 8 เซลล จะถูกนํามาทดสอบ โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 4 เซลล ดังรปูที่ 

3.2 เซลลแบตเตอรี่กลุมที่ 1 สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  และเซลลแบตเตอรี่กลุมที่ 2 สําหรับการ

ทดสอบที่อุณหภูมิหอง เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ และสามารถพิจารณาคัดเลือกเซลลไดทันภายในเวลาจํากัด 

ผูวิจัยจึงทดสอบเซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง ดวย 4 การทดสอบ ดังน้ี 

ก. การทดสอบความจุไฟฟา (Nominal capacity test) โดยเปรียบเทียบกับ คาความจุไฟฟาที่ระบุใน

เอกสารคุณสมบัติของแบตเตอรี่ (datasheet)  

ข. การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic (HPPC) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่

ในการรับ หรือ จายกระแสไฟฟาขนาดสูง ในระยะเวลาสั้น 

ค. การทดสอบดวย Driving cycle ตามมาตรฐาน เปนการทดสอบใหเซลลแบตเตอรี่จายกระแสไฟฟา

ตามรูปแบบของ Driving cycle ตามมาตรฐาน 

ง. การทดสอบดวยคาจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา หรือ Capacity rate (C-rate) ตางๆ เพื่อศึกษ

คุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ในการรับ หรือ จายกระแสไฟฟาที่ขนาดตางๆ 
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ตารางที่ 3.6 ขอมูลทางเทคนิคของเซลลแบตเตอรีท่ี่ถูกคัดเลอืกนํามาทําการทดสอบ [6-7]   

แบตเตอร่ี ย่ีหอแบตเตอร่ี - รุน 
แรงดันไฟฟาระบุ 

(V) 

ความจุไฟฟาที่กําหนด 

(Ah) 

แรงดันไฟฟาในการประจุสุดทาย  

(Charge voltage) 

(V) 

แรงดันไฟฟาในการปลอยประจุสุดทาย 

 (Cut-off discharge voltage)  

(V)  

1 Toriyama - CMICR 18650F 3.7 2.6 4.2 3 

2 A123 - ANR26650M1B 3.3 2.5 3.6 2 

 

 

 
รูปที่ 3.2 กลุมการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ทั้งหมด 8 เซลล แตละย่ีหอ 
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อยางไรก็ตาม คุณสมบัติเกี่ยวกับความคงทนเปนวัฏจักร หรืออายุการใชงาน ที่อุณหภูมิ 45 °C  ซึ่ง

เปนอีกคุณสมบัติที่สําคัญน้ัน ไมสามารถทําการทดสอบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เน่ืองจากการทดสอบแต

ละย่ีหอ จะตองใชเวลา อยางนอย 2 เดือนข้ึนไป เพื่อใหไดจํานวนรอบปลอยประจุ และคายประจุอยางนอย 

100 รอบ 

ในการทดสอบเปรียบเทียบเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอ จะกําหนดคากระแสไฟฟาประจุ และคา

กระแสไฟฟาปลอยประจุ ดวยคาจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา (C-rate) หรือ ในรูปของ C/ตัวเลข เชน 0.2C 

หรือ C/5, 0.5C หรือ C/2, 1C เปนตน (ตามมาตรฐาน มอก. จะแสดงในรูปแบบ Cn ซึ่ง n หมายถึง ตัวเลข) 

ตัวเลขที่หอยทายน้ีจะหมายถึง จํานวนช่ัวโมงในการประจุ และการปลอยประจุที่กระแสไฟฟาคงที่ ขนาดของ

กระแสไฟฟาคงที่เทากับ อัตราสวนระหวางขนาดความจุไฟฟา และตัวเลข (n) มีหนวยคือ แอมแปร (A) เซลล

แบตเตอรี่แตละย่ีหอจะถูกทดสอบดวยคาจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา (C-rate) ที่เทากัน (คากระแสไฟฟา

ประจุ และกระแสไฟฟาปลอยประจุที่แตกตางกัน) 

นอกจากกําหนดคากระแสไฟฟาในการประจุ และปลอยประจุแลว ในการทดสอบจะกําหนดสถานะ

ระดับพลังงานที่เหลือ หรือที่ใชไปของแบตเตอรี่ กอนเริ่มการทดสอบ หรือ ระหวางการทดสอบ หรือ หยุดการ

ทดสอบดวย โดยสถานะระดับพลังงานของแบตเตอรีน้ั่น สามารถระบุได 2 รูปแบบ คือ 

ก. ระดับพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่  หรือ State of Charge (SoC) หมายถึง ระดับพลังงานที่ถูก

ประจุอยูในเซลลแบตเตอรี่ ซึ่งจะบงช้ีถึงความสามารถในการปลอยประจุ หรือจายพลังงาน State of 

Charge (SoC)  จะแสดงเปนเปอรเซ็นต ของพลังงานระบุของเซลลแบตเตอรี่ (Rated Energy หรือ 

Rated Capacity) ซึ่ง State of Charge (SoC) จะข้ึนอยูกับแรงดันขณะไมมีกระแสไฟฟาของเซลล

แบตเตอรี่ (Oper circuit voltage) 

 เมื่อประจุไฟฟาแบตเตอรี่เต็ม หมายถึง State of Charge (SoC)  เทากับ 100% และเมื่อใช

งานแบตเตอรี่ มีการจายพลังงาน ระดับพลังงานที่สะสมของแบตเตอรี่จะลดลง น่ันคือ State of 

Charge (SoC) จะคอยๆ ลดลง จนกระทั่งเทากับ 0% เมื่อใชพลังงานจนหมด ในขณะที่ State of 

Charge (SoC) จะเพิ่มจาก 0% เปน 100% เมื่อทําการประจุไฟฟา 

ข. ระดับพลังงานที่ใชไปของแบตเตอรี่ หรือ Depth of Discharge (DoD) หมายถึง สัดสวนระหวาง

ระดับพลังงาน (ความจุ) ที่ใชไปของเซลลแบตเตอรี่ และพลังงาน (ความจุ) ระบุของเซลลแบตเตอรี่ 

(Rated Energy หรือ Rated Capacity) โดย Depth of Discharge (DoD) น้ีแสดงเปนเปอรเซ็นต

เชนเดียวกัน  

 เมื่อประจุไฟฟาแบตเตอรี่เต็ม หมายถึง Depth of Discharge (DoD) เทากับ 0% และเมื่อใช

งานแบตเตอรี่ มีการจายพลังงาน ระดับพลังงานที่ใชไปของแบตเตอรี่จะเพิ่มข้ึน น่ันคือ Depth of 

Discharge (DoD) จะเพิ่มข้ึน จนกระทั่งเทากับ 100% เมื่อใชพลังงานจนหมด  
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ระบบการเช่ือมตอของเครื่องมือ และอุปกรณในการทดสอบเซลลแบตเตอรีน้ี่ แบงออกเปน 2 ชุด ตาม

อุณหภูมิที่ใชในการทดสอบ คือ ที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง รายละเอียดของเครื่องมือ และอุปกรณที่

ใชในการทดสอบดังภาคผนวก 1 ตัวอยางการทดสอบถูกแสดงไวในรูปที่ 3.3  

 

 
รูปที่ 3.3 รางถานที่ใชสําหรับการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ ทีอุ่ณหภูมิ 45 °C  

 

3.2.2 การทดสอบความจุไฟฟาระบุ (Nominal capacity test) 

การทดสอบความจุไฟฟาเปนการทดสอบเปรียบเทียบความจุไฟฟาระบุของเซลลแบตเตอรี่ตัวอยาง 

และคาความจุไฟฟาที่ระบุในเอกสารคุณสมบัติของแบตเตอรี่ (datasheet) เพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของ

เซลลแบตเตอรี่ต้ังอยางเบื้องตน และการตรวจสอบสถานะแรกของเซลลแบตเตอรี่กอนการทดสอบอื่นๆ โดย

เนนพิจารณาการวัดความจไุฟฟาแบบปลอยประจุ (Discharge capacity) ที่สภาวะตางๆ เปนหลัก 

เซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดถูกทดสอบโดยการกําหนดกระแสในการประจุ และปลอยประจุ โดย

แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ใหอยูในชวงการทํางานที่กําหนด ตามคุณสมบัติที่ระบุดังตารางที่ 3.6 และ

พิจารณาแรงดันไฟฟาที่วัดได และความจุไฟฟา แอมแปร.ช่ัวโมง ที่คํานวณจากพื้นที่ใตกราฟของกระแส และ

เวลา ข้ันตอนการทดสอบความจุไฟฟาระบุมีรายละเอียดดังภาคผนวก A1.2 

 

3.2.2.1 ผลการทดสอบ 

เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama ทั้ง 8 เซลล และเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 ทั้ง 8 เซลล ถูกทดสอบ

ดวยวัฏจักรตามข้ันตอนในภาคผนวก A1.2  

จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและความจุไฟฟาแบบปลอยประจุ และคาเฉลี่ย

ของความจุไฟฟาแบบปลอยประจุ ในการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง จะเห็นไดวาอุณหภูมิมี

ผลตอความจุไฟฟาแบบแปรผันตรง สําหรับเซลลแบตเตอรี่ Toriyama จะเห็นไดวาเซลลกลุมที่ 1 (TY01-

TY04) ที่ทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  มีคาความจุไฟฟาที่สูงกวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama กลุมที่ 2 

(TY05-TY08)  ที่ทําการทดสอบที่อุณหภูมิหอง ดังรูปที่ 3.4 และตารางที่ 3.7 ในขณะที่สําหรับเซลลแบตเตอรี่ 

A123 อุณหภูมิมีผลนอยมากตอความจุไฟฟา เซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 กลุมมีคาความจุที่ใกลเคียงกัน (รูปที่ 3.5 

และตารางที่ 3.7) 
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 เมื่อเปรียบเทียบความจุไฟฟาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบ และความจุไฟฟาที่ระบุในแผนขอมูล 

(Datasheet) ดังตารางที่ 3.7 พบวา  คาความจุไฟฟาเฉลี่ยของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama กลุมที่ 2 ที่ทําการ

ทดสอบที่อุณหภูมิหอง มีคาใกลเคียงกับคาความจุไฟฟาที่ระบุไวในแผนขอมูล (datasheet, 2.6 Ah at C/2, 

25°C) และคาความจุไฟฟาเฉลี่ยของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama กลุมที่ 1 ที่ทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  มี

คาสูงกวาความจุไฟฟาที่ระบุในแผนขอมูล สําหรับเซลลแบตเตอรี่ A123 คาความจุไฟฟาเฉลี่ยของเซลล

แบตเตอรี่ทั้ง 2 กลุมมีคาสูงกวาคาความจุไฟฟาที่ระบุไวในแผนขอมูล (datasheet, 2.5 Ah at C/2, 25°C)  

 

 
รูปที่ 3.4 แรงดันไฟฟา และความจุไฟฟาแบบปลอยประจุของเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama  

 

 
รูปที่ 3.5 แรงดันไฟฟา และความจุไฟฟาแบบปลอยประจุของเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 
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ตารางที่ 3.7 คาเฉลี่ยของความจุไฟฟาแบบปลอยประจสุําหรับการทดสอบแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama และ 

A123 กลุมที่ 1 และ 2 

กลุมท่ี 
อุณหภูมิ 

(°C ) 

คาเฉลี่ยของความจุไฟฟาแบบปลอยประจุ (Ah) 

Toriyama   

(datasheet, 2.6Ah at C/2, 25°C) 

A123 

(datasheet, 2.5Ah at C/2, 25°C) 

1 45 2.78 2.65 

2 อุณหภูมิหอง 2.59 2.62 

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา และความจุไฟฟาแบบปลอยประจุ ของเซลล

แบตเตอรี่ Toriyama และ A123 โดยใชตัวอยางของเซลลแบตเตอรี่ที่ 1 ของแตละย่ีหอ ที่ทําการทดสอบที่

อุณหภูมิ 45 °C  (TY01 และ AB01) ในการเปรียบเทียบ จะเห็นไดวาแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ 

Toriyama จะคอนขางลดลงอยางตอเน่ือง และมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ แรงดันไฟฟาของ

เซลลแบตเตอรี่ A123 จะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอยมากอยูชวงหน่ึง และแรงดันของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ

ในชวงสุดทายของการปลอยประจุจะลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะของเซลลแบตเตอรี่

ลิเทียมแตละชนิด  

 

 
รูปที่ 3.6 แรงดันไฟฟา และความจุไฟฟาแบบปลอยประจุของเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama และ A123  

 

3.2.2.2 สรุปผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบสามารถสรุปไดดังน้ี 

ก. คาความจุไฟฟาระบุ (Nominal capacity) ของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ตรงตามที่คาความจุไฟฟา

ระบุในแผนขอมูลของบริษัท (datasheet) และความจุไฟฟาของ เซลลแบตเตอรี่ Toriyama มีความ

แปรผันกับอุณหภูมิ 
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ข. คาความจุไฟฟาระบุ (Nominal capacity) ของเซลลแบตเตอรี่ A123 สูงกวาคาความจุไฟฟาระบุใน

แผนขอมูลของบริษัท (datasheet) และอุณหภูมิมีผลนอยตอความจุไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ A123  

ค. แรงดันไฟฟาขณะประจุ และปลอยประจุของเซลลแบตเตอรี่ A123 มีการเปลี่ยนแปลงนอยกวา 

แรงดันไฟฟาขณะประจุ และปลอยประจุของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama น่ันคือ การประเมินระดับ

พลังงานที่สะสมของแบตเตอรี่ หรือ State of charge (SoC) ดวยแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ 

A123 จะมีความยาก และความซับซอนมากกวา 

 

3.2.3 การทดสอบ Hybrid Pulse Power Characteristic (HPPC) 

การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic (HPPC) [12] เปนการทดสอบคุณสมบัติของ

เซลลแบตเตอรี่ในการประจุไฟฟา และปลอยประจุไฟฟา ดวยกระแสไฟฟาสูง (หรือกําลังไฟฟาสูง) หรือ C-rate 

สูง ในระยะเวลาสั้น ที่ระดับพลังงานที่ใชไปของเซลลแบตเตอรี ่หรือ Depth of discharge (DoD) ตางๆ ต้ังแต 

10% ถึง 90%  

เน่ืองจากในการใชงานแบตเตอรี่ในยานยานตไฟฟาน้ัน แบตเตอรี่อาจจะตองจายกําลังไฟฟาสูงๆ ใน

ระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่เรงแซง หรือการข้ึนเนิน น่ันคือแบตเตอรี่จะตองมีความสามารถในการจายกระแส

สูงน้ีได โดยไมเปนผลเสียตอเซลลแบตเตอรี่เอง ดังน้ันขอมูลที่ไดจากการทดสอบน้ี จะนํามาเปนขอมูลในการ

ประกอบการพิจารณาวา เซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ น้ัน เหมาะสมกับการใชงานตามที่ตองการหรือไม โดย

เซลลแบตเตอรี่จะตองมีความสามารถในการจายกระแสไฟฟา ไดอยางนอย 2C ตามขอมูลคุณสมบัติเบื้องตนที่

ไดจากรถตนแบบรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  

สําหรับการประจไุฟฟาน้ัน จากขอมูลที่ไดรับเบื้องตนน้ัน กระแสไฟฟาในการประจุน้ันไมสูงนัก และไม

มีระบบ Regenerative breaking ที่แบตเตอรี่จะตองประจุดวยกระแสสูง ดังน้ันในการทดสอบน้ีจะเนน

พิจารณาคุณสมบัติในการปลอยประจุที่กระแสสูงเปนหลัก  

 

3.2.3.1 ขั้นตอนการทดสอบ 

เซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดถูกทดสอบความสามารถในการปลอยประจุที่กระแสสงู ดวยขนาดกระแสไฟฟา 

C-rate ขณะปลอยประจุเทากับ 1C และ 2C เปนระยะเวลา 10 วินาที ที่ Depth of discharge (DoD) ตางๆ 

ต้ังแต 10 ถึง 90% ที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 45 °C  น่ันคือเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอไดผานการทดสอบ

ตางๆดังน้ี 

ก. การทดสอบ HPPC ขนาดกระแสไฟฟาปลอยประจุ 1C และขนาดกระแสไฟฟาประจุ C/2 ที่อุณหภูมิ 

45 °C  

ข. การทดสอบ HPPC ขนาดกระแสไฟฟาปลอยประจุ 1C และขนาดกระแสไฟฟาประจุ C/2 ที่

อุณหภูมิหอง 

ค. การทดสอบ HPPC ขนาดกระแสไฟฟาปลอยประจุ 2C และขนาดกระแสไฟฟาประจุ 1C ที่อุณหภูมิ 

45 °C  
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ง. การทดสอบ HPPC ขนาดกระแสไฟฟาปลอยประจุ 2C และขนาดกระแสไฟฟาประจุ 1C ที่

อุณหภูมิหอง 

การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic จะประกอบดวย 9 ข้ันตอน รายละเอียดข้ันตอน

การทดสอบมีรายละเอียดดังแสดงไวในภาคผนวกA1.3  

 

3.2.3.2 ผลการทดสอบ 

กอนเริ่มการทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic เซลลแบตเตอรี่ทั้ง 8 เซลล (2 กลุม) 2

ย่ีหอ จะถูกทดสอบความจุไฟฟาระบุกอนเพื่อตรวจสอบสถานะเบื้องตนของเซลลแบตเตอรี่ที่ทดสอบ ในการ

ทดสอบน้ีไดพิจารณา แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ ขณะประจุไฟฟา และปลอยประจุ ดวยกระแสสูง และ

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ขณะประจุไฟฟา และปลอยประจุ ดวยกระแสสูง โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบเปน

ดังตอไปน้ี  

ก. แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี ่

จากขอมูลจําเพาะของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama และ A123 ดังตารางที่ 3.6 ชวงแรงดันไฟฟาที่

เหมาะสมกับการใชงานอยูในชวง 3.0 ถึง 4.2 V และ 2.0 ถึง 3.6 V สําหรับเซลลแบตเตอรี่ Toriyama และ 

A123 ตามลําดับ ในการทดสอบ HPPC เมื่อเซลลแบตเตอรีป่ระจ ุหรือปลอยประจดุวยกระแสไฟฟาสงู (C-rate 

สูง) แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่จะตองอยูในชวงแรงดันที่เหมาะสมดังกลาว จึงจะถือวาเซลลแบตเตอรี่ที่

ระดับพลังงาน Depth of Discharge (DoD) น้ันๆ มีความสามารถในการประจุ หรือปลอยประจุดวย

กระแสไฟฟาสูงที่กําหนด ดังตัวอยางผลการทดสอบเฉพาะชวงการทดสอบ HPPC ดังรูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8 

ซึ่งแสดงกระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama และ A123 ตามลําดับ ในการทดสอบ 

HPPC กระแสปลอยประจุ 2C ที่อุณหภูมิหอง ซึ่งจะเห็นไดวา  

1. แรงดันไฟฟาจะเพิ่มข้ึน ในขณะที่ประจุไฟฟา และแรงดันไฟฟาจะลดลง ในขณะที่ปลอยประจุไฟฟา  

2. แรงดันไฟฟากอน และหลังการทดสอบประจุไฟฟา และปลอยประจุไฟฟาดวยกระแสสูง (ข้ันตอนที่ 

5-7) มีคาใกลเคียงกัน  

3. เมื่อมีการปลอยประจุ ดวยกระแสไฟฟา C-rate 1C เปนเวลา 6 นาที ระหวางวัฏจักรการทดสอบดวย

กระแสสูง แรงดันไฟฟาจะลดลง น่ันคือ ระดับพลังงานที่คงเหลือในเซลลแบตเตอรี่ลดลง 

4. แรงดันไฟฟา ของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ขณะประจุไฟฟา ดวยกระแสไฟฟา C-rate 1C ที่ระดับ

พลังงานที่ใชไป DoD 10% มากกวาแรงดันไฟฟาสูงสุดในการชารจ 4.2 V ในขณะที่แรงดันไฟฟาของ

เซลลแบตเตอรี่ A123 ในสภาวะเดียวกัน มีคาแรงดันไฟฟาอยูในชวงที่กําหนด 

เมื่อพิจารณาแรงดันไฟฟา ของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ในแตละระดับพลังงานที่ใชไป DoD ต้ังแต 

10% ถึง 90% เปรียบเทียบกับชวงการทํางานที่เหมาะสมของเซลลแบตเตอรี่ (3.0 – 4.2 V) ดัง 

ตารางที่ 3.8 พบวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama มีความสามารถในการจาย และรับกระแสไฟฟา 

ในขณะปลอยประจุไฟฟา สามารถปลอยประจุดวยขนาดกระแสไฟฟา 1C ที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง 

ในชวง DoD 10 – 90% และดวยขนาดกระแสไฟฟา 2C ที่อุณหภูมิ 45 °C  ในชวง DoD 10 – 80% 
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สําหรับเซลลแบตเตอรี ่A123 เมื่อเปรียบเทียบแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี ่ในแตละระดับพลงังาน

ที่ใชไป DoD ต้ังแต 10% ถึง 90% ดัง 

ตารางที่ 3.8 กับชวงการทํางานที่เหมาะสมของเซลลแบตเตอรี่ (2.0-3.6 V) พบวา เซลลแบตเตอรี่ 

A123 มีความสามารถในการจาย และรับกระแสไฟฟาในทุกสถานการณที่ทดสอบ ในชวงระดับพลังงาน DoD 

10 – 90% 

จากผลการทดสอบดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางเซลลแบตเตอรี่ Toriyama และ A123 

จะเห็นไดวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama ไมสามารถจายกระแสไฟฟาสูง C-rate 2C  ได เมื่ออยูในชวงระดับ

พลังงาน %DoD สูง และไมสามารถประจุไฟฟาดวยกระแสไฟฟาสูง C-rate 1C  ได เมื่ออยูในชวงระดับ

พลังงาน %DoD ตํ่า ในขณะที่เซลลแบตเตอรี่ของ A123 สามารถจายกระแสไฟฟาไดสูงถึง 2C ในทุกชวง 

%DoDและเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบที ่2 อุณหภูมิ สําหรับการจายกระแสไฟฟาสูง 2C และรับกระแสสงู 

1C พบวา ชวงระดับพลังงานที่เซลลแบตเตอรี่สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ 45 °C  กวางกวา ที่อุณหภูมิหอง 

เน่ืองจากที่อุณหภูมิสูง ความตานทานภายในของเซลลแบตเตอรี่จะลดลง เมื่อมีกระแสไหลผาน แรงดันที่

เปลี่ยนแปลงไปขณะรับหรือจายกระแสจึงนอยกวา 

 

ข. อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงของเซลลแบตเตอรี ่

ในขณะประจุไฟฟา และปลอยประจ ุดวยกระแสไฟฟาสงู นอกจากการพิจารณาแรงดันไฟฟา อุณหภูมิ

ที่เปลี่ยนแปลงของเซลลแบตเตอรี่ก็เปนอีกหน่ึงตัวแปรที่มีความสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติแบตเตอรี่ 

เน่ืองจากกระแสที่สงู จะกอใหเกิดความรอน และกอใหเกิดความเสียหายได และขนาดของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึน

จะข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ ดังน้ันการพิจารณาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของเซลลแบตเตอรี่

ขณะทําการทําสอบ HPPC จึงมีความสําคัญ สําหรับการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และเปนขอมูลที่สําคัญในการ

ออกแบบระบบจัดการอุณหภูมิตอไปดวย 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของเซลลแบตเตอรี่ (Cell Temperature) และอุณหภูมิ

โดยรอบ (Ambient Temperature) พบวา อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ จะมีการเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด ใน 2 

ชวงเวลา คือ ในขณะที่ปลอยประจุดวยกระแสไฟฟา 1C เปนเวลา 6 นาที (เพื่อเพิ่ม DoD 10% ระหวางวัฏ

จักรการทดสอบ HPPC) และในขณะทีป่ลอยประจุดวยกระแสไฟฟา 1C หรือ 2C เปนเวลา 10 วินาที (Pulse 

discharge current) ดังรูปที่ 3.9  
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รูปที่ 3.7 กระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟา ของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ในการทดสอบ HPPC แบบ 2C ที่อุณหภูมิหอง 
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รูปที่ 3.8 กระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี ่A123 ในการทดสอบ HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจ ุ2C ที่อุณหภูมิหอง 
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ตารางที่ 3.8 คาแรงดันไฟฟาสูงสุด และตํ่าสุด ที่วัดไดในการทดสอบ HPPC ของเซลลแบตเตอรี่ทัง้ 2 ย่ีหอ โดยจําแนกตามอุณหภูมิที่ใชทดสอบ ขนาดกระแสไฟฟาแบบ

ปลอยประจ ุ(C-rate) ที่ทดสอบ 

ย่ีหอ การทดสอบ แรงดันไฟฟา (V) % DOD ที่แรงดันเกินขอบเขต 

Toriyama 

แรงดันไฟฟา 

(3.0 – 4.2 V) 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 1C ที่อุณหภูมหิอง 3.18 - 4.20 - 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 1C ที่ 45 °C  3.32 - 4.19 - 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 2C ที่อุณหภูมหิอง 2.86 - 4.35 
10% DOD > 4.20 V 

80% และ 90% DOD < 3.00 V 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 2C ที่ 45 °C  2.92 - 4.34 90% DOD < 3.00 V 

A123 

แรงดันไฟฟา 

(2.0 – 3.6 V) 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 1C ที่อุณหภูมหิอง 3.11 - 3.42 - 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 1C ที่ 45 °C  3.12 - 3.40 - 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 2C ที่อุณหภูมหิอง 2.97 - 3.49 - 

HPPC กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ 2C ที่ 45 °C  3.03 - 3.46 - 
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รูปที่ 3.9 กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ Toriyama เทียบกับอุณหภูมิโดยรอบในการทดสอบ HPPC แบบ 1C ที่อุณหภูมิหอง 
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ตารางที่ 3.9 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบตเตอรี่ (TRate) และผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมิโดยรอบ (TA) ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) 

โดยจําแนกตามอุณหภูมิที่ใชทดสอบ กระแสไฟฟาแบบปลอยประจุ และย่ีหอเซลลแบตเตอรี ่

ย่ีหอ การทดสอบ  ชวง Pulse discharge current  

(1C หรือ 2C 10 วินาที)  

ชวงระหวางวัฏจักรการทดสอบ HPPC  

(1C 6 นาที) 

TRate 

(°C/sec) 
ΔT (°C) TA (°C) 

TRate 

(°C/sec) 
ΔT (°C) TA (°C) 

Toriyama 

 
HPPC 1C แบบ discharge ที่อุณหภูมิหอง 0.0268 1.04 22.85 0.0221 8.42 23.02 

HPPC 1C แบบ discharge ที่ 45 °C  0.0031 0.54 46.34 0.0124 4.69 46.40 

HPPC 2C แบบ discharge ที่อุณหภูมิหอง 0.0628 1.12 24.44 0.0203 6.75 24.74 

HPPC 2C แบบ discharge ที่ 45 °C  0.0413 0.54 46.30 0.0140 5.08 46.29 

A123 

 
HPPC 1C แบบ discharge ที่อุณหภูมิหอง 0.0064 0.45 23.78 0.0056 2.50 23.81 

HPPC 1C แบบ discharge ที่ 45 °C  0.0047 0.49 46.14 0.0045 2.04 46.26 

HPPC 2C แบบ discharge ที่อุณหภูมิหอง 0.0097 0.65 23.83 0.0052 1.69 24.04 

HPPC 2C แบบ discharge ที่ 45 °C  0.0126 1.40 46.20 0.0039 1.99 46.18 
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ในการพิจารณาอุณหภูมิในขณะปลอยประจุ ใน 2 ชวงเวลาดังกลาว จะพิจารณาจาก อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบตเตอรี่ (Rate T) ซึ่งเปนสัดสวนระหวาง อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนของเซลลแบตเตอรีจ่าก

จุดอางอิง (TB(t1)) ถึงคาสูงสุด (TB(t2)) และชวงระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง (t2-t1) ดังสมการ (3.1) และ

ผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่ และอุณหภูมิโดยรอบ ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด ดังสมการ (3.2) โดยมีผลการ

คํานวณสําหรับแตละการทดสอบดังตารางที่ 3.9  

 TRate = (TB(t2) – TB(t1)) / (t2-t1)  (3.1) 

 ΔT = TB(t2) - TA(t2) (3.2) 

เซลลแบตเตอรี่ Toriyama มีอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ (Cell Temperature) สูงสุด ประมาณ 

51°C  และ 31  °C  สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง ตามลําดับ และเซลลแบตเตอรี่ 

A123 มีอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ (Cell Temperature) สูงสุด ประมาณ 48 °C  และ 26  °C  สําหรับการ

ทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง ตามลําดับ ซึ่งเกิดข้ึนในชวงระหวางวัฏจักรการทดสอบ HPPC 

เพื่อเพิ่ม DoD 10% เชนเดียวกันทั้ง 2 การทดสอบ 

จากตารางที่ 3.9 จะเห็นไดวา อัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิแบตเตอรี่ (TRate) และ ผลตางของ

อุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมิโดยรอบ ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) ที่อุณหภูมิ 45 °C  ตํ่ากวา ที่

อุณหภูมิหอง ผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมิโดยรอบ ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) เมื่อทําการ

ปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาสงู 2C เปนเวลา 10 วินาที นอยกวา เมื่อกระแสปลอยประจ ุ1C เปนเวลา 6 นาท ี

สําหรับเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ และที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง แตอัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิ

แบตเตอรี่ (TRate) จะมีลักษณะตรงกันขาม กลาวคือ อัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิแบตเตอรี่เมื่อทําการปลอย

ประจุดวยกระแสไฟฟาสงู 2C เปนเวลา 10 วินาที สูงกวา เมื่อกระแสปลอยประจ ุ1C เปนเวลา 6 นาที สําหรบั

เซลลแบตเตอรีท่ั้ง 2 ย่ีหอ และที่อุณหภูมิ 45 °C  และอุณหภูมิหอง เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของเซลล

แบตเตอรี่จากอุณหภูมิโดยรอบน้ัน จะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจายกระแสไฟฟาดวย ถึงแมวาขนาดกระแสจะ

นอยกวา แตมีระยะเวลาในการจายกระแสที่นานกวา การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่จากอุณหภูมิ

โดยรอบ เมื่อกระแสปลอยประจุ 1C เปนเวลา 6 นาที จึงสูงกวา ในขณะที่อัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจะ

ข้ึนกับกระแสไฟฟาในการปลอยประจุ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเซลลแบตเตอรี่ Toriyama และ A123 อัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิ

แบตเตอรี่ (dT/dt) และผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมิโดยรอบ ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) ของ 

A123 จะตํ่ากวา ของ Toriyama เกือบทุกสภาวะการทดสอบ 

 

3.2.3.2 สรุปผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบสามารถสรุปไดวา เซลลแบตเตอรี่ A123 มีความสามารถในการปลอยประจุไฟฟา 

และรับประจุไฟฟา ดวยกระแสไฟฟาสูง ที่ดีกวาเซลลแบตเตอรี่ Toriyama  ทั้งคุณสมบัติดานแรงดันไฟฟา 

และอุณหภูมิ อยางไรก็ตามสามารถใชงานเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ในยานยนตไฟฟาได แตตองอาศัยการ
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ออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่เหมาะสม และการออกแบบระบบควบคุม และปองกันที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการ

ปลอยประจุ หรือรับประจุ ที่กระแสสูง ใหสัมพันธกับระดับพลังงาน DoD  

 

3.2.4 การทดสอบดวย Driving cycle มาตรฐาน 

การทดสอบความจุไฟฟาประจุ และการทดสอบ HPPC เซลลแบตเตอรี่จะถูกทดสอบอยางเปนวัฏจกัร 

แตในสถาการณจริงสําหรับยานยนตไฟฟาน้ัน แบตเตอรี่จะตองจายพลังงานอยางตอเน่ือง ซึ่งอาจสงผลตอการ

เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของเซลแบตเตอรี่ และอาจกอใหเกิดผลเสียตามมาได ทางทีมวิจัยจึงทดสอบการปลอย

ประจุของเซลลแบตเตอรี่ดวย Driving cycle มาตรฐาน 

การทดสอบ Driving cycle จะทําการทดสอบโดยใหเซลลแบตเตอรี่ปลอยประจุไฟฟา โดยกําหนด

กําลังไฟฟาตามรูปแบบความเร็วของรถตนแบบรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุร ีโดย

มีความเร็วสูงสุด ขณะขับรถไมเกิน 53 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ดังแสดงในรูปที่ 3.10 

 

 
รูปที่ 3.10 รูปแบบจําลองจากการขับจริงของรถตนแบบรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ธนบุรี โดยแสดงเปรียบเทียบระหวางความเร็วและเวลา (Driving cycle standard ECE-15) 

 

3.2.4.1 ขั้นตอนการทดสอบ 

การทดสอบ Driving cycle จะทําการทดสอบโดยใหเซลลแบตเตอรี่ปลอยประจุไฟฟา โดยจําลอง

กําลังไฟฟาตามรูปแบบการขับรถแบบปกติ ซึ่งกําลังไฟฟาน้ีคํานวณจากความเร็วของ  Driving cycle ตาม

มาตรฐาน ECE-15 และคุณลักษณะตางๆของรถตนแบบรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ธนบุรี เน่ืองจากกําลังไฟฟาที่คํานวณไดเปนของแพ็คแบตเตอรี่ ซึ่งจากการออกแบบเบื้องตน แพ็คแบตเตอรี่

ประกอบข้ึนจากการขนานกันของเซลลแบตเตอรี่ประมาณ 100 เซลล (20*5) ดังน้ันในการทดสอบเซลล

แบตเตอรี่น้ี กําลังไฟฟาที่ใชในการทดสอบจะเปนอัตราสวน 1/100 ของกําลังไฟฟาที่คํานวณไดจาก ความเร็ว

ของ  Driving cycle ตามมาตรฐาน ECE-15 

ขอมูลที่ไดจากการทดสอบน้ีไดนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจตอการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ

สําหรับแบตเตอรี่โมดูล โดยพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดข้ึน และความสัมพนัธระหวาง %SOC (State of 

Charge) และอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ โดยจะตองทําประจุเซลลแบตเตอรี่ใหเต็มกอนเริ่มทําการทดสอบ 

ดวยการปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาตามรูปแบบจําลองจากการขับจริง แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลง
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จนกระทั่งแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่เทากับแรงดันปลอยประจุสุดทายของการปลอยประจุ (cut-off 

discharge voltage) จึงหยุดการทดสอบ  

 

3.2.4.2 ผลการทดสอบ 

เซลลแบตเตอรี่ทั้ง 8 เซลล (2 กลุม) ของแบตเตอรี่ทั้ง 3 ย่ีหอ ไดถูกทดสอบ ตามข้ันตอนดังกลาว

ขางตน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิหองและ

อุณหภูมิ 45 °C ในทั้ง 2 ย่ีหอ มีความใกลเคียงกัน กลาวคือ อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ และกระแสไฟฟาจะมี

คาสูงสุดในชวงที่ %SoC ตํ่า หรือ %DoD สูง ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 3.11 และ รูปที่ 3.12  

ความสัมพันธระหวาง %SoC และอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนสูงสดุที่ทดสอบไดไดถูกสรปุไวดังตารางที่ 3.10 ซึ่ง

จะเห็นไดวาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama จะเพิ่มข้ึนประมาณ 1.75 – 2.18 °C ในทุกการทดสอบ 

เมื่อ %SoC สูงกวา 2% ในขณะที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 จะเพิ่มข้ึนนอยกวาแมวาสถานะของ

แบตเตอรี่จะอยูที่ %SoC ที่ตํ่ากวาอีกดวย  

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอุณหภูมิที่สูงข้ึนของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ ในการทดสอบน้ี 

กับการทดสอบ HPPC พบวา อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนจากการปลอยประจดุวยขนาดกระแสตาม Driving cycle แบบ

มาตรฐาน นอยกวาอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนจากการทดสอบการปลอยประจุดวยขนาดกระแส 1C เปนระยะเวลา 6 

นาที 

 

ตารางที่ 3.10 แสดง %SoC ผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมโิดยรอบ ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) 

โดยจําแนกตามอุณหภูมิที่ใชทดสอบ รปูแบบ Driving cycle และย่ีหอเซลลแบตเตอรี ่

ย่ีหอ การทดสอบ % SoC ΔT (°C) TA(°C) 

Toriyama 
Driving cycle แบบปกติ ที่อุณหภูมิหอง 4.28 2.18 25.09 

Driving cycle แบบปกติ ที่ 45 °C  2.05 1.75 46.17 

A123 
Driving cycle แบบปกติ ที่อุณหภูมิหอง 0.69 1.48 24.22 

Driving cycle แบบปกติ ที่ 45 °C  0.61 1.27 46.32 
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รูปที่ 3.11 ตัวอยางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา อุณหภูมขิองเซลลแบตเตอรี่ และอุณหภูมิโดยรอบในการทดสอบ driving cycle ที่อุณหภูมหิอง 
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รูปที่ 3.12 ตัวอยางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา อุณหภูมขิองเซลลแบตเตอรี่ และอุณหภูมิโดยรอบในการทดสอบ driving cycle ที่อุณหภูมิ 45 °C  
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3.2.4.3 สรุปผลการทดสอบ 

จากการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ตามการจําลองรูปแบบตาม Driving cycle แบบมาตรฐาน พบวา

อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ของเซลลแบตเตอรี่ A123 เพิ่มสูงข้ึนนอยกวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama 

นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่จากการปลอยประจุตามการจําลองรูปแบบตาม Driving 

cycle แบบมาตรฐาน ตํ่ากวา จากการปลอยประจุดวยขนาดกระแส 1C เปนระยะเวลา 6 นาที  

 

3.2.5 การทดสอบอัตราการประจุไฟฟาและปลอยประจุดวยคาจํานวนเทาของคาความจุไฟฟา หรือ C-

rate 

จุดประสงคของการทดสอบ C-rate คือ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ในการประจุไฟฟา 

และการปลอยประจุไฟฟา ดวยขนาดกระแสไฟฟาที่แตกตางกัน คุณสมบัติที่ตองการศึกษา คือ 

ก. อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ และใช

ขอมูลในการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิสําหรับแบตเตอรี่โมดูล 

ข. แรงดันของเซลลแบตเตอรี่ เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณ State of 

Charge (SoC) ซึ่งจะนําไปใชในระบบควบคุม และจัดการแบตเตอรี่ หรือ Battery Management 

System (BMS) ในลําดับตอไป 

 

3.2.5.1 ขั้นตอนการทดสอบ 

การทดสอบ C-rate จะทดสอบดวยอัตราการประจุไฟฟา และการปลอยประจุ ทั้งหมด 5 อัตรา ไดแก 

1C C/2 C/3 C/4 และ C/5 ดวยอัตราละ 2 รอบ การทดสอบเซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดจะประกอบไปดวย 5 

ข้ันตอน รายละเอียดการทดสอบสามารถดูไดทีภ่าคผนวก A1.2 

 

3.2.5.2 ผลการทดสอบ 

จากการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 8 เซลล (2 กลุม) ตามข้ันตอน และวิธีการทดสอบดังกลาวขางตน 

ขอมูลที่ไดคือ แรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ แตในเบื้องตนจะศึกษาเฉพาะอุณหภูมิกอน โดยพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ขณะทดสอบดวยอัตราการประจุไฟฟา และปลอยประจุตางๆ  

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ พบวาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเซลลแบตเตอรี่ มี

ลักษณะใกลเคียงกันทั้งย่ีหอ Toriyama และ A123 อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่จะเพิ่มข้ึนสูงสุด ในขณะทํา

การปลอยประจุดวยกระแสไฟฟา 1C โดยสามารถสรุปผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่และอุณหภูมิโดยรอบ ณ 

ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) ในแตละการทดสอบไดดัง 

ตารางที่ 3.11 ซึ่งจะเห็นไดวา อุณหภูมิของแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama สูงสุดประมาณ 41 °C  หรือ

เพิ่มข้ึน 17.13 °C  สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิหอง (อุณหภูมิโดยรอบประมาณ 24.7 °C ) และสูงสุด

ประมาณ 60 °C  หรือเพิ่มข้ึน 14.17 ที่อุณหภูมิ 45 °C  ในขณะที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 สูงสุด
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ประมาณ 36 °C  หรือเพิ่มข้ึน 8.09 °C  สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิหอง (อุณหภูมิโดยรอบประมาณ 28.35 

°C ) และสูงสุดประมาณ 51 °C  หรือเพิ่มข้ึน 5.90 °C  ในการทดสอบที่อุณหภูมิ 45 °C   

 

ตารางที่ 3.11 แสดงผลตางของอุณหภูมิแบตเตอรี่ และอุณหภูมิโดยรอบ (TA) ณ ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด (ΔT) 

โดยจําแนกตามอุณหภูมิที่ใชทดสอบ และย่ีหอเซลลแบตเตอรี ่

ย่ีหอ การทดสอบ ΔT (°C) TA (°C) 

Toriyama 
C-rate ที่อุณหภูมิหอง 17.13 24.70 

C-rate ที่ 45 °C  14.17 46.58 

A123 
C-rate ที่อุณหภูมิหอง 8.09 28.35 

C-rate ที่ 45 °C  5.90 45.89 

 

จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ  พบวา  เซลล

แบตเตอรี่ A123 มีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมินอยกวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama และเมื่อเปรียบเทียบผลการ

ทดสอบระหวางการทดสอบ ที่อุณหภูมิหอง และที่อุณหภูมิ 45 °C  พบวา ที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 24-28 

°C) อุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่เพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิโดยรอบ สูงกวา ที่อุณหภูมิ 45 °C  

 

3.2.5.3 สรุปผลการทดสอบ 

เซลลแบตเตอรี่ A123 มีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมินอยกวา เซลลแบตเตอรี่ Toriyama    ซึ่งสอดคลอง

กับผลการทดสอบอื่นๆที่ผานมา โดยเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama อาจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนไดถึง 60 °C  

ในขณะที่เซลลแบตเตอรี่ A123 อาจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนไดถึง 51 °C  ณ อุณหภูมิโดยรอบประมาณ 45 °C 

 

3.2.6 สรุปการทดสอบ 

จากการทดสอบในหัวขอตางๆ สามารถสรุปผลการทดสอบ เกี่ยวกับความสามารถในการปลอยประจุ

ดวยกระแสสูง และคุณสมบัติเกี่ยวกับอุณหภูมิ เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ในหวัขอถัดไป ได

ดังตารางที่ 3.12 ซึ่งจะเห็นไดวา เซลลแบตเตอรี่ A123  มีคุณสมบัติทั้ง 2  ดาน ที่ดีกวา เซลลแบตเตอรี่ 

Toriyama  

ตารางที่ 3.12 การประเมินเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอจากการทดสอบ 

ยี่หอแบตเตอรี่ - รุน 

เกณฑการประเมินเซลลแบตเตอรี่จากการทดสอบ 

ความสามารถในการปลอยประจุแบบชั่วขณะ ดวย

กระแสสูง (C-rate 2C) 
คุณสมบัติดานอุณหภูมิ 

Toriyama - CMICR 18650F ++ ++ 

A123 - ANR26650M1B +++ +++ 

หมายเหตุ: +++ หมายถึง ดีมาก, ++ หมายถึง พอใช, + หมายถึง ไมดี 
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3.3 การพิจารณาคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสม 

การพิจารณาเพื่อคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสม จะพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการทดสอบใน

หัวขอ 3.2 ดังสรุปในตารางที่ 3.12 รวมกับการประเมินขอมูลจากคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ที่ไดออกแบบ

เบื้องตนในขนาดพื้นที่ที่เทากัน และความยากงายในการจัดซื้อ  

แบตเตอรี่โมดูลและแพ็คแบตเตอรีส่ําหรับตนแบบยานยนตไฟฟาไดถูกออกแบบเบือ้งตนจากคุณสมบติั

ของแพ็คแบตเตอรี่ที่ตองการในบทที่ 2 และจากคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ ตามขนาดพื้นที่ และ

แรงดันที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุปจํานวนเซลลที่ใชทั้งหมด จํานวนเซลลที่ตอขนาน และอนุกรมกัน และจํานวน

โมดูลที่ตอกันในหน่ึงแพ็คแบตเตอรี่ไดดังตารางที่ 3.13 ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนของเซลลแบตเตอรี่ A123 ที่ใชใน

หน่ึงแพ็ค จะนอยกวาจํานวนเซลลของแบตเตอรี่ Toriyama เน่ืองจากขนาดของเซลลแบตเตอรี่ที่ใหญกวา  

จากการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ดังตารางที่ 3.13 สามารถประเมินคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่

เบื้องตนไดดังตารางที่ 3.14 ซึ่งจะเห็นไดวาแพ็คแบตเตอรี่ Toriyama มีความจุไฟฟาที่มากกวา แตมี

ความสามารถในการจาย และรับกระแสไฟฟาที่ตํ่ากวา แพ็คแบตเตอรี่ A123  

 

ตารางที่ 3.13 การออกแบบโมดูล และแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตน 

ย่ีหอแบตเตอร่ี - รุน 

โมดูล 
จํานวนโมดูล ตอขนาน

กันในหนึ่งแพ็ค 

จํานวนเซลล

ทั้งหมด 
จํานวนเซลลตอ

ขนาน 

จํานวนเซลลตอ

อนุกรม 

Toriyama - 

CMICR 18650F 
20 16 5 1600 

A123 - 

ANR26650M1B 
20 18 4 1440 

 



 

Page | 54  

 

ตารางที่ 3.14 สรปุคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรีจ่ากการออกแบบเบื้องตน 

ย่ีหอแบตเตอร่ี - 

รุน 

คุณสมบัติของแพ็คแบตเตอร่ีทีไ่ดออกแบบเบื้องตน 

แรงดันไฟฟา

ระบุ (V) 

ความจุไฟฟาที่กําหนด 

(Ah) 

แรงดันไฟฟาในการ

ปลอยประจุสุดทาย 

(V) 

แรงดันไฟฟาใน

การประจุสุดทาย  

(V) 

กระแสไฟฟาประจ ุ

และปลอยประจุระบุ 

(A) 

กระแสไฟฟาประจ ุ

และปลอยประจุสูงสุด 

(A) 

กระแสไฟฟาปลอยประจุ

แบบช่ัวขณะ 10 วินาที 

(A) 

Toriyama - 

CMICR 18650F 
59.2 260 48 67.2 130A / 130A 260A / 260A 540A (DoD 10%-70%) 

A123 - 

ANR26650M1B 
59.4 200 32 57.6 200A / 100A 800A / 400A 9600A  

 

ตารางที่ 3.15 สรปุการประเมินเซลลแบตเตอรี่แตละย่ีหอ/ชนิด จากคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ และจากขอมลูในการจัดซื้อ 

ย่ีหอแบตเตอร่ี - รุน 

เกณฑการประเมินเซลลแบตเตอร่ีจากขอมูลในเอกสารเชิงเทคนคิ 

ความจุไฟฟาที่

กําหนด 

กระแสไฟฟาประจุ และ

ปลอยประจุปกติ 

กระแสไฟฟาประจุ และ

ปลอยประจุสูงสุด 

ความงายในการสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตร

สําหรับการคํานวณ SoC  

ราคา 

ความงายในการจัดซื้อ

เซลลแบตเตอร่ีใน

ปริมาณมาก 

Toriyama - CMICR 

18650F 
+++ +++ ++ +++ +++ +++

A123 - 

ANR26650M1B 
++ +++ +++ + ++ ++ 

หมายเหตุ: +++ หมายถึง ดีมาก, ++ หมายถึง พอใช (ผานขอกําหนดเบื้องตน), + หมายถึง ไมผาน (ไมผานขอกําหนดเบื้องตน)
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นอกจากพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคแลว จําเปนตองพิจารณาถึงความซับซอนในการพัฒนาแพ็ค

แบตเตอรี่ในระยะเวลาที่จาํกัดดวย เมื่อพิจารณาถึงความยาก/งายในการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสาํหรบั

การคํานวณ State of Charge (SoC) แพ็ค (เซลล) แบตเตอรี่ A123 ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธระหวางแรงดัน 

และ SoC ที่คอนขางจะซับซอนทําใหการพัฒนาแบบจําลองจะทําไดยากกวา แพ็ค (เซลล) แบตเตอรี่ 

Toriyama และเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการจัดซื้อไดในระยะเวลาที่กําหนด เซลลแบตเตอรี่ A123 จะ

ไมสามารถจัดหาเซลลปริมาณมากไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เน่ืองจากตองใชเวลาในการจัดหาอยางนอย 1 

เดือน  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 2 ย่ีหอ ในดานตางๆ ดังสรุปการประเมินในตารางที่ 

3.15 จะเห็นไดวาเซลลแบตเตอรี่ Toriyama มีความเหมาะสมที่จะถูกพัฒนา และประกอบเปนแพ็คแบตเตอรี่

สําหรับรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีตอไป 

 

3.4 การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตน 

เมื่อพิจารณาคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสมแลว ข้ันตอนตอไปคือ การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ 

จากเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama 2600mAh (รายละเอียดคุณสมบัติ ภาคผนวก A2) ใหมีคุณสมบัติตาม

กําหนด โดยหลักเกณฑในการออกแบบคือ การพิจารณาขนาดพื้นที่ (ขนาดพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางการ

วิเคราะหทดสอบ ดังรายละเอียดในบทที่ 4) และชวงแรงดันไฟฟาที่เหมาะสม ซึ่งรายละเอียดการออกแบบ

แพ็คแบตเตอรี่จะถูกนําเสนอในบทที่ 4 ตอไป 

 

ตารางที่ 3.16 สรุปคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรีจ่ากเซลล Toriyama 

เซลล

แบตเตอร่ี 

คุณสมบตัิของแพ็คแบตเตอร่ี 

แรงดันไฟฟา

ระบุ (V) 

ความจุไฟฟา

ที่กําหนด 

(Ah) 

แรงดันไฟฟา

ในการปลอย

ประจุสดุทาย 

(V) 

แรงดันไฟฟา

ในการประจุ

สุดทาย  

(V) 

กระแสไฟฟา

ประจ ุและ

ปลอยประจุระบุ 

(A) 

กระแสไฟฟา

ประจ ุและ

ปลอยประจุ

สูงสุด (A) 

กระแสไฟฟา

ปลอยประจุ

แบบชั่วขณะ 

(A) 

Toriyama 59.2 228.8 48 67.2 
114.4A / 

114.4A 

228.8A / 

228.8A 

457.6A for 

10seconds 

 

จากการออกแบบเบื้องตน แพ็คแบตเตอรี่จะประกอบจาก 4 แบตเตอรี่โมดูล โดยแตละโมดูลประกอบ

จากการขนานกันของเซลลแบตเตอรี่ 22 เซลล และอนุกรมกัน 16 ชุด (22S16P x 4 โมดูล รวม 1408 เซลล) 

โดยแพ็คแบตเตอรี่จะมีคุณสมบัติเบื้องตนดัง  

 

ตารางที่ 3.16 อยางไรก็ตาม แรงดันไฟฟาในการประจุสุดทาย และแรงดันไฟฟาในการปลอยประจุ

สุดทาย จะมีการปรับตามความเหมาะสมตอไป เพื่อใหเหมาะสมกับแรงดันสูงสุดของเครื่องชารจ 66 V และ

เน่ืองจากในการใชงานแบตเตอรีน้ั่น จะตองจํากัดชวงการทํางานของชุดแบตเตอรี่อยูที ่SoC 10-90% หรือ 20-
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80% (โดยจํากัดชวงแรงดันการทํางาน) เพื่อความปลอดภัย และยืดอายุการใชงาน ดังน้ันคุณสมบัติตางๆ

เหลาน้ีจะกําหนดหลังจากการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณ State of Charge (SoC) 

ตอไป 

 

3.5 การจัดซ้ือแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน 

 จากขอมูลการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ จึงไดติดตอประสานงานกับบริษัทผูประกอบชุดแบตเตอรี่ 

(บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด) เพื่อสั่งซื้อเซลลแบตเตอรี่ที่มีควบคุมคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ใหเหมือนกัน 

หรือ Matching Cell ที่เหมาะสมสําหรับการประกอบตอไป โดยราคาของเซลลแบตเตอรี่ เทากับ 320 บาท/

เซลล   

จากขอมูลการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ตองใชเซลลแบตเตอรี่จํานวน 1408 เซลล/แพ็ค และในการ

ดําเนินการประกอบน้ันจําเปนตองเผื่อเซลลแบตเตอรี่ไวจํานวนหน่ึงเผื่อกรณีผิดพลาดขณะประกอบ จึง

จําเปนตองซื้อเซลลทั้งหมดจํานวน 1,540 เซลล โดยแบงเปน 22 กลุม กลุมละ 70 เซลล ที่มีคุณสมบัติดาน

แรงดัน ความตานทาน และความจุไฟฟาใกลเคียงกัน (Matching cell) โดยเซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ใชน้ี มี 

ความจุ 1600-2650mAh แรงดัน OCV เทากับ 4.02-4.05 V และความตานทานภายใน 48-50 โอหม 

 

3.6 การสรางแบบจําลองทางคณติศาสตรสําหรับการประเมินระดบัพลังงานของแพค็แบตเตอรี ่

(SoC Estimation) 

ขอมูลที่สําคัญอีกประหน่ึงของแบตเตอรี่สําหรับการใชงานในยานยนตไฟฟาคือ การแสดงขอมูลระดับ

พลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ เพื่อบอกผูใชในการวางแผนการชารจ และการใชงาน ดังน้ันในการพัฒนาแพ็ค

แบตเตอรี่เพื่อประกอบลงบนยานยนตน้ัน ขอมูลการระบุระดับพลังงานของระบบแบตเตอรี่น้ัน จะตองถูกใสลง

ไปในระบบควบคุม และจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System) เพื่อแจงขอมูลน้ีใหกับผูใช และ

ระบบควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนรถยนต (Electrical Control Unit; ECU)  

ในโครงการวิจัยน้ี เพื่อออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ SoC และกําหนดชวงการทํางาน

ของแบตเตอรี่ที่เปนขอมูลที่สําคัญการออกแบบระบบปองกันของ Battery management system จึงศึกษา

เอกสารอางอิงเกี่ยวกับรปูแบบวิธีการประเมินระดับพลังงานของแบตเตอรี ่พิจารณาเลอืกรูปแบบและการสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ และการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการประเมินระดับ

พลังงานของแบตเตอรี่โดยใชขอมูลที่ไดจากการทดสอบที่ผานมา โดยเปนการใชแบบจําลองของเซลล เพื่อ

ขยายไปสูการประเมินระดับพลังงานของแพ็ค 

SoC มีวิธีในการประเมิน 4 วิธี [13], [14] ไดแก 

ก. Direct Measurement: วิธีน้ีจะวัดแรงดัน เพื่อคํานวณเปนคา SoC ไดแก OCV – Look up table 

(วัดแรงดันขณะกระแสไฟฟาเทากับศูนย ซึ่งเปนถือเปนวิธี offline) และ Terminal voltage (วัด

แรงดันขณะแบตเตอรี่ทํางาน และคํานวณคา SoC ซึ่งถือเปนวิธี online) 
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ข. Coulomb counting method: วิธีน้ีใชวิธีการวัดกระแสไฟฟา และการอินทีเกรตกระแสไฟฟาชารจ 

(มีคาเปน บวก) และดิสชารจของแบตเตอรี่ (มีคาเปน ลบ) ที่วัดได รวมกับสถานะ SoC เริ่มตน 

ค. Adaptive system: เปนวิธีการประมาณ SoC ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรตางๆ โดยเปน Non-

linear model ไดแก BP neural network, Fuzzy neural network, Kalman filter ฯลฯ 

ง. Hybrid method: เปนวิธีการคํานวณ SoC โดยใช 2 วิธี รวมกัน เชน Coulomb counting รวมกับ 

EMF combination, Coulomb counting รวมกับ Kalman filter combination 

 

ถึงแมวา วิธี Adaptive system และ Hybrid method จะเปนวิธีที่มีความแมนยําของการเมิน SoC 

มากกวา อีก 2 วิธี แตเปนวิธีที่ตองใชเวลาในการพัฒนาที่นานกวา และตองอาศัยขอมูลจากการทดสอบ

คุณสมบัติแบตเตอรี่ที่มากกวา วิธี Direct Measurement และ Coulomb counting method ดังน้ันทีมวิจยั

พิจารณาเลือกใช 2 วิธี คือ Terminal voltage และ Coulomb counting method เปนวิธีการประเมิน SoC 

แบบ online (ขณะแบตเตอรี่ชารจ ดิสชารจ) เน่ืองจากเวลาที่มีจาํกัดในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ีวิธี Terminal 

voltage ยังเปนวิธีการประเมินพื้นฐานในการออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ ที่จะนําไปสู

การประเมิน SoC ดวย Adaptive system หรือ Hybrid method ที่มีความแมนยํามากข้ึนตอไป 

วิธี Terminal voltage เปนวิธีหลักสําหรับการประเมิน SoC และ วิธี Coulomb counting method 

จะใชสําหรับการเก็บขอมูล เพื่อพัฒนา SoC estimation ตอไป ทั้ง 2 วิธี มีรายละเอียดดังน้ี 

วิธี Terminal voltage 

SoC สามารถระบุไดจากการวัดแรงดัน terminal voltage เพื่อคํานวณ open circuit voltage แลว

จึงประเมินเปนคา SoC ตอไป จากคุณสมบัติ Voltage – Discharge capactity ดังรูปที่ 3.13 จะใหไดวาแรงดัน 

CCV ที่วัดไดที่ SoC เดียวกัน (Discharge capacity/Nominal capacity) ข้ึนอยูกับกระแส และอุณหภูมิ ดังน้ัน

พารามิเตอรที่วัด ไดแก แรงดัน, กระแส และ อุณหภูมิ  

 

 
รูปที่ 3.13 Voltage profile ขณะดิสชารจดวยกระแสตางๆ และที่อุณหภูม ิ45◦C และอุณหภูมิหอง 

วิธีการพัฒนารปูแบบการประเมิน SoC ดวยวิธีน้ีน้ัน ประกอบดวย 2 สวน คือ  
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1. ความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC ดังตัวอยางรูปที่ 3.14 จาก OCV ที่คํานวณไดจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร จะนํามาใชในการประเมิน SoC จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่แสดงความสัมพนัธระหวาง 

OCV และ SoC 

2. การออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ ดังตัวอยางรูปที่ 3.15 เพื่อคํานวณ OCV จากการ

วัดแรงดันของแบตเตอรี่ (Terminal voltage) ขณะทําการจายหรือรับกระแส (Closed circuit voltage; 

CCV) กระแส และแรงดัน  

รายละเอียดของการพฒันาการประเมิน SoC ดวยวิธี Terminal voltage น้ีจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

 

 
รูปที่ 3.14 ตัวอยางความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC [15] 

 

 
รูปที่ 3.15 ตัวอยาง Battery model 

  

วิธี Coulomb counting method 

SoC สามารถคํานวณไดจากคากระแส และ คาความจุเริ่มตน (Q0) ดังสมการ (3.3)  

  (3.3) 

วิธี Coulomb counting method อาจจะเปนวิธีที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับการใชงานในยานยนต

ไฟฟา เน่ืองจากกระแสของแบตเตอรี่สําหรับยายนตไฟฟา มีความผันผวนคอนขางสูง ดังน้ันความแมนยํา 

ข้ึนอยูกับเครื่องมือวัดกระแสที่จะตองมี sampling time ที่ละเอียด และแมนยํา ซึ่งมีราคาสูง รวมถึงอาจเปน

การสะสมความผิดพลาดจากการคํานวณไปเรื่อยๆ (cumulated error) อยางไรก็ตามวิธีน้ีจะใชในการ SoC 

ดวยเพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยตอไป 
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3.6.1 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรแสดงความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC 

3.6.1.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิง 

ความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC สามารถสรางได 3 วิธี [16] ดังน้ี 

ก. Voltage relaxation method: เปนวิธีการวัดแรงดัน OCV ของแบตเตอรี่ที่ SoC ตางๆ น่ันคือ

จะตองรอใหแรงดันของแบตเตอรี่เมื่อไมมีกระแสเสถียรกอนจึงจะสามารถระบุ OCV ได ดังรูปที่ 3.16 น่ันคือ 

ความถูกตอง และละเอียด ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่แรงดันจะเสถียร และความละเอียดของ SoC ที่ทําการ

ทดสอบ จึงทําใหวิธีน้ีจะตองใชระยะเวลาในการทดสอบคอนขานนาน  

 

 
รูปที่ 3.16 แรงดัน และกระแส ขณะดิสชารจ และหยุดจายกระแส เพื่อหา OCV [17] 

 

ข. Interpolation method: เปนวิธีการประเมินแรงดัน OCV จากคาเฉลี่ยระหวางแรงดันของ

แบตเตอรี่ขณะชารจ และดิสชารจ ที่ SoC ตางๆ 

ค. Extrapolation method: เน่ืองจาก OCV เปนคาแรงดันเมื่อกระแสเทากับศูนย ดังน้ัน วิธีน้ีจะ

ประเมิน OCV จาก CCV หรือแรงดันเมื่อมีกระแส ที่กระแสตางๆ และ extrapolate ไปสูแรงดันที่ กระแส

เทากับ ศูนย 

 

3.6.1.2 ความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC ทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ Toriyama 2600mAh 

 ในโครงการน้ีจะทดลองใชวิธี  Voltage relaxation method และวิธี Interpolation method 

สําหรับวิธี Extrapolation method น้ันมีขอมูลไมเพียงพอ และตองใชเวลานานในการทดสอบ 

วิ ธี  Voltage relaxation method จ ะ ใ ช ข อ มู ล จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ  Hybrid Pulse Power 

Characteristic (HPPC) ซึ่งจะทดสอบแบตเตอรี่ที่ SoC 10% ถึง 90% ทุกๆ 10% และวิธี Interpolation 

method จะใชขอมูลจากการทดสอบอัตราการประจุไฟฟาและปลอยประจุดวยคาจํานวนเทาของคาความจุ

ไฟฟา หรือ C-rate  

จากขอมลูการทดสอบดังกลาง สามารถสรางความสัมพันธระหวาง OCV และ SoC ไดดังรูปที่ 3.17 ซึ่ง

จะเห็นไดวา แรงดัน OCV ของวิธี Voltage relaxation method คลายกับเสนตรง 3 เสน น่ันคือ OCV(SoC) 

น้ีประกอบดวย 3 linear equation แรงดัน OCV ของวิธี Interpolation method จะเปน nonlinear ซึ่งใน
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การพัฒนาลง BMS น้ันจะใชวิธี look-up table นอกจากน้ีการจําลอง OCV ทั้ง 2 วิธี ลักษณะใกลเคียงกัน แต

มีความแตกตางมากในชวง SoC ตํ่าๆ และ SoC สูงๆ 

 

 
รูปที่ 3.17 การสรางแรงดัน OCV ที่ SoC ตางๆ ดวยวิธี Voltage relaxation method และ 

Voltage Interpolation method  

 

ทีมวิจัยพจิารณาเลือกใช วิธี Voltage relaxation method เน่ืองจากการพฒันาติดต้ังไปบน BMS ทํา

ไดงายกวา 

 

3.6.2 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี ่

3.6.2.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิง 

รูปแบบของแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ มีหลายรูปแบบ โดยแบงไดแปน 2 ประเภท

หลัก คือ DC model และ Transient model ดังรูปที่ 3.18 โดย DC model จะละเลย ผลของ non-linear 

ของแรงดัน OCV ในขณะที่ Transient model จะมีความซับซอนของแบบจําลองมากกวา และคํานึงถึง

คุณสมบัติ non-linear ของแรงดัน OCV [15], [17] 

 

 
รูปที่ 3.18 รูปแบบของแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี ่[4] 
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พารามิเตอรความตานทานตางๆของแบบจําลอง จะข้ึนกับ SoC, สถานการณชารจ-ดิสชารจ และ 

อุณหภูมิ สําหรับในโครงการวิจัยน้ี ดวยขอจํากัดของระยะเวลา และขอมูลจากการทดสอบ จะละเลยผลของ

อุณหภูมิ โดยใชขอมูลจากการทดสอบที่อุณหภูมิหองเปนหลัก เพื่อความปลอดภัยในการใชงานแบตเตอรี่ที่

อุณหภูมิสูง โดยจํากัดชวงการทํางานของแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงดวย SoC   กลาวคือ เมื่อแบตเตอรี่ทํางานที่

อุณหภูมิสูง SoC ที่ประเมินจะตํ่ากวาความเปนจริง เน่ืองจากคาความตานทานภายใน (Internal resistance; 

Rin) ของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน  

 

3.6.2.2 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ Toriyama 2600mAh 

 ทีมวิจัยพิจารณาใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร DC model ดังรูปที่ 3.19 ที่ประกอบดวยแหลงจาย

แรงดันกระแสตรง และความตานทาน ซึ่งแรงดัน Open circuit voltage ที่เปนฟงกชันของ SoC (OCV(SoC)) 

สามารถคํานวณไดดังสมการ (3.4) โดย CCV คือ แรงดันที่ข้ัวแบตเตอรี่, Rch/dis คือความตานทานของแบตเตอรี่

ขณะชารจหรือดิสชารจ และ I คือกระแสไฟฟาชารจ หรือดิสชารจ (+ discharge, - charge) 

 
รูปที่ 3.19 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอรี่ที่ออกแบบ 

 

 OCV(SoC) = CCV + Rch/dis * I (3.4) 

คาความตานทานภายในของแบตเตอรี่ จะใชขอมูลแรงดัน และกระแสจากการทดสอบ Hybrid Pulse 

Power Characteristic (HPPC) ในการคํานวณ โดยคํานวณจาก สมการที่ (3.4) (OCV(SoC) CCV  และ I ใช

ขอมูลจากการทดสอบ) จากการคํานวณ R ที่ SoC ตางๆ ของเซลลแบตเตอรี ่ขณะชารจ ดิสชารจ สามารถสรปุ

ผลไดดังน้ี 

- Rdis = 0.16Ω 

- Rch => 1C = 0.12Ω และ C/2 to C/5 = 0.18Ω 

 

3.6.3 สรุปแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการประเมินระดับพลังงานของตนแบบแพ็คแบตเตอรี ่

 จากแบบจําลองที่ไดออกแบบไวในหัวขอที่ 3.6.1 และ 3.6.2 สามารถออกแบบระบบการประเมิน

ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ไดรูปที่ 3.20 โดยพารามิเตอรดานแรงดัน และความตานทานของแบตเตอรี่จะ 

คํานวณจากคุณสมบัติของเซลล เพื่อใหไดแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการประเมินระดับพลังงานของ

ตนแบบแพ็คแบตเตอรี ่22P16S*4 กลาวคือ แบบจําลอง OCV(SoC) จะคูณดวย 16 และคาความตานทานจะ

ลดลง โดย Rdis_pack = 0.029Ω และ Rch_pack = 0.033Ω (C/2 to C/5) และ 0.022Ω (1C) 
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รูปที่ 3.20 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการประเมินระดับพลงังานของตนแบบแพ็คแบตเตอรี ่

 

3.3.4 การออกแบบชวงการทํางานท่ีเหมาะสมของแบตเตอรี ่

 จากรูปที่ 3.13 จะเห็นไดวาที่ SoC สูง และตํ่า จะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่มากกวา SoC ชวง

กลางๆ ดังน้ันเพื่อความปลอดภัย จึงจะกําหนดใหแบตเตอรี่ทํางานในชวง SoC สูง และตํ่าน้ีนอยที่สุด 

นอกจากน้ีชวงแรงดันของแบตเตอรี่ยังจํากัด ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะกําหนดชวงการทํางานที่เหมาะสมของ

แบตเตอรี ่เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบระบบควบคุม ปองกัน และจัดการแบตเตอรี่ตอไป 

 ในที่ น้ีจะกําหนดชวงการทํางานของแบตเตอรี่ใหอยู ในชวง SoC 10-90% ซึ่ ง เปนชวงที่การ

เปลี่ยนแปลงของแรงดันตอ SoC ไมสูง ซึ่งชวงการทํางาน SoC ดังกลาว เทากับแรงดัน OCV 3.04-4.01 V 

นอกจากน้ีแตละเซลลแบตเตอรี่จะทํางานอยูในชวง cut-off discharge voltage ถึง Charge voltage ซึ่ง

เทากับ 3-4.2 V และชวงในการทําการ Balance cell แบตเตอรี่โดย BMS คือ 4.075-4.125 V ดังรูปที่ 3.21 

ดังน้ัน  

- Operating voltage of pack = 48.64V (16*3.04V) to 65.6V (16*4.1V) 

- Maximal charge voltage of pack = 65.6V  

นอกจากน้ีสามารถออกแบบคุณสมบัติของระบบปองกันแพ็คแบตเตอรี่ จากคุณสมบัติดานแรงดัน

เบื้องตนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการออกแบบ BMS ตอไป ดังน้ี 

- 1st priority: V_cell <=3V OR V_cell >=4.2V  

- 2nd priority: SoC_model<=0% (Real SoC<=5%) 

- 3rd priority: V_pack<=48.64V (16*3.04V) OR V_pack >= 66V  (16*4.125V) 

 

 
รูปที่ 3.21 แผนภาพแสดงระดับแรงดันตางๆของแบตเตอรี ่
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3.4 สรุปผลการดําเนินงาน  

จากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่มีอยูในทองตลาดน้ัน  ทีมวิจัยได

คัดเลือกเซลลรูปทรงกระบอก Toriyama, และ A123 - ANR26650M1B ดวยเหตุผลดานคุณสมบัติทาง

เทคนิคและความสามารถในการจัดหาเพื่อนํามาประกอบ เพื่อนํามาทําการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

กอนคัดเลือกมาประกอบเปนชุดแบตเตอรี่ที่ตองการ  

เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama และ A123 ที่ไดถูกพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนจากเหตุผลดาน

คุณสมบัติทางเทคนิคและความสามารถในการจัดหาเพื่อนํามาประกอบ ไดถูกทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค

เพิ่มเติม เกี่ยวกับความจุไฟฟา (Nominal capacity test) การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic 

(HPPC) การทดสอบดวย Driving cycle ตามมาตรฐาน และการทดสอบความสามารถในการประจุและปลอย

ประจุดวยอัตราตางๆ (C-rate) และพิจารณาความซับซอนในการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่ในระยะเวลาที่จํากัด ซึ่ง

พบวา เซลลแบตเตอรี่ A123 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกวาในดานความสามารถในการประจุและปลอยประจุ 

รวมถึงดานความรอนและความปลอดภัย  แตไมสามารถนํามาประกอบแพ็คแบตเตอรี่ภายในระยะเวลาที่จาํกดั

ได ในขณะที่เซลลแบตเตอรี่ Toriyama อาจจะมีคุณสมบัติที่ดอยกวาในดานที่กลาวมาขางตน แตคุณสมบัติ

ตางๆ ยังเหมาะสมกับคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ที่กําหนด รวมถึงสามารถจัดซื้อเพื่อประกอบแพ็คแบตเตอรี่

ภายในระยะเวลาที่กําหนดได ดังน้ันในโครงการน้ีจึงพิจารณาเลือกเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ในการจัดทํา

แพ็คแบตเตอรี่สําหรับรถยนตไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 

 แพ็คแบตเตอรี่ที่ประกอบจากเซลลแบตเตอรี่ Toriyama ที่ถูกพิจารณาเลือก ไดถูกออกแบบเบื้องตน 

โดยจะใชทั้งหมด 1,408 เซลล ที่ เ ช่ือมตอกันแบบ ขนานกัน 88 เซลล และอนุกรมกัน 16 เซลล ซึ่งมี

รายละเอียดคือ แบตเตอรี่โมดูล 4 ชุด ขนานกัน โดยแตละโมดูลประกอบจากเซลลแบตเตอรี่ขนานกัน 22 

เซลล และอนุกรมกัน 16 เซลล  

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินระดับพลังงานของแพ็คแบตเตอรี่ และระดับแรงดันตางๆ

ในการทํางานของแบตเตอรี่ ไดถูกพัฒนาจากผลการทดลองระดับเซลลเพื่อเปนขอมูลในการออกแบบ และ

พัฒนาระบบควบคุม และจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ตอไป  
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บทท่ี 4. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอร่ีโมดูล (Structural/Thermal) 
 

จากบทที่แลวกลาวถึงการคัดเลือกเซลลเพื่อจะนํามาประกอบเปนโมดูลและแพ็ค ในบทน้ีจะกลาวถึง

แนวความคิดตางๆ ที่ใชในการออกแบบ สําหรับการออกแบบโมดูลยอย และโมดูลแบตเตอรี่  เทคนิคในการ

เช่ือมตอทางกล และเทคนิคการระบายความรอน รวมถึงระบบความปลอดภัย และการประกอบ โดยอางอิง

จากขอมูลการออกแบบจากการทดสอบเซลลแบตเตอรี่จากบทที่ 3 

 

4.1 การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ 

4.1.1 คําจํากัดความและนิยาม 

ทีมวิจัยไดดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเทคนิคของแบตเตอรี่ โดยในเบื้องตน ได

ออกแบบโดยอางอิง แบตเตอรี่รูปทรงกระบอก 18560 (ความหมายของหมายเลข 18 คือ ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 18 มิลลิเมตร หมายเลข 65 คือ ความสูงของทรงกระบอก 65 มิลลิเมตร และหมายเลข 0 หมายถึง 

ทรงกระบอก) ซึ่งขนาดที่กลาวมาจะเปนขอจํากัดเชิงพื้นที่หรือปริมาตรของจาํนวนเซลลแบตเตอรี่ทีจ่ะถูกบรรจุ

ในแพ็คแบตเตอรี่ ในการออกแบบจําเปนตองใชโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ 3D CAD เพื่อทําการลองผิดลองถูก

เพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม กอนจะกลาวถึง ลักษณะของแบบสามมิติของแตละช้ินสวน เพื่อให

เกิดความเขาใจที่ตรงกัน ตองนิยามคําจัดความของช่ือเฉพาะหรือช่ือเรียกของช้ินสวนหลักเสียกอน เชน เซลล

แบตเตอรี่ โมดูลยอยแบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ แพ็คแบตเตอรี่ slave BMS Master BMS และอื่นๆ 

 เซลลแบตเตอรี่ คือ เซลลแบตเตอรี่ เดียวที่ ยังไมถูกตอเปนวงจรขนานหรืออนุกรม โดยปกติ

แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่จะอยูในชวง 3.2 - 4.2 V ข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุ (Active Materials) ภายใน

แบตเตอรี่  

 โมดูลยอยแบตเตอรี ่ คือ แบตเตอรี่เดียวที่ถูกเช่ือมตอเปนวงจรอนุกรมหรือวงจรขนาน ดังแสดงในรูป

ที่ 4.1 เพื่อใหมีคาแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาตามตองการ โดยปกติแลว การตออนุกรมจะไดแรงดันไฟฟา 

และการตอขนานจะไดกระแสไฟฟา แตในที่น้ีโมดูลยอยแบตเตอรี่ของทีมวิจัยและออกแบบ ไดนําเซลล

แบตเตอรีม่าเช่ือมตอแบบวงจรขนานกอน เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟา แอมแปรช่ัวโมง (Ah) ยกตัวอยางเชน เมือ่นํา

เซลลแบตเตอรี่ขนาดความจุ 2.6 Ah แรงดันไฟฟา 3.7 V มาเช่ือมตอกัน 20 เซลล จะทําใหมีคาความจุทาง

ไฟฟารวม 52 Ah ซึ่งมาจากความจุ 2.6 Ah คูณดวยจํานวนเซลล 20 เซลล แตแรงดันไฟฟาของโมดูลยอย

แบตเตอรียั่งคงเดิมที่ 3.7 V 
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รูปที่ 4.1 โมดูลยอยแบตเตอรีป่ระกอบไปดวยหลายเซลลแบตเตอรี ่

 

 โมดูลแบตเตอรี ่คือ การนําโมดูลยอยแบตเตอรีม่าเช่ือมตอกัน ในที่น้ีทีมวิจัยและออกแบบ ไดนําโมดูล

ยอยแบตเตอรี่ มาเช่ือมตออนุกรม เพื่อใหแรงดันไฟฟาถึงคาแรงดันใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.2  ดังน้ันถานํา

โมดูลยอยแบตเตอรี่ดังที่กลาวมากอนหนาน้ี ที่มีคาแรงดันไฟฟา 3.7 V มาตอกัน 18 โมดูลยอย จะทําใหได

แรงดันไฟฟารวมมีคาเทากับ 66.6 V มาจากแรงดันไฟฟาของโมดูลยอยคูณดวยจํานวนโมดูลยอย 18 โมดูล ที่

ตออนุกรมกัน ทั้งน้ีการนําเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมาเช่ือมตอกันเปนโมดูลน้ันควรจะตองมีระบบจัดการ

แบตเตอรี่ในระดับโมดูล ซึ่งในที่น้ีเรียกวา Slave BMS มีหนาที่จัดการใหเซลลที่ตอกันในโมดูล ไมเกิดการรับ

กระแสหรือปลอยกระแสจากแบตเตอรี่เซลลหรือจากสายหน่ึงของเซลลที่ตอกันเปนอนุกรมอยูมากเกิดไปโดย

อนุญาตใหเกิดการถายเทกระแสระหวางกัน รวมถึง ปองกันเซลลแบตเตอรี่ไมใหเกิดการ overcharge, over 

discharge และเกิดอันตรายจากความรอนที่อาจเกิดข้ึน  

 

 
รูปที่ 4.2 โมดูลแบตเตอรีท่ีป่ระกอบไปดวยหลายโมดูลยอย 

 

แพ็คแบตเตอรี่ คือ การนําโมดูลแบตเตอรี่มาเช่ือมตอกันใหมีความจุพลงังานที่สงูข้ึน ในที่น้ีเปนการนํา

โมดูลแบตเตอรี่มาเช่ือมตอแบบขนาน 4-5 โมดูล ดังแสดงในรูปที่ 4.3 เพื่อเพิ่มความจุทางไฟฟา Ah อยางไรก็

ตาม การเพิ่มความจุโดยการเพิ่มจํานวนเซลล มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือ สามารถเพิ่มระยะทางในการขับข่ี 

เพิ่มสมรรถนะของอัตราเรง และลดภาระการจายไฟฟาใหกับเซลลแบตเตอรี่ตอเซลล รวมถึงปริมาณความรอน

ที่เกิดข้ึนในแตละเซลล สําหรับขอเสียคือเพิ่มนํ้าหนักใหกับตัวรถ ทําใหจําเปนตองใชไฟฟาในการขับเคลื่อน

เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังเพิ่มตนทุนของยานยนตไฟฟา ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึ่งประสงคของผูประกอบการ ดังน้ันการคํานึงถึง

จุดคุมทุนมีความสําคัญอยางย่ิงยวด เน่ืองจากราคาเกิน 30 % ของยานยนตไฟฟา อยูที่แพ็คแบตเตอรี่ซึ่งเปน
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ความทาทายของวิศวกรหรือผูออกแบบในการที่จะลดตนทุน แตยังคงประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ 

ทั้งน้ีการนําโมดูลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมาเช่ือมตอกันเปนแพ็คน้ันควรจะตองมีระบบจัดการแบตเตอรี่ใน

ระดับแพ็คเชนเดียวกัน ซึ่งในที่น้ีเรียกวา Master BMS มีหนาที่จัดการใหโมดูลที่ตอกันในแพ็ค ไมเกิดการรับ

กระแสหรือปลอยกระแสจากแบตเตอรีโ่มดูลมากเกิดไปโดยอนุญาตใหเกิดการถายเทกระแสระหวางกัน รวมถึง 

ปองกันแบตเตอรี่ไมใหเกิดการ overcharge, over discharge และเกิดอันตรายจากความรอนที่อาจเกิดข้ึน  

 

 
รูปที่ 4.3 โมดูลแบตเตอรี่ที่ถูกทดลองประกอบเขาในแพ็คแบตเตอรี ่

 

4.1.2 แนวความคิดในการออกแบบเบ้ืองตน 

แพ็คแบตเตอรี่ประกอบไปดวย ทั้งโมดูล และโมดูลยอย เพื่อใหไดทั้งความจุของพลังงาน และกําลังที่

ตองการ  โดยพิจารณาประเด็นตางๆ ดังน้ี 

ก. จํานวนเซลลที่จะตอกันแบบอนุกรม (ใหได V ที่ตองการ) 

ข. จํานวนชุดเซลลทีจ่ะตอกันแบบขนาน (เพื่อใหได Ah ที่ตองการ) 

ค. จํานวนเซลลทั้งหมดทีจ่ะสามารถใหกําลงัไฟฟาแบบปกติ (normal operation) และกําลังไฟฟาขณะ

ช่ัวครู (pulse operation) เชนในขณะเรงเครื่อง 

ง. พื้นที่ที่จะสามารถบรรจุเซลล โมดูล เพื่อประกอบเปนแพ็คได 

จ. จํานวนโมดูลที่เหมาะสม (เพื่อการออกแบบ BMS และ การใชพื้นที่และการบํารุงรักษา) 

ฉ. ความรอนที่อาจเกิดข้ึน (จากขอมูลประสทิธิภาพของเซลล) และการจัดการความรอนที่อาจเกิดข้ึน 

(เชนวิธีการระบายความรอนแบบมี heat sink หรือการระบายดวยอากาศ หรือของเหลว)  

ช. พื้นที่สําหรบัการติดต้ัง BMS 

ซ. นํ้าหนักและการบาลานซ 

ฌ. วิธีการเช่ือมตอและวัสดุทีเ่ลือกใชตางๆ 



 

Page | 68  

 

ทั้งน้ีการตอบสนองกําลังไฟฟาสูงช่ัวครูในระยะเวลาสั้น สําหรับการเรงช่ัวขณะ มีความจําเปนอยางย่ิง 

เพื่อไมให เกิดการดึงกระแสจากเซลลแบตเตอรี่มากเกิน (Over C-Rate Discharge) ทางทีมวิจัยไดมี

แนวความคิดสามแบบเพื่อตอบโจทยการตอบสนองดังกลาวน้ีคือ 

- การใชแบตเตอรี่จํานวนมากมาเช่ือมตอกัน ซึ่งเปนแนวความคิดพื้นฐาน ที่อาศัยศักยภาพของจํานวน

เซลลแบตเตอรี่หลายเซลล เพื่อชวยกันตอบสนองภาระทางไฟฟา ขอดีของวิธีน้ีคือ อายุการใชงานของ

เซลลแบตเตอรี่จะมีอายุการใชงานยาวข้ึน เน่ืองจากการจายกระไฟฟาของแตละเซลลจะไมมาก

จนเกินไป นอกจากน้ัน ความรอนที่เกิดข้ึนภายในเซลลก็จะนอยตามไปดวย ทําใหความตานทาน

ภายในเซลลไมสูงมาก (Ohmic loss) อยางไรก็ตาม วิธีน้ีก็ยอมมีขอเสียเชนกันน่ันคือ จําเปนตองเพิ่ม

ตนทุนของจํานวนเซลล อุปกรณการจัดการแบตเตอรี่ที่เพิ่มข้ึน และตองใชเวลาในการชารจประจุ

ไฟฟาเพิ่มข้ึน เพราะวาความจุของแบตเตอรี่โดยรวมเพิ่มข้ึน นอกจากน้ันยังตองใชพื้นที่มากข้ึน และ

นํ้าหนักรถโดยรวมสูงข้ึน สงผลกระทบโดยตรงกับอัตราเรงหรือกําลังในการขับเคลื่อน ซึ่งในแงเชิง

วิศวกรรมแลว จําเปนตองหาจุดที่เหมาะสมของนํ้าหนักที่เพิ่มข้ึนมาดังกลาว     

- การใชแบตเตอรี่ที่สามารถจายไฟฟากําลังสูงไดช่ัวครูขณะ ในแงของการใชชนิดวัสดุภายในเซลล

แบตเตอรี่ (Active Materials) ที่สามารถตอบโจทยกําลงัสงูไดช่ัวครู ก็เปนหน่ึงอีกวิธีการหน่ึง สามารถ

ใชจํานวนเซลลที่นอยกวาในการตอบสนองในแงของกําลังแบบฉับพลัน แตเซลลแบตเตอรี่ (LFP หรือ

ชนิดอื่น) ประเภทน้ีมีขอจํากัด ในเรื่องความจุพลังงานตอปริมาตร นํ้าหนัก และราคา เมื่อเทียบกับ

เซลลแบตเตอรี่ (LCO) โดยบางการประยุกตใชงาน จะติดต้ังแพ็คแบตเตอรี่สองแบบ มีแพ็คที่หน่ึงตอบ

โจทยเชิงกําลัง อีกแพ็คหน่ึงตอบโจทยเชิงพลังงาน เพื่อใหรถมีอัตราเรงเพียงพอและระยะทางใน

ขับเคลื่อน อยางไรตาม การที่จะนําแบตเตอรี่ตางพฤติกรรมกันมาอยูรวมกัน ยอมตองมีเรื่องการ

จัดการมาเกี่ยวของ จําเปนตองมี DC/DC คอนเวอรเตอร เพื่อใหแรงดันไฟฟาทางออกใหมีคาเทากัน

ในแตละแพ็ค กอนที่จะเช่ือมตอเขากับชุดควบคุมมอเตอร หรือบางประยุกตการใชงานอาจจะเซลล

แบตเตอรี่ (LFP หรือชนิดอื่น) อยางเดียว เพื่อใหงายตอการจัดการระบบ 

- การใชแบตเตอรี่รวมกับซุเปอรคาปาซิเตอร วิธีการน้ีเปนการผสมผสานเทคโนโลยีระหวางแบตเตอรี่

และซุเปอรคาปาซิเตอร โดยแบตเตอรี่ตอบโจทยเรื่องคาความจุทางพลังงาน สําหรับระยะทางในการ

ขับเคลื่อน ในขณะที่ซุเปอรคาปาซิเตอรสามารถตอบโจทยเรื่องคากําลังไฟฟาสูงสุดแบบฉับพลัน เมื่อ

รถตองการอัตราเรง ช่ัวขณะ นอกจากน้ัน ถาตองการติดต้ังระบบรี เจนเจอเรทีฟเบรกกิ่ง 

(Regenearative Braking System) ซุเปอรคาปาซิเตอรก็สามารถเก็บประจุไดไวกวาแบตเตอรี่ที่มีคา

อัตราการเก็บประจุและคายประจุที่ไดไวที่สุด ทําใหวิธีการน้ีไมจําเปนตองติดต้ังแบตเตอรี่จํานวนมาก

เกินความจําเปน สงผลใหรถไมมีนํ้าหนักมากเกินไป และราคาตนทุนของจํานวนแบตเตอรี่ลดลงดวย 

อยางไรก็ตาม การใชทั้งแบตเตอรี่และซุเปอรคาปาซิเตอรรวมกัน ตองมีระบบการจัดการที่ยุงยากและ

ซับซอน ยกตัวอยางเชน ตอนที่ชุดควบคุมมอเตอรตองการกําลังไฟฟาสูง ตองใหซุเปอรคาปาซิเตอร

จายไฟฟามากกวาแบตเตอรี่ และเมื่อซุเปอรคาปาซิเตอรไมเหลือพลังงานแลว แบตเตอรี่ตองคอยๆ 
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คายประจุไฟฟาใหซุเปอรคาปาซิเตอร มิฉะน้ันแลวการตอซุเปอรคาปาซิเตอรจะไมมีประโยชนอะไร

เลย เพราะแบตเตอรี่ตองทํางานหนักเชนเดิม 

 

จะเห็นไดวา แนวความคิดทั้งสามแบบมีขอดีและขอเสียตางกันไป ข้ึนอยูตนทุน และความยุงยาก ซึ่ง

แนวความคิดทั้งสามน้ีเปนแคสวนหน่ึงของหลายวิธีการเทาน้ัน ข้ึนอยูกับวิศวกรที่จะออกแบบระบบการจัดการ 

ซึ่งแนวโนมบริษัทในปจจุบัน คือ การลดตนทุนเพื่อใหผูใชทั่วไปเขาถึงผลิตภัณฑได แตยังคงคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และฟงกช่ันการทํางาน สําหรับงานวิจัยน้ี ทางทีมวิจัยเลือกที่จะใชแบตเตอรี่จํานวนมากในการ

เช่ือมตอกัน เน่ืองความซับซอนของการออกแบบนอยกวา และระยะเวลาที่จํากัดของโครงการ 

 

4.1.3 ระบบการจัดการไฟฟาเบ้ืองตน 

จากที่กลาวมาขางตนการที่จะทําใหแบตเตอรีม่ีประสทิธิภาพการทํางานอยางเต็มที ่มีอายุการทํางานที่

ยาวนานและปลอดภัย ระบบการจัดการแบตเตอรี่ทั้งในระดับโมดูลและแพ็คมีความสําคัญอยางย่ิง รูปที่ 4.4 

เปนภาพรวมระบบการจัดการเบื้องตนของแพ็ค แตละเซลลแบตเตอรี่จะถูกตรวจสอบคาแรงดันไฟฟา และ

อุณหภูมิ โดย BMS ยอย (BMS Slave Board)  ซึ่งจะสงขอมูลไปที่ BMS หลัก (Master BMS board) หน่ึง 

BMS ยอย จะมีหนาที่ดูแลตอหน่ึงโมดูลยอย โดยรูปแบบของการเช่ือมตอเซลลแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

กอนหลังภายในโมดูลยอยและหลักจะถูกกลาวในหัวขอถัดไป จากรูปน้ีสองโมดูลยอยจะอยูในโมดูลหลกัภายใน

เสนประสีเขียว หลักจากน้ันสองโมดูลหลักจะถูกเช่ือมตอแบบขนาน โดยมีสวิทชหลัก (Main Switch) ขวางทาง

ไวที่ทางข้ัวบวกและข้ัวลบ ฟวส (Fuse) และอุปกรณวัดกระไฟฟา (Current Sensor) นอกจากน้ันที่ข้ัวบวกยัง

มีสวิทชบายพาส (Pre-Switch) และความตานทาน (Resistance) ที่ตอขนานกับสวิทชหลัก ตัวสวิทชบายพาส

และความตานทานน้ีมีบทบาทสําคัญมาก ในชวงการทํางานเริ่มตน มันถูกตอกอนสวิทชหลักเสมอ เพื่อให

กระแสไฟฟาคอยไหลเขาไปที่ DC/AC อินเวอรเตอร จนทํากระทั่งความแรงดันไฟฟาหนาและหลังสวิทชหลักมี

คาใกลเคียงกัน ซึ่งเปนระบบปองกันการสปารคที่หนาพื้นผิวเช่ือมตอภายในสวิทชหลัก นอกจากน้ัน ยังปองกัน

ไฟฟากระชาก (Surge) ออกจากแพ็คแบตเตอรี่และเขาไปที่ DC/AC อินเวอรเตอรดวย โดยปกติแลว DC/AC 

อินเวอรเตอรจะมีคาปาซิเตอรประกอบอยู ทั้งสวิทชบายพาสและหลักจะถูกสั่งการผาน ดวยบอรด VI-

Contactor โดยบอรดตัวน้ีสามารถตัดตอ โดยอางอิงขอมูลจากทั้ง BMS ยอย และ BMS หลัก เมื่อระบบ

ระบายความรอนไมสามารถควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ได นอกจากน้ัน VI-Contactor บอรด ยังรับคา

กระแสไฟฟาโดยตรงจากอุปกรณวัดกระไฟฟา ยกตัวอยางเชน เมื่อเกิดมีกระแสไฟฟาเกินคาที่กําหนด บอรด 

VI-Contactor มีอํานาจในการตัดสินใจโดยตรงเพื่อสั่งตัดทุกสวิทช กอนที่ฟวสจะเกิดการเสียหายอยางถาวร 

สําหรับบอรด Thermal Management จะใชขอมูล ทั้งอุณหภูมิภายในโมดูลยอย และกําลังไฟฟาที่ออกจาก

แพ็คแบตเตอรี่ ในการกําหนดคาอัตราการไหลของสารหลอเย็น ข้ึนอยูกับระบบระบายความรอนเปนระบบ

แบบใด ใชของแก็สหรือของเหลวโดยแหลงพลังงานสําหรบับอรด Master BMS และบอรดอิเล็กทรอนิกสตางๆ

จะมาจากแบตเตอรี ่12 Vภายนอกแพ็คแบตเตอรี ่
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รูปที่ 4.4 ภาพรวมของระบบการจัดการเบื้องตน 

 

4.1.4 ระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ Battery Management System (BMS) 

การนําเซลลแบตเตอรี่หลายๆ เซลลมาตอกันเปนโมดูล/แพ็ค เพื่อใหไดปริมาณกระแสหรือระดับ

แรงดันตามที่ตองการสําหรับการนําไปใชงานที่เหมาะสมอุปกรณน้ัน เชน การนําเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน  

(Li-ion) ที่มีขนาดแรงดันปกติเทากับ 3.7 Vและกระแส 2 A มาประกอบเปนแพ็คแบตเตอรี่เพื่อใหไดแรงดัน 

22.2 Vและกระแส 8 A มีวิธีการตอเซลลแบตเตอรี่เขาดวยกัน 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1. นําเซลลแบตเตอรี่มาตออนุกรมกนักอนจํานวน 6 เซลลเพื่อใหไดแรงดันรวมเทากับ 22.2 

V โดยมีกระแสเทากับ 2 Aแลวคอยนําชุดที่อนุกรมกันมาขนานกันจํานวน 4 ชุด เพื่อใหไดกระแสรวมเปน 8 A 

ตามรูปที่ 4.5  

รูปแบบท่ี 2. นําเซลลแบตเตอรี่มาตอขนานกันกอนจํานวน 4 เซลลเพื่อใหไดกระแสรวมเทากับ 8 A 

แตแรงดันเทากับ 3.7 Vแลวคอยนําชุดที่ขนานกันมาตออนุกรมกันจํานวน 6 ชุด เพื่อใหไดแรงดันรวมเทากับ 

22.2 V ตามรูปที่ 4.6  

รูปแบบท่ี 3. นําเซลลแบตเตอรี่มาตอกันเปนโมดูลยอยกอนแลวคอยนําโมดูลแตละโมดูลมาตอรวมกนั

ใหไดแรงดัน 22.2 Vกระแส 8 A โดยการตอเซลลแบตเตอรีใ่หเปนโมดูลยอยน้ันก็สามารถตอไดตามรปูแบบการ

ตอเซลลแบตเตอรี่ในรูปแบบที่กลาวไวแลว และนําโมดูลยอยมาตอเขาดวยกันซึ่งสามารถตอได 2 รูปแบบคือ 

นําโมดูลยอยมาตออนุกรมกันกอนแลวคอยนํามาขนานกันรูปที่ 4.7 หรือ นําโมดูลยอยมาตอขนานกันแลวคอย

นํามาตออนุกรมกันรูปที่ 4.8 เพื่อใหไดขนาดแรงดันและกระแสตามที่ตองการ 
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รูปที่ 4.5 การตอเซลลแบบอนุกรมกอนแลวคอยขนาน (series/parallel) 

 

 
รูปที่ 4.6 การตอเซลลแบบขนานกอนแลวคอยอนุกรม (parallel/series) 

 

 
รูปที่ 4.7 การตอโมดูลยอยแบบอนุกรมกอนแลวคอยขนาน (series/parallel) 

 

 
รูปที่ 4.8 การตอโมดูลยอยแบบขนานกอนแลวคอยอนุกรม (parallel/series) 
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แตเมื่อนําเซลลแบตเตอรี่หลาย ๆ เซลลมาตอรวมกันเปนโมดูลยอยหรือเปนแพ็คแบตเตอรี่ขนาดใหญ

น้ันจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติของเซลลแบตเตอรี่ โดยเฉพาะคาความจุของเซลลแบตเตอรี่แตละเซลลที่จะนํามา

ประกอบรวมเขาดวยกัน การนําเซลลแบตเตอรี่ที่มีคาความจุไมเทากันมาประกอบรวมกันจะสงผลโดยตรงตอ

ประสิทธิภาพของแพ็คแบตเตอรี่ทั้งการเก็บประจุและการคายประจุและยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ใชงาน ด้ังน้ันแพ็คแบตเตอรี่จึงตองมีระบบปองกันและจัดการแบตเตอรี่ หรือ Battery Management 

System (BMS) ติดต้ังควบคูไปดวย โดยทั่วไประบบน้ีจะเปนที่รูจัก และนําไปใชมากในแบตเตอรี่ลิเทียมสาํหรบั

ยานยนตไฟฟา  

พารามิเตอรที่สนใจคือ กระแส, แรงดัน และ อุณหภูมิของแตละเซลลแบตเตอรี่ ฟงกชันที่จําเปนของ

ระบบ BMS น้ีประกอบดวย 4 ฟงกชันคือ วัด (meter), ประมวลผล (monitor), บาลานซ (balancing), และ 

ปองกัน (protection) นอกจากน้ีระบบน้ีสามารถสื่อสารกับระบบจายไฟ และ ระบบชารจไฟ เพื่อแจงสถานะ

ของแบตเตอรี่วาพรอมจาย หรือรับพลังงานหรือไม  

ระบบปองกันและจัดการแบตเตอรี่น้ีมีอยูหลายแบบในทองตลาดตามแตระดับความสามารถในการ

ทํางาน บางระบบจะทําหนาที่เปน meter โดยวัดพารามิเตอรที่ตองการ แลวแสดงผลเทาน้ัน หรือ ทําหนาที่

เปน battery monitor ซึ่งนอกจากวัด แลวจะประเมินดวยวาแบตเตอรี่อยูในสถานะปกติทํางานได หรือ ไม

ปลอดภัย และ แจงเตือนเพื่อใหผูใช รับทราบและจัดการควบคุมตอไป นอกจากน้ีบางระบบจะทําหนาทีจ่ัดการ 

balancing แรงดันแตละเซลลแบตเตอรี่ใหดวย และบางระบบ BMS จะทําหนาที่ครบถวนทั้ง 4 ฟงกชัน โดย

จ ะมี ห น าที่ ป อ งกั น  เ ช น  over voltage/current, under voltage/current, over temperature ฯลฯ 

นอกจากน้ีบางระบบ BMS อาจมีการคํานวณ และแสดงผลระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ซึ่งเปนอีกหน่ึงตัวแปร

ที่สําคัญดวย 

 

4.1.5 การบาลานซเซลลแบตเตอรี่ลิเทียม 

ในการนําเซลลแบตเตอรี่ลิเทียมมาตออนุกรมกันหลายๆเซลล จําเปนตองมีการบาลานซเซลล ซึ่งเปน

หน่ึงในฟงกชันการทํางานของระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ Battery Management System  

(BMS) เพื่อใหโมดูลแบตเตอรี่ลิเทียมน้ันมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชงานสูงสุด โดยสามารถ

แบงไดเปน 2 วิธี [1-3] ดังน้ี 

Active cell balancing มี 2 วิธียอยคือ การถายโอนประจุออกจากเซลลที่มีระดับพลังงาน หรือ 

แรงดันสูงกวาเซลลอื่น ไปยังเซลลที่มีระดับพลังงานหรือแรงดันตํ่ากวา หรือ เปนการควบคุมการประจุ หรือ 

จายพลังงานของแตละเซลล ขอดีของ Active cell balancing คือประสิทธิภาพในการทํา balancing ดีกวา

แบบ passive แตก็มีขอดอยคือ วงจรและการควบคุมซับซอนกวาแบบ passive เพราะ Active cell 

balancing จะไมใชการเผาพลังงานทิ้งเพื่อจํากัดระดับแรงดันหรือเพื่อทําการ balancing แรงดันของ cell ให

เทากันโดยจะใชอุปกรณอื่นมาเก็บพลังงานดังกลาวไวกอนแลวคอยเอาพลังงานดังกลาวไปใสใหกับ cell ที่มี

แรงดันตํ่ากวา cell อื่น ซึ่งจะแบงออกได 3 แบบคือแบบที่ขดลวด ( inductor) แบบที่ใชตัวเก็บประจุ 

(Capacitor) และแบบที่ใชวงจรสวิตช่ิง (converter base) 
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Passive cell balancing หรือ Dissipative techniques ประจุจะถูกดึงออกจาก เซลลที่มีระดับ

พลังงานสูงกวา จนกระทั่งระดับพลังงานเทากับเซลลอื่นๆ ผานทาง ตัวตานทาน (resistive element)   

ตัวอยางการประดิษฐระบบควบคุมและปองกันแบตเตอรี่ [4] เชนทําโดยการวัดและควบคุม

แรงดันไฟฟาของแตละเซลลแบตเตอรี่ ประจุของเซลลที่ระดับแรงดันสูงกวาเซลลอื่นๆจะถูกถายโอนไปใหตัว

เก็บประจุ (capacitor) แรงดันของแตละเซลลจะถูกวัดโดยการนํา analog to digital converter (ADC) และ 

processor จะทําหนาที่ประมวลผล และสงสัญญาณไปยังระบบอื่นๆ ซึ่งทําใหคาแรงดันที่วัดไดมีความแมนยํา 

และ ระบบควบคุมมีความเช่ือถือไดเพิ่มข้ึน  

ขอดีของ passive cell balancing คือวงจรไมซับซอน ทําไดงาย แตสูญเสียพลังงานในการทํา cell 

balancing จากการเผาพลังงานทิ้งโดยตัวตานทาน  

สําหรับแพ็คแบตเตอรี่ในโครงการน้ีทางทีมวิจัยจะเลือกใชวงจร balancing แบบ passive เน่ืองจาก

วงจรไมซับซอน และสามารถพัฒนาวงจรไดงาย จึงใชเวลาในการพัฒนานอยกวา แบบ active และเหมาะสม

กับระยะเวลาการวิจัยในโครงการน้ี 

 

4.1.6 ระบบสื่อสารขอมูล 

ระบบสื่อสารขอมูลภายในยานยนตน้ันมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับผูผลิต เชน CAN bus (Controller 

Area Network), LIN (Local Interconnectect Network Bus), ASRB (Automotive Safety Restraints 

Bus)และ FlexRay (Automotive choice for X-by-Wire applications) โดยการเลือกใช ระบบสื่อสารน้ัน

จะคํานึงถึงจํานวนขอมูล ความเร็ว และตนทุนในการผลิต  

CAN bus เปนระบบสื่อสารที่ผูผลิตยานยนตเลือกใชในยานยนตสมัยใหมเน่ืองจากเปนระบบสื่อสารที่

สามารถชวยใหผูผลิตลดตนทุนการผลิตเพราะเปนการสื่อสารโดยใชสายไฟเพียง 2 เสนและการตอสัญญาณ

สื่อสารของอุปกรณหลาย ๆ ช้ินในยานยนตก็สามารถมารถตอขนานเขากับสายไฟ 2 เสนไดโดยตรงหาก

ความเร็วการสื่อสารเทากันทําใหสามารถลดจํานวนสายไฟไดจํานวนมาก และอุปกรณตอพวงเพิ่มเติมอืน่ ๆ  ก็มี

การใช CAN bus เปนระบบสื่อสาร เชน ระบบเครื่องเสียงในยานยนต ระบบนําทาง ระบบล็อคประตู เปนตน 

ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับแพ็คแบตเตอรี ่ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับแพ็คแบตเตอรีข่องยานยนตไฟฟา

น้ันความสําคัญและจําเปนเพราะระบบควบคุมการขับเคลื่อนยานยนตไฟฟาจําเปนตองรูถึงระดับพลังงานของ

แพ็คแบตเตอรี่เพื่อใชในการขับเคลื่อนยานยนตไฟฟาเพื่อตอบสานองการใชงานและความปลอดภัยในการใช

งาน โดยระบบสื่อสารในแพ็คแบตเตอรี่น้ันจะถูกบริหารจัดการโดยระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ 

Battery Management System  (BMS) ซึ่งจะสงขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ของแพ็คแบตเตอรี่ไปยังระบบควบคุม

การขับเคลื่อนของยานยนตไฟฟาผานทาง CAN bus หรือใชสื่อสารกับเครื่องประจุแบตเตอรี่ 

ในโครงการน้ีทางทีมวิจัยเลือกที่จะออกแบบ BMS ใหสามารถสื่อสารกับอุปกรณอื่นไดผานทาง CAN 

bus   
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4.1.7 การระบายความรอนของโมดูลยอย 

รูปทรงของแบตเตอรี่ที่เลือกใชเปนทรงกระบอก 18650   โดยมีระบบระบายความรอนโดยใชนํ้าหลอ

เย็น ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงการใชงานที่เหมาะสมไมเกนิ 60 °C เพื่อยืดอายุการใชงานของเซลล

แบตเตอรี่ เมื่อเปรียบเทียบกับเซลลแบตเตอรี่ที่ไมมีระบบระบายความรอน โดยปกติแลว เซลลที่มีคุณภาพ

เทากันเมื่อการใชงานที่ C-rate เทากัน ความรอนที่ออกมาจากตัวเซลลจะมีคาใกลเคียงกัน ทําใหอุณหภูมิของ

แตละเซลลมีคาเทากัน แตในความจริงเปนอาจไมเปนเชนน้ัน เน่ืองจากตําแหนงในการติดต้ังเซลลแบตเตอรี่

แตกตางกันไป บางเซลลอาจถูกติดต้ังในตําแหนงที่มีการระบายความรอนจากอากาศภายนอก ทําใหเกิดการ

เสื่อมสภาพของแตละเซลลไมเทากัน ดังน้ัน หน่ึงในการแกปญหา คือ การรักษาอุณหภูมิใหแตละเซลลมีคา

ใกลเคียงกัน โดยใชการระบายความรอนดวยนํ้าเขามาชวย โดยจะทําการระบายความรอนออกจากข้ัวลบของ

แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาด18650 เหตุผลที่ตองระบายความรอนที่ข้ัวลบมีอยูสองประการ ประการที่หน่ึง 

เพื่อใหสะดวกตอการออกแบบและติดต้ังอุปกรณเช่ือมตอ สําหรับงานประกอบโมดูลแบตเตอรี่ ประการที่สอง 

คาการนําความรอนในแนวแกนรัศมีของแบตเตอรี่ทรงกระบอกมีคานอยมาก เน่ืองจากมีจํานวนช้ันของวัสดุ

หลายช้ันที่มวนภายในเซลลแบตเตอรี่ เชน ช้ันแผนข้ัวบวก (Cathode) ช้ันแผนข้ัวลบ (Anode)  ช้ันอิเล็กโตร

ไลท (Electrolyte)  และช้ันแผนฉนวน (separator)  โดยเฉลี่ยมคีาการนําความรอนในแนวแกนรัศมีมีคาเฉลี่ย

ประมาณ 1 W/m·K ในขณะที่คาการนําความรอนในแนวแกน Z มีคาเฉลี่ยประมาณ 30 W/m·K ดังแสดงใน

รูปที่ 4.9 ดังน้ันการระบายความรอนที่ข้ัวลบจะมีประสิทธิภาพดีกวาเน่ืองจากความรอนจากสวนหัวและ

สวนกลางเซลลแบตเตอรี่สามารถระบายออกตามแนวแกนมายังข้ัวลบไดดีกวา 

 

 
รูปที่ 4.9 แสดงคาการนําความรอนแตละแกนของเซลลทรงกระบอก [1, 2] 

 

โมดูลยอยของแบตเตอรี่มีการเช่ือมตอขนาน โดยใชเซลลแบตเตอรี่จํานวน 22 เซลล โดยทางข้ัวลบ

ของทุกเซลล ถูกเช่ือมตอกับแผนข้ัวลบนิกเกิล ซึ่งแผนข้ัวลบนิกเกิลน้ีถูกเช่ือมตอกับแผนข้ัวลบ ความรอนที่ฝง

ข้ัวลบน้ีจะไมสูงมาก เน่ืองจากสัมผัสโดยตรงกบัแผนระบายความรอน โดยมสีารนําความรอน (Unick Silicone 

Heat Transfer Compound) ค่ันระหวางแผนนําความรอนกับแผนข้ัวลบนิกเกิล เพื่อลดชองวางอากาศ ซึ่งคา

การนําความรอนของอากาศมีคาประมาณ 0.024 W/m·K ในขณะที่คาการนําความรอนของสารนําความรอนมี

คาเทากับ 0.9 W/m·K นอกจากน้ันสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ แผนระบายความรอนที่ดานหน่ึงสัมผัสกับข้ัวลบ

แบตเตอรี่และอีกดานหน่ึงสัมผสักับนํ้าหลอเย็น ซึ่งบางการออกแบบตองมีแผนฉนวนไฟฟากั้นระหวางข้ัวลบกบั

Z

r

คาการนําความรอนในแนวแกน z มีคาประมาณ 30 W/m·K

คาการนําความรอนในแนวแกน r มีคาประมาณ 1 W/m·K

ขั้วบวก

ข้ัวลบ
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แผนระบายความรอน โดยเงื่อนไขของแผนนําแผนฉนวนไฟฟาดังกลาวตองสามารถนําความรอนไดดี แตไม

อนุญาตใหกระแสไฟฟาไหลผาน ซึ่งวัสดุที่ใชทําแผนกั้นดังกลาว (Thermal Interface Material, TIM) มีราคา

คอนขางสูง ทําใหไมเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการผลิตเปนจํานวนมาก เพราะจะทําใหตนทุนของ

แพ็คแบตเตอรี่มีราคาสูงข้ึน ซึ่งทางออกในการออกแบบเพื่อลดตนทุนของทีมวิจัย คือ การประยุกตใชเทคนิคอ

โนไดซบนพื้นผิวแผนอลูมิเนียมเกรด Al1100 ซึ่งความหนาของแผนอลูมิเนียมทีใ่ช 1 mm และมีความหนาของ

อลูมิเนียมออกไซด 50 ไมโครเมตร โดยอลูมิเนียมมีคาการนําความรอนประมาณ 200 W/m·K และอลูมิเนียม

ออกไซดมีคาการนําความรอนประมาณ 20 W/m·K ตามลําดับ ซึ่งหลักการรวมถึงการติดต้ังของการระบาย

ความรอนสําหรับแบตเตอรี่ ไดแสดงไวในรูปที่ 4.10  

 

 
รูปที่ 4.10 แสดงการระบายความรอนเซลลแบตเตอรี่ดวยนํ้าหลอเย็น 

 

4.1.8 ความปลอดภัยทางไฟฟาของโมดูลยอย 

ทีมวิจัยไดมีการออกแบบทางโครงสรางที่เกี่ยวเน่ืองกับการปองกันทางไฟฟาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

และอายุการใชงานของแพ็คแบตเตอรี่ ในที่น้ีเปนการติดต้ังฟวสเพื่อลดความเสี่ยงดานกระแสที่เกินหรือการ

ลัดวงจรที่อาจกอใหเกิดความเสียหายได โดยสําหรับการประกอบข้ัวบวกน้ัน ข้ัวบวกของเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 22 

เซลล จะถูกเช่ือมตอเขาดวยกันแบบวงจรขนาน เขากับแผนข้ัวบวกอลูมิเนียม โดยมีลวดสายไฟฟาทองแดงชุบ

นิกเกิลขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25 mm ค่ันกลางระหวางข้ัวบวกเซลลแบตเตอรี่กับแผนรวมข้ัวบวกดังแสดง

ในรูปที่ 4.11 ซึ่งมีลักษณะการทํางานคลายคลึงกับฟวส เมื่อมีกระแสเกินหรือมกีารลัดวงจรทางไฟฟา ลวดฟวส

ก็จะขาดเพื่อลดความเสียหายในวงกวาง ในขณะที่เซลลอื่นยังคงทํางานตอไปได ลวดฟวสดังกลาวสามารถ

รองรับกระแสไฟฟาไหลผานสูงสุด 4 ถึง 5 C-Rate ของแบตเตอรี่ ในที่น้ีจําเปนตองใชลวดทองแดงชุบดวย

นิกเกิล เน่ืองจากสามารถใชเครื่องเช่ือมแบบสปอตเช่ือมติดกับข้ัวบวก และแผนข้ัวบวกอลูมิเนียมได ซึ่งจะ

กลาวรายละเอียดในเน้ือหาของบทน้ี  

เครื่องที่เหมาะสมสําหรับการเช่ือมลวดฟวสในปจจุบัน คือ wire bonding mechine โดยใชเทคนิค

ของกระบวนการอัตราโซนิกทําการเช่ือมลวดฟวสเขากับช้ินงาน โดยมีระบบปอนลวด และตัดแบบอัตโนมัติ 

วัสดุของลวดฟวสเปนอะลูมิเนียม ซึ่งมีการนําไฟฟา และระบายความรอนไดดี ขณะที่สามารถขาดไดเร็ว เมื่อ

กระแสไฟฟาเกิน เน่ืองจากจุดหลอมเหลวของอลูมิเนียมตํ่ากวาทองแดง (อลูมิเนียม 660 °C และทองแดง 

ขั้วบวก

ขั้วลบ

ทิศทางการไหลของความรอน อลูมิเนียมออกไซด (Al2O3)

อลูมิเนียม (Al1100)
น้ําหลอเย็น

แผนรวมขั้วลบอลูมิเนียม

แผนขั้วลบนิเกิล
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1084 °C) แตเน่ืองจาก ไมมีเครื่องมือ wire bonding mechine ทีมวิจัยจึงจําเปนตองใชเทคนิคอื่นในการ

เช่ือม ซึ่งจะพูดถึงเทคนิคตางๆในสวนตอไป  

 

 
รูปที่ 4.11 ตัวอยางลักษณะและตําแหนงของลวดฟวสที่ใชเครื่องเช่ือมสปอต 

 

4.1.9 การศึกษาเทคนิคการเชื่อม 

จากการออกแบบจะพยายามหลีกเลี่ยงการประกอบดวยน็อตใหไดมากที่สุดเน่ืองจากตนทุนที่สูง 

เพราะตองเจาะรูรอย หรือทําเกลียว พรอมทั้งตองจัดหาน็อตตัวผู ตัวเมีย แหวนอีแปะ และแหวนสปริง รวมถึง

คาแรงในการประกอบขันน็อต นอกจากน้ันการใชน็อตยังมีความเสี่ยงสูง ที่มีโอกาสที่ผูประกอบพลาดทําใหเกดิ

ไฟฟาลัดวงจร  แตทั้งน้ี มันหลีกเลี่ยงไมไดที่จะใชน็อตในการประกอบ เพราะทางทีมวิจัยออกแบบตองการใหเป

จุดตอสามารถถอดประกอบได แตกะน้ันการประกอบสวนมากจะใชการเช่ือมเปนหลัก หรือสวมยึดดวยแรง

เสียดทาน ดังน้ันเพื่อใหเกิดความยืดหยุนการเลือกใชวัสดุโลหะตางชนิดกัน ทางทีมวิจัยและนักวิจัย ไดศึกษา

เทคนิคการเช่ือมหลายแบบ โดยใชเครื่องมือที่ทาง สวทช มีอยู เชน การบัดกรี การสปอต และการเช่ือมดวย

เลเซอร โดยวัสดุหลักๆ ที่ใชในการเช่ือมตอเปน ทองแดง อลูมิเนียม นิกเกิล และเหล็กเคลือบดวยนิกเกิล 

ก. การเช่ือมดวยการบัดกร ี

เปนการประสานสวนทีเ่ปนโลหะ 2 สวน เขาดวยกันโดยการใหความรอน และใชตะกั่วบัดกรีเปนตัว

ประสาน สามารถเช่ือมบัดกรีตอทองแดงและแผนนิกเกลิได แตดวยวิธีการน้ีไมสามารถใชไดกับอลูมิเนียม 

ข. การเช่ือมดวยอัลตราโซนิก 

เปนวิธีการเช่ือมที่อาศัยการสั่นที่ความถ่ีสูง ของหัวเช่ือม ทาํใหเกิดความรอนเน่ืองจากแรงเสียดทานที่

ช้ินงานตรงบริเวณทีห่ัวเช่ือม สัมผัสกับช้ินงานหรือบรเิวณทีช้ิ่นงานสัมผัสกัน เมื่ออุณหภูมสิูงข้ึนจะทําใหช้ินงาน

ที่สามารถทําการผสมกันไดหลอมเช่ือมติดกัน ซึ่งวิธีน้ีสามารถเช่ือมวัสดุบางๆ หลายช้ันไดดี หากวัสดุมีความ

หนามากวิธีการน้ีจะไมเหมาะสม รูปที่ 4.12 เปนเครื่องเช่ือมอัลตราโซนิกทีท่างทมีวิจัยไดทดลองใช 
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รูปที่ 4.12 เครื่องเช่ือมอัลตราโซนิกที่ทาง สวทช. มีอยู 

 

ค. การเช่ือมดวยเลเซอร 

การเช่ือมดวยวิธีน้ี เปนการนําโลหะสองช้ินซึ่งอาจจะเปนโละชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ไดมา

สัมผัสกัน ใหความรอนดวยลําแสงเลเซอร บริเวณที่สัมผัสกันเพื่อใหวัสดุถึงจุดหลอมเหลวเขาหา และติดเมื่อ

เย็นตัวลง การเช่ือมวิธีน้ีมีความแมนยําสูง เพราะตองมองผานกลองขยาย ดังแสดงในรูปที่ 4.13 อยางไรก็ตาม 

การใชวิธีน้ีอาจจะไมมีความเหมาะกับการสรางตนแบบ เน่ืองจากราคาและกระบวนการคอนขางซับซอนหาก

ตองการดําเนินการใหแมนยํา แตเทคนิคน้ีจะมีประสิทธิภาพสูง และตนทุนตํ่า เมื่อนําวิธีการน้ีเขาสูการผลิต

แบบอัตโนมัติ ดังน้ันทางทีมวิจัยไดทําการทดสอบการเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวยวิธีน้ี เพื่อใชเปนขอมูลใน

ประกอบ 

 

 
รูปที่ 4.13 แสดงการเช่ือมวัสดุดวยเครื่อง Laser welder ในสวทช 

 

ผลจากการทดลองเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวย Laser welder ผลลัพธที่ไดคือ  

- นิกเกิลกับทองแดง สามารถเช่ือมติดได  

- อลูมิเนียมกับทองแดง สามารถเช่ือมติดไดแตรับแรงไดในแนวแกน x และ y เทาน้ัน เมื่อมีการดึงฉีก

หรือแกะออกในแนวแกน Z กลับออกไดอยางงาย  

- นิกเกิลกบัอลมูิเนียม สามารถเช่ือมติดไดดี 
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ง. การเช่ือมดวยวิธีการสปอต 

การเช่ือมไฟฟาแบบความตานทานกระแสไฟชนิดหน่ึง ๆ รอยเช่ือมที่ไดมีลักษณะเปนจุด (Spot) มี

ขนาดใหญเทากับพื้นที่หนาตัดของปลายอิเล็กโทรด ช้ินงานวางใหซอนเกยกันดังแสดงในรูปที่ 4.14 อยูใน

ระหวางแทงอิเล็กโทรดทั้งสองของเครื่องเช่ือม โดยอิเล็กโทรดจะกดอัดไว กอนที่จะจายกระแสไฟฟาสูง เมื่อมี

กระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดความตานทานที่จุดตรงอิเล็กโทรด ช้ินงานหลอมอัดเขาดวยเปนเน้ือเดียวกัน 

อิเล็กโทรดจะกดอัดตอเน่ืองอีกช่ัวครูเพื่อใหรอยเช่ือมเย็นตัว แลวอิเล็กโทรดก็จะปลอยช้ินงาน ซึ่งผลจากการ

เช่ือมแบบน้ีจะไดรอยเช่ือมเปนจุดราบเรียบสวยงาม มีความแข็งแรงของรอยเช่ือมสูง จากการทดลองเช่ือมวัสดุ

ตางชนิดกันดวย Spot welder ผลลัพธที่ไดแสดงดังตารางที่  4.1 และรูปที่ 4.15  

 

 
รูปที่ 4.14 แสดงการเช่ือมวัสดุดวยเครื่อง Spot welder รุน TECNA ในสวทช. 

 

 
ก.) นิกเกลิกบัทองแดง            ข.) อลูมิเนียมกบัทองแดง             ค.) นิกเกิลกบัอลูมเินียม 

รูปที่ 4.15แสดงช้ินงานที่เช่ือมดวยเครื่อง Spot welder 

 

ตารางที่  4.1 แสดงผลการเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวยเครื่อง Spot welder รุน TECNA 

วัสดุ รูปแบบ เวลา/จํานวน

จังหวะ 

ระดับไฟฟา ผลลัพธ 

นิกเกิลกับทองแดง Timer 5sec. 6 สามารถเช่ือมติดไดดี 

อลูมิเนียมกับทองแดง Timer 5sec. 8 รับแรงไดในแนวแกน x และ y 

นิกเกิลกับอลูมิเนียม Timer 5sec. 8 สามารถเช่ือมติดไดดี 
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นอกจากการเช่ือมดวยวิธี Spot welder ดวยเครื่องดังกลาวแลว ทางทีมวิจัยสวทช. ยังมีเครื่อง Spot 

welder ที่มีลักษณะหัวอิเล็กโทรดอยูฝงเดียวกันใชกดลงไปยังช้ินงานเพียงฝงเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4.16 

เครื่องเช่ือมจุดแบบไฟฟา รุนAP5KB Precision AC Double-Pulse Spot Welding Machine 

   

   
รูปที่ 4.16 แสดงเครื่อง Spot Welder รุนAP5KB ในสวทช สําหรับเช่ือมข้ัวตอแบตเตอรี ่

 

เทคนิคการเช่ือมดวยวิธี Spot welder ใหมีประสิทธิภาพน้ันตองหาวิธีที่ทําใหกระแสไฟฟาไหลผาน

จุดที่มีการเช่ือมติดเพียงจุดเดียว เชน การทํารองที่แผนช้ินงาน การยํ้าใหเกิดจุดที่ช้ินงาน เปนตน  ในการเช่ือม

แผนนิกเกิลเขากับข้ัวของแบตเตอรี่ ถามีการทํารองที่แผนนิกเกิลก็จะทําใหสามารถเช่ือมติดไดดี เน่ืองจากไฟ

จากหัวอิเล็กโทรดจากข้ัวหน่ึงไหลผานแผนนิกเกิลผานข้ัวแบตเตอรี่ไปยังหัวเล็กโทรดอีกข้ัวหน่ึง ทําใหช้ินงาน

ยึดติดแนนมากกวาที่ไมมีการทํารองที่แผนนิกเกิลเพราะวาไฟจะผานไปที่ข้ัวแบตเตอรี่นอยกวา ถาตองการ

ควบคุมคุณภาพ ตองติดต้ังเครื่องตรวจสอบกระแสสูงสุด เพื่อตรวจสอบวามีคาใกลเคียงทุกครั้ง เน่ืองจากการ

เช่ือมทุกครั้งผิวหัวอิเล็กโทรดจะมีการออกซิเดช่ัน ทําใหคาความตานทานเพิ่มข้ึน 

 นอกจากทดสอบการเช่ือมระหวางแผนโลหะกับแผนโลหะแลวยังไดมีการทดสอบการเช่ือมดวยวิธี 

Spot welder ระหวางเสนลวดทองแดงเคลือบดวยนิกเกิลกับแผนอลูมิเนียมผลที่ได คือ สามารถยึดติดไดดี ดัง

แสดงในรูปที่ 4.17 

 
รูปที่ 4.17 แสดงการเช่ือมดวย Spot welder ของเสนลวดกับแผนอลูมเินียม 
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โดยสรุปทางทีมวิจัยไดใชเครื่องเช่ือมสปอต โดยทําการปอนลวดดวยมือสําหรับเทคนิคในการเช่ือม

ลวดฟวสดวยเครื่องสปอตน้ัน ทางทีมวิจัยไดพัฒนาโดยใชหัวเช่ือมฝงหน่ึงกดทับบนลวดฟวส สวนอีกฝงกดลงที่

พื้นผิวของข้ัวบวก ดังรูปที่ 4.18 ซึ่งจะทําใหเกิดจุดเช่ือมทางไฟฟาเล็กๆ ระหวางลวดฟวสและผิวข้ัวบวก ซึ่งจุด

เช่ือมตอน้ีจะมีกระแสไฟฟาไหลผานปริมาณสูงแบบช่ัวขณะ สูงถึง 1,600A ทําใหเกิดความรอนบริเวณจุดรอย

เช่ือม จนวัสดุฟวสหลอมติดกับข้ัวบวก แตยังมีขอควรปรับปรุงคือ จะมีรอยไหมอีก ณ หัวเช่ือมอีกฝงกับผิว

ข้ัวบวก  

 

 
รูปที่ 4.18 ตัวอยางลักษณะและตําแหนงของลวดฟวสที่ใช wire bonding mechine 

 

 
รูปที่ 4.19 หลักการในเช่ือมลวดฟวสดวยเครื่องสปอต 

 

 

4.2 ขอมูลจําเพาะของโมดูลที่พฒันา 

ทีมวิจัยไดดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเทคนิคของแบตเตอรี่ โดยใชขอมูลจากบทกอน

หนาน้ี เพื่อใชในการออกแบบหาขนาด ตําแหนง รวมถึงจํานวนเซลลที่ใช ในการบรรจุลงในแพ็คแบตเตอรี่ โดย

ตัวแปรทั้งหมดจะข้ึนกับพื้นที่สําหรับแพ็คแบตเตอรี่ในตัวรถ ซึ่งจะถูกกลาวในบทที่ 6 อยางไรก็ตาม ในหัวขอน้ี

จะกลาวถึงขอมูลเฉพาะของแบตเตอรี่ระดับเซลล ระดับโมดูลยอย และระดับโมดูล ที่ทางทีมวิจัยสวทช

ออกแบบ และตัดสินใจเลือกแลว โดยขอมูลมีดังน้ี  

ระดับเซลลแบตเตอรี่ เปนเซลลทรงกระบอก 18560 มีแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่จะอยูในชวง 

3.2 - 4.2 V มีความจุ 2.6 Ah ของย่ีหอ Toriyama ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.20  

หัวเช่ือมเครื่องสปอต

ลวดฟวส
ข้ัวบวก

ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา
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รูปที่ 4.20 เซลลแบตเตอรี่ Toriyama ขนาด 18650 

 

 ระดับโมดูลยอยแบตเตอรี ่คือ แบตเตอรี่ที่ถูกเช่ือมตอเปนวงจรอนุกรมหรือวงจรขนาน ดังแสดงในรปู

ที่ 4.21 และรูปที่ 4.22 เพื่อใหมีคาแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาตามตองการ โดยปกติแลว การตออนุกรมจะ

ไดแรงดันไฟฟา และการตอขนานจะไดกระแสไฟฟา แตในที่น้ีโมดูลยอยแบตเตอรี่ของทีมวิจัยและออกแบบ ได

นําเซลลแบตเตอรีม่าเช่ือมตอแบบวงจรขนานกอน เพือ่เพิม่กระแสไฟฟา แอมแปรช่ัวโมง (Ah) ยกตัวอยางเชน 

เมื่อนําเซลลแบตเตอรี่ขนาดความจุ 2.6 Ah แรงดันไฟฟา 3.7 V มาเช่ือมตอกัน 22 เซลล จะทําใหมีคาความจุ

ทางไฟฟารวม 57.2 Ah โดยที่ข้ัวบวกของเซลล ไดติดต้ังฟวสไวทุกเซลลแบตเตอรี ่

 
รูปที่ 4.21 ลักษณะของโมดูลยอยแบตเตอรีจ่รงิ 

 

 
รูปที่ 4.22 แสดงภาพรายละเอียดของโมดูลยอย 
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ระดับโมดูลแบตเตอรี ่ คือ การนําโมดูลยอยแบตเตอรี่มาเช่ือมตอกันแบบอนุกรม เพื่อใหแรงดันไฟฟา

เทากับแรงดันไฟฟาใชงานสําหรับชุดขับเคลื่อนมอเตอร ซึ่งแพ็คแบตเตอรี่ที่ทางทีมวิจัยออกแบบมีแรงดันไฟฟา

ใชงาน 59.2 V ทําใหตองใชโมดูลยอยแบตเตอรีต่ออนุกรมจํานวน 16 โมดูลยอย เน่ืองจากพื้นที่ที่จํากัดของตัว

รถซึ่งจะนําเสนอในบทที่ 6 ทางทีมวิจัยจึงแยกออกเปนสองสวน สวนละ 8 โมดูลยอยเช่ือมตอกันดังแสดงรูปที่ 

4.23 โดยแตละโมดูลยอยใชตัว Z Busbar ในการเช่ือมตอกนั  

 

 
รูปที่ 4.23 แสดงสวนหน่ึงจากสองสวนของครึง่โมดูล 22P8S 

 

4.3 การออกแบบเชิงวิศวกรรมและการเลือกวัสดุระดับโมดูลยอย 

4.3.1 แผนขั้วบวก 

เปนทางเดินของกระแสไฟฟาดานฝงข้ัวบวก กระแสไฟฟาของทุกเซลลจะผานจากลวดฟวสมายังแผน

ข้ัวบวก ซึ่งลวดฟวสสามารถเช่ือมตอกับวัสดุอลูมิเนียมไดดวยเครื่องเช่ือมสปอต ในขณะทีล่วดฟวสไมสามารถ

เช่ือมตอกับวัสดุทองแดงไดดวยเครื่องเช่ือมสปอต ดังน้ันวัสดุที่ใชทําแผนข้ัวบวกในตอนน้ีเปนอลูมิเนียม เพราะ

สามารถเช่ือมตอดวยเครื่องเช่ือมสปอตได ดวยเหตุน้ี ในหัวขอน้ีทีมวิจัยไดดําเนินการคํานวณหาขนาดที่

เหมาะสมสําหรับแผนข้ัวบวกอลูมิเนียม โดยใชโปรแกรมแบบจําลองทางคณิตศาสตร FEM ในการคํานวณ โดย

ที่แผนข้ัวบวกสามารถรับกระแสไฟฟาไดตามตองการ และอุณหภูมิของแผนเช่ือมข้ัวบวกตองไมสูงเกิน 60oC 

โดยเงื่อนไขการคํานวณ จะใหมีกระแสไฟเขาที่จุดรอยเช่ือม จุดละ 2.6 แอมป ซึ่งมีเทากับ 1 C-Rate ของเซลล

แบตเตอรี่ และมีทางออกของกระแสที่ปลายดานหน่ึง  ที่จะถูกยึดตอกับแผนข้ัวตอระหวางโมดูลยอย (Z 

Busbar) ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขการคํานวณและผลการคํานวณถูกแสดงในรูปที่ 4.24 รูปที่ 4.25 และรูปที่ 

4.26 สําหรับลักษณะทางกายภาพดังแสดงในรูปที่ 4.27 
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รูปที่ 4.24 แสดงความหนาแนนของกระแสไฟฟาที่เวลา 3600 วินาที ของแผนข้ัวบวก 

 

 
รูปที่ 4.25 แสดงการกระจายของอุณหภูมทิี่เวลา 3600 วินาที ของแผนข้ัวบวก  

 

 
รูปที่ 4.26 แสดงการเพิ่มข้ึนอุณหภูมิของแผนข้ัวบวก 

 

 
รูปที่ 4.27 แผนข้ัวบวกจากการตัดดวยเลเซอร 
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4.3.2 วัสดุฟวสสําหรับการปองกันกระแสเกินระหวางเซลล 

ทางทีมวิจัยไดมีการกําหนดคาการทํางานของกระแสที่ตองการใหฟวสทําการตัดการเช่ือมตอของแต

ละเซลลเพื่อใหเกิดความปลอดภัยไวที่ 4 ถึง 5 C-Rate ของเซลลแบตเตอรี่ ซึ่งทางทีมวิจัยไดทําการทดสอบ

หลายวัสดุ และหลายผลิตภัณฑในประเทศไทย โดยพบวาลวดสายไฟฟาทองแดงชุบนิกเกิลขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.25 mm ซึ่ งไดมาจากสายไฟยอยจากสายไฟฟา AWG เบอร  26 ของทาง ALPS 

INDUSTRIAL CO., LTD. ดังแสดงในรูปที่ 4.28  

 

   
 (ก) (ข) 

รูปที่ 4.28 ลวดสายไฟฟาทองแดงชุบนิกเกิลขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25 mm (ก) สายไฟ AWG 26 ของ 

ALPS INDUSTRIAL CO., LTD. (ข) ลักษณะของลวดฟวสทีถู่กเช่ือม 

 

4.3.3 แผนขั้วลบนิกเกิล 

แผนนิกเกิลดังแสดงในรปูที่ 4.29 (ก) มีหนาที่ในการนํากระแสไฟฟาออกจากเซลลทางข้ัวลบ โดยเชลล

แบตเตอรีท่ั้ง 22 เซลลถูกเช่ือมยึดกับแผนข้ัวลบนิกเกิลน้ี ดวยเครื่องเช่ือมสปอต เน่ืองจากแผนนิกเกิลที่มีความ

หนา 1.5 มิลลิเมตร สามารถเช่ือมยึดติดกับข้ัวลบเชลลแบตเตอรี่ไดงาย  

 

 
(ก)  

 
(ข)  

รูปที่ 4.29 ลักษณะแผนข้ัวลบและเสื้อยึดลาง (ก) แผนข้ัวลบนิกเกลิ (ข) เสื้อยึดแบตเตอรีล่าง 

 

เน่ืองจากวัสดุข้ัวลบแบตเตอรี่ทํามาจากวัสดุเหล็กที่ถูกเคลือบดวยนิกเกิล หรือศัพททางการคาเรียก 

Hilumin (เปนช่ือที่ถูกใชเรียกจากทางบริษัท Tata Steel) การเช่ือมแผนข้ัวลบนิกเกิลใหมีคุณภาพจําเปนตอง
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มีเทคนิคดังน้ี แผนข้ัวลบนิกเกิลตองมีรองเพื่อบงัคับใหกระแสไฟฟาไหลบริเวณจุดรอยเช่ือมใหมากที่สุด เพื่อทํา

ใหวัสดุตรงรอยเช่ือมเกิดการหลอมเหลวดังแสดงในรูปที่ 4.30 นอกจากน้ันรองดังกลาว ยังเปนตัวชวยเล็ง

สําหรับการเช่ือมสปอตดวยมือและสายตาดังแสดงในรูปที่ 4.30 ซึ่งหน่ึงเซลลแบตเตอรีข้ั่วลบเช่ือมสองครัง้ โดย

แตละครั้งควรเช่ือมใหติดขอบข้ัวลบ เพื่อไมใหเกิดรอยยุบมากเกินไปขณะเช่ือม ทําใหการเช่ือมมีคุณภาพมาก

ข้ึน โดยแผนข้ัวลบแบบมีรองน้ี สามารถถูกผลิตไดงายดวยเครื่องตัดเลเซอร  

 

 
รูปที่ 4.30 แสดงทิศทางของกระแสไฟฟาขณะเช่ือมดวยเครือ่งสปอต 

 

4.3.4 เสื้อยึดแบตเตอรี่ลาง 

เสื้อยึดแบตเตอรี่ลางถูกใชเพื่อยึดไมใหแบตเตอรีท่ั้ง 22 กอนเคลื่อนที่ และยังถูกใชเพื่อนํากระแสไฟฟา

ออกจากแผนข้ัวลบนิกเกิล ทําจากวัสดุอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร โดยลักษณะทางกายภาพดังแสดงในรูปที่ 

4.31 ซึ่งสามารถกระจายความรอนไดดี นําไฟฟาไดดี มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก และสามารถผลิตไดงายดวยเครือ่ง

ตัดเลเซอร โดยจะถูกประกบและเช่ือมกับแผนข้ัวลบนิกเกิลดวยเครื่องเช่ือมสปอต ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 

4.32  

 

 
รูปที่ 4.31 แสดงรอยเช่ือมระหวางแผนข้ัวลบนิกเกลิกับข้ัวลบแบตเตอรี ่

 

 
รูปที่ 4.32 รอยเช่ือมระหวางแผนข้ัวลบนิกเกลิกับเสื้อยึดแบตเตอรีล่าง 
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4.3.5 เสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

 เสื้อยึดแบตเตอรี่บนถูกใชเพื่อยึดไมใหแบตเตอรี่ทั้ง 22 กอนเคลื่อนที่สวนดานบน โดยเงื่อนไขของวัสดุ

ตองไมสามารถนําไฟฟาได เน่ืองจากตองสัมผัสดานขางทรงกระบอกที่เปนข้ัวลบของแบตเตอรี่ และตองสัมผัส

ตรงกับแผนข้ัวบวกที่กลาวมาขางตน ถึงแมวาดานขางทรงกระบอกของแบตเตอรี่จะหุมฉนวนไฟฟาไวแลว แต

ฉนวนดังกลาวมีความกรอบเมื่อใชงานไปนานๆ ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยจึงเลือกใชพลาสติก ABS เปนวัสดุ

สําหรับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน พลาสติก ABS มีความเปนฉนวนทางไฟฟา เหนียว ไมแตกงาย ราคาถูก และนิยม

ใชในช้ินสวนยานยนตเน่ืองจากข้ึนรูปไดงายดวยกระบวนการฉีดพลาสติก ในที่น้ีทีมวิจัยเลือกขนาดความหนา 

10 มิลลเิมตร ซึ่งมีความแข็งแรงมากพอทั้งโครงสราง และแรงยึดจับแบตเตอรี่ โดยลักษณะโครงสรางดังแสดง

ในรูปที่ 4.33 และลักษณะในการยึดจับแบตเตอรี่ดังแสดงในรูปที่ 4.34  

 

 
รูปที่ 4.33 รูปทรงของเสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

 

 
รูปที่ 4.34 แสดงในการยึดจบัแบตเตอรี่ดวยเสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

 

4.3.6 การระบายความรอนดวยนํ้า 

ระบบระบายความรอนดวยนํ้าใหกับแบตเตอรี่โมดูล เพื่อรักษาอุณหภูมิการทํางานที่เหมาะสม ยืดอายุ

การใชงานเซลลแบตเตอรี่ นอกจากน้ัน ยังสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับใหภาคอุตสาหกรรม มองเห็นถึง

ปญหาหรือความยุงยากในการออกแบบและติดต้ัง และนําไปประยุกตใชในการตอยอดทางธุรกิจ  สําหรับใน

เบื้องตน ทางทีมวิจัยไดทําแบบจําลองความรอนทางคณิตศาสตร (FEM) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรอนหรือ

อุณหภูมิที่เกิดข้ึน เพื่อดูผลแบบคราวๆ และใชเปนขอมูลในการพัฒนาโมดูลยอยแบตเตอรี่ ดังแสดงรูปที่ 4.35 

โดยจะดําเนินการทดลองจริงเพื่อหาคุณสมบัติที่ เชน คาการนําความรอนทั้งแนวแกนกลางและแนวแกนรัศมี 

คาความจุทางความรอนเฉลี่ย และคาความรอนสูญเสียที่ข้ึนอยูกับ C-rate ดวยการประกอบโมดูลยอย

แบตเตอรี่ข้ึนมา เพื่อทดสอบการทํางานของระบบระบายความรอนที่มีผลตอเซลลตอไป จากรูปที่ 4.35 จะเหน็

ไดวาหากนํ้ามีอุณหภูมิปกติประมาณ 30 °C จากลักษณะการหลอเย็นดวยนํ้าและรูปแบบที่ออกแบบไว จะทํา
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ใหอุณหภูมิของเซลลไมเกิน 50 °C  เมื่อแบตเตอรี่ทํางาน 1 C-Rate ตอเน่ืองหน่ึงช่ัวโมง ซึ่งเปนขอกําหนดที่

ทางทีมวิจัยไดออกแบบไว  

 
รูปที่ 4.35 ตัวอยางอุณหภูมิที่เกิดข้ึนของการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

 ที่บริเวณแผนนิกเกิลข้ัวลบจะสัมผัสโดยตองกับแผนระบายความรอนดวยนํ้า ที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม

หนา 1 มิลลิเมตร โดยพื้นผิวของอลูมิเนียมจะเปนอลูมิเนียมออกไซดซึ่งมึคุณสมบัติเปนฉนวนหนา 50 ไมครอน

เมตร ดังแสดงลักษณะดังรูปที่ 4.36  

 

 
รูปที่ 4.36 แสดงลักษณะแผนอลมูิเนียมมีพื้นผิวเปนอลูมเินียมออกไซด 

 

4.3.7 วัสดุและราคา 

จํานวนช้ินสวนรายการทั้งหมด วัสดุที่เลือกใช รวมทั้งเงื่อนไขในการออกแบบ สําหรับโมดูลยอยหน่ึง

โมดูลมี 8 รายการแสดงในตารางที่ 4.1 โดยผลรวมมวลนํ้าหนักทั้งหมด 1151 กรัม ซึ่งเปนผลรวมของทุกช้ิน 

สามารถดูแตละช้ินไดจาก 

ตารางที่ 4.2 โดยอัตราสวนราคาวัสดุและอุปกรณที่ใชในประกอบโมดูลยอยทั้งหมด 8,487.10 บาท

รวมแบตเตอรี่ แตถาไมคิดคาแบตเตอรี่ราคาอุปกรณสําหรับโมดูลเพียงรอยละ 14 % และอัตราสวนมวล

นํ้าหนักวัสดุที่ใชในประกอบโมดูลยอยไมคิดแบตเตอรี่ 13.4 % จะเห็นไดวาราคาของแบตเตอรี่และนํ้าหนักมี

อัตราสวนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณอื่น นอกจากน้ันราคาของเสื้อยึดบนสามารถลดลงได เน่ืองจาก

กระบวนผลิตใชในการข้ึนรูปดวย CNC เพราะการสรางตนแบบจาํนวนไมมากเพียงพอที่จะสรางแมพมิพเพือ่ฉีด

พลาสติก 
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ผาน มอก.

เปนฉนวนทางไฟฟา และสามารถยึดแบตเตอรี่ได

นําไฟฟาไดดี สามารถเช่ือมกับนเิกิลได และสามารถยึดแบตเตอรี่ได รองรับกระแส 1C อุณหภมูิไมเกิน 45°C

รองรับกระแส 1C อุณหภมูิไมเกิน 45°C

ใชยึดแผนข้ัวบวกกับเส้ือยึดบน

รองรับกระแส 1C อุณหภมูิไมเกิน 45°C และสามารถถูกเช่ือมกับอลูมิเนยีม รวมถึงข้ัวลบแบตเตอรี่

รองรับกระแส 4C

นําความรอนไดดี แตตองไมนําไฟฟา

เงื่อนไขการออกแบบราคารวม

1 เชลลแบตเตอรี่ 18650 Toriyama N/A

2 เส่ือยึดแบตเตอรี่บน - ABS

3 เส่ือยึดแบตเตอรี่ลาง - AL1100

4 แผนข้ัวบวก - AL1100

5 นอตตัวผู - SS304

6 แผนข้ัวลบ - Ni200

7 ลวดทําฟวส ALPS Cu + Sn

8 แผนระบายความรอนดวยน้ํา - AL1100 + Al2O3

ลําดับ ชือ่รายการ ย่ีหอ คุณสมบัติทางวัสดุ

60°C

60°C

ตารางที่ 4.1 วัสดุที่เลือกใชและเงือ่นไขในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.2 สรปุจํานวนอปุกรณและราคาที่ใชตอหน่ึงโมดูลยอย 

ขนาด มวลตอชิน้ (g) มวลรวม

(เปนขนาดกอนการขึน้รูป)

1 เชลลแบตเตอรี่ 18650 Toriyama N/A ø18 mm x 65 mm 22 กอน 45.3 996.6 331.7 7297.4

2 เส่ือยึดแบตเตอรี่บน - ABS 48.5 mm x 228 mm x 10 mm 1 ชิ้น 58.85 58.85 502.9 502.9

3 เส่ือยึดแบตเตอรี่ลาง - AL1100 42 mm x 251 mm x 3 mm 1 ชิ้น 30.5 30.5 181.9 181.9

4 แผนข้ัวบวก - AL1100 12 mm x 235 mm x 3 mm 1 แทง 22 22 85.6 85.6

5 นอตตัวผู - SS304 M3 x 8 4 ตัว 0.808 3.232 2 8

6 แผนข้ัวลบ - Ni200 42 mm x 228 mm x 0.15 mm 1 แผน 12.87 12.87 270 270

7 ลวดทําฟวส ALPS Cu + Sn ø0.25 mm x 12 mm 22 เสน 0.01 0.22 0.1 2.2

8 แผนระบายความรอนดวยน้ํา - AL1100 + Al2O3 42 mm x 228 mm x 1 mm 1 แผน 26.6 26.6 139.1 139.1

(เคร่ืองชัง่ OHAUS PA4102)
ลําดับ ชือ่รายการ ย่ีหอ คุณสมบัติทางวัสดุ จํานวน หนวย ราคาตอหนอย ราคารวม
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4.3.8 สรุปการออกแบบระดับโมดูลยอย 

โมดูลยอยแบตเตอรี่มีความจุทางไฟฟา 57.2 Ah โดยนําเซลลแบตเตอรี่จํานวน 22 เซลลมาตอขนาน

กัน โดยคาแรงดันไฟฟาของโมดูลยอยยังคงเทากับแรงดันไฟฟาของเซลลที ่3.7 V การตอขนานมีลวดเช่ือมฟวส 

เพื่อปองกันความเสียหายกับเซลลทั้งหมดในโมดูลยอย เมื่อมีเซลลใดเซลลหน่ึงลัดวงจรภายใน ลวดฟวสบน

เซลลตัวที่เสียหายจะขาดกอน ซึ่งทางทีมวิจัยเลือกออกแบบฟวสมีขนาด 4C Rate หรือ 10.4 A โดยผานการ

ทดสอบแลว  

สําหรับแผนข้ัวบวกและแผนข้ัวลบ  ถูกออกแบบเพื่อรองรบักระแสตอเน่ือง 57.2 A เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

โดยอุณหภูมิไมเกิน 60 °C   สําหรับการระบายความรอนของตัวเซลลของแบตเตอรี่ ความรอนจะถายเทจาก

ภายในเซลลแบตเตอรี่ไปที่แผนข้ัวลบ และถายเทตอไปที่แผนระบายความรอนที่มีนํ้าหลอเย็นอยู โดยอัตราการ

ไหลของทั้งโมดูล จะไมเกิน 1 ลิตรตอนาที  ซึ่งแยกไหลผานไปที่โมดูลยอยที่ 0.0625 ลิตรตอนาที  ทั้งน้ีอัตรา

การไหลจะถูกควบคุมดวยบอรดอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งคาอัตราการไหลจะแปรผันตามอุณหภูมิ ทั้งน้ีแผนระบาย

ความรอนทําดวยแผนอลูมิเนียม โดยที่ผิวเปนอลูมิเนียมออกไซด เพื่อปองกันไฟฟารั่วไหลไปที่นํ้าหลอเย็นที่มี

การเช่ือมตอกันระหวางโมดูลยอย เสื้อยึดบนมีหนาที่หลัก คือ ยึดเซลลแบตเตอรี่และแผนข้ัวบวก ในขณะที่เสื้อ

ยึดลาง มีหนาที่ทั้งยึดเซลลแบตเตอรี่ แผนข้ัวลบ และแผนระบายความรอน 

 

4.4 การออกแบบเชิงวิศวกรรมและการเลือกวัสดุระดับโมดูล 

ในการออกแบบโมดูล เปนการนําแบตเตอรี่โมดูลยอย 22P จํานวน 16 โมดูลยอย เพื่อใหแรงดันไฟฟา

ถึงสําหรับชุดควบคุมมอเตอร มาประกอบเขาดวยกัน ลงบนแผนชองทางนํ้าหลอเย็น (Cooling Channel 

Plate) โดยทั้งหมดถูกตอแบบอนุกรมผานแผนข้ัวตอระหวางโมดูลยอย (Z Busbar) อยางไรก็ตามทั้ง 16 โมดูล

ยอย จะไมถูกประกอบลงบนแผนชองทางนํ้าหลอเย็นแผนเดียวกัน เน่ืองจากปญหาในเรื่องพื้นที่ในการติดต้ัง 

ซึ่งจะกลาวในบทที่ 6 ดังน้ันในหน่ึงโมดูลจะมีแผนชองทางนํ้าหลอเย็นสองแผน ในแตละแผนมีแบตเตอรี่โมดูล

ยอยเพียง 8 โมดูล โดยเรียกกลุมพวกน้ีวา ครึ่งโมดูลขนาด 22P8S ดังแสดงในรูปที่ 4.37  

 

 
รูปที่ 4.37 แสดงครึ่งโมดูลขนาด 22P8S 
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 ในการออกแบบคํานวณเรื่องทางรูปทรงจะข้ึนอยูกับพื้นที่ของตัวรถ ทั้งความสูง ความกวาง และความ

ยาว ซึ่งไมมีความจําเปนตองคํานวณในเชิงวิศวกรรม แตจะเนนการออกแบบรูปทรงที่สามารถลงในตัวรถได 

โดยมีพื้นที่เหลือเพียงพอสําหรับติดต้ังอุปกรณอื่นๆ และพื้นที่ใหสามารถใชเครื่องมือประกอบได อยางไรก็ตาม

สองสวนที่ตองเนน และคํานวณในเชิงวิศวกรรมคือ ขนาดของแผนข้ัวตอระหวางโมดูลยอยดังแสดงในรูปที่ 

4.37 และรูปทรงของแผนชองทางการไหลของนํ้า เพื่อใหนํ้าไหลเขาระบายความรอนในแตละโมดูลยอย

เทาๆกัน 

 

4.4.1 การคํานวณหาขนาดแผนขั้วตอระหวางโมดูลยอย 

ในหัวขอน้ีเปนการออกแบบคํานวณหาขนาดของแผนข้ัวตอระหวางโมดูลยอย (Z Busbar) โดยในหน่ึง

โมดูลจะใชทั้งหมด 14 ช้ิน โดยทั้งแพ็คแบตเตอรี่ตองใชทั้งหมด 56 ช้ิน ดังน้ันการหาขนาดที่เหมาะสม และ

วัสดุที่เหมาะสมจะสามารถชวยลดตนทุนของแพ็คแบตเตอรี่ได ซึ่งขณะออกแบบ วัสดุที่เหมาะสมและเปนที่

นิยมที่จะนํามาทํา Z Busbar น้ี คือ ทองแดง และอลูมิเนียม โดยทั้งสองวัสดุมีความโดดเดนเรื่องของคาการนํา

ไฟฟาและคาการนําความรอน โดยที่ราคายังสามารถเขาถึงไดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัวัสดุอื่น (ตารางที่ 4.3) โดยคา

การนําไฟฟาสูงจะชวยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ซึ่งการสูญเสียจะกอใหเกิดความรอนทําใหอุณหภูมิของ Z 

Busbar เพิ่มข้ึนดวย โดยปกติโลหะจะมีคาการนําไฟฟาตํ่าลงหรอืความตานทานสูงข้ึนเมือ่อุณหภูมิสงูข้ึน ดังน้ัน

ในการออกแบบตองคํานึงเรื่องความตานทานและอุณหภูมิของ Z Busbar ที่จะเกิดข้ึนดวย สําหรับอุณหภูมิจะ

เกิดข้ึนในตัว Z Busbar สามารถคํานวณไดจากสมการที ่4.1     

สําหรับคาการนําความรอนเปนตัวชวยทําใหความรอนภายในวัสดุถายเทมาภายนอกไดเร็วข้ึน และยัง

เปนตัวทําใหเกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สม่ําเสมอ 

 

ตารางที่ 4.3 คุณสมบัติของวัสดุสําหรบั Z Busbar 

 คาการนําความรอน 

W/(m.K) ที่ 20 °C 

คาการนําไฟฟา 

s/m ที่ 20 °C 

คาความหนาแนน 

Kg/m3 

ราคา 

ทองแดง 401 [2] 5.96×107 [4] 8940 [3] สูงกวาอลูมิเนียม  

อลูมิเนียม 1100 (Al 1100) 237 [3] 3.50×107 [5] 2720 [3] ต่ํากวาทองแดง 

 

 

퐼 ∙ 푅 = 푚 ∙ 퐶 ∙ (푇 − 푇 ) + ℎ ∙ 퐴 ∙ (푇 − 푇 )   (4.1) 

푅 =  
     (4.2) 

โดยคา  I  = กระแส (A) 

 R  = ความตานทานไฟฟา (Ω) 

 Cp  = ความจุความรอนจําเพาะ (J/kg.K) 

 T  = อุณหภูมิ (K)  
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T0  = อุณหภูมิที่ผิว (K) 

TA = อุณหภูมิ ambient (K) 

 h  = คาสัมประสิทธ์ิการพาความรอน (W/m2.K) 

 A  = พื้นที่หนาตัด (m2) 

 U = แรงเคลื่อนตกครอมทางไฟฟา (V) 

สําหรับคาความตานทาน 푅 น้ันทางทีมวิจัย ไดทําการคํานวณจากแรงเคลื่อนตกครอมทางไฟฟา 훻푈 

ที่ไดจากคํานวณในโปรแกรม FEM เมื่อจายกระแสไฟฟา 퐼 เขาที่ปลายดานหน่ึงของ Z Busbar และไหลออก

อีกดานหน่ึง ยกตัวอยางเชน ถา Z Busbar ทองแดงมีแรงเคลื่อนตกครอมทางไฟฟา 0.0032826 V ขณะ

กระแสไหลผาน 60 A คาความตานทานจะมีคาเทากับ 0.05471 mΩ โดยเงื่อนไขการคํานวณในโปรแกรม 

FEM ถูกแสดงไวในรูปที่ 4.38  

 

 
รูปที่ 4.38 แสดงเงื่อนไขการคํานวณในโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต 

 

ในตอนแรกทางทีมวิจัยไดเลือกความหนาของ Z Busbar ไวที่ 2 มิลลิเมตร โดยทําการคํานวณใน

โปรแกรม FEM เพื่อคํานวณหาแรงดันไฟฟาตกครอม และคํานวณคาความตานทาน เพื่อเปรียบเทียบคาความ

ตานทานระหวางวัสดุทองแดงกับอลูมิเนียม พบวาคาความตานทานของทองแดงมีคาประมาณ 0.05471 mΩ 

ขณะที่อลูมิเนียมมีคาประมาณ 0.08695 mΩ นอกจากน้ันยังมีการคํานวณหาคาอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน โดยมี

เงื่อนไขการคํานวณตามรูปที่ 4.39  
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รูปที่ 4.39 เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของแตละวัสดุที่อุณหภูมอิากาศลอมรอบ 40 °C 

 

หลังจากน้ันทางทีมวิจัยได ทดลองทําการเพิ่มความหนาของ Z Busbar จาก 2 มิลลิเมตร เปน 3 

มิลลิเมตร โดยวัสดุที่ใชเปนอลูมิเนียม วัตถุประสงคเพื่อลดคาความตานทาน อุณหภูมิของ Z Busbar ลดตนทุน 

และลดมวลนํ้าหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการใชทองแดง  ผลจากการคํานวณที่ไดพบวา Z Busbar 3 มิลลิเมตร 

ทําจากอลูมิเนียม มีคาความตานทานไฟฟาลดลง และนอยกวาทองแดงที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร โดยคาความ

ตานทานที่คํานวณได และมวลนํ้าหนัก สามารถถูกแสดงในตารางที่ 4.4 และผลของอุณหภูมิที่สภาวะแวดลอม

ตางกันแสดงในรูปที่ 4.40  

 

ตารางที่ 4.4 ความตานทานทางไฟฟาและมวลนํ้าหนักของ Z Busbar 

วัสดุที่ใช ความหนาของ Z Busbar (mm) ความตานทานทางไฟฟา (mΩ) มวลนํ้าหนัก (g) 

ทองแดง 2 0.05471 20.71 

อลูมเินียม 
2 0.08695 6.3 

3 0.02612 9.25 
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รูปที่ 4.40 เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของอุณหภูม ิZ Busbar อลูมเินียมหนา 3 mm ที่สภาวะแวดลอมตางกัน 

 

 ดังน้ันทางทีมวิจัย เลือกที่จะใช Z Busbar อลูมิเนียมหนา 3 mm เน่ืองจากมีพื้นที่ในการติดต้ัง และมี

นํ้าหนัก รวมถึงราคาถูกกวาการใชทองแดง นอกจากน้ันอลูมิเนียมยังสามารถถูกตัดดวยเครื่องตัดเลเซอรไดงาย

กวาทองแดง  

 

4.4.2 การคํานวณหารูปทรงท่ีเหมาะสมสําหรับชองการไหลของนํ้าใตโมดูลยอย 

การคํานวณรูปทรงสําหรับแผนชองทางนํ้าหลอเย็นน้ัน เพื่อที่จะหาขนาดและรูปทรงเหมาะสม 

จนกระทั่งทําใหอัตราการไหลในแตชองนํ้าหลอเย็นของแตละโมดูลมีคาใกลเคียงกัน ทางทีมวิจัยไดลองทํา

แบบจําลองการไหลทางคณิตศาสตร CFD ดังแสดงในรูปที่ 4.41 เปนความเร็วที่กระจายตัวแตละชองทางนํ้า

สําหรับโมดูลยอย เน่ืองจากการคํานวณเรื่องการไหลคอนขางมีความซับซอน และระยะเวลาที่จํากัด จึงทําการ

ปรับรูปทรงไมไดกี่รูปทรง และไมสามารถทําการทดลองเพื่อเทียบคาผลที่ได จําเปนตองสั่งผลิตเพื่อใหทันการ

ประกอบ โดยรูปทรงจริงถูกแสดงในรูปที่ 4.42 โดยมันถูกข้ึนรูปดวยเครื่อง CNC วัสดุทํามาจากพลาสติก ABS 
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รูปที่ 4.41 ตัวอยางผลของความเร็วในแตละชองนํ้าหลอเย็นของแตละโมดูลยอย 

 

 
รูปที่ 4.42 ลักษณะของจริงแผนชองทางนํ้าหลอเย็น (สองแผนวางขางกัน) 

 

4.4.3 ฝาครอบโมดูล 

ฝาครอบโมดูลนน้ันใชสําหรับครอบปดโมดูลยอยเพื่อกดทับไมใหโมดูลเลื่อนข้ึนลง และยังเปนการ

ปองกันฟวสที่ข้ัวบวกแตละเซลล เพื่อไมใหเกิดความเสียหายจากการประกอบ หรือจากแรงสั่นสะเทือน 

นอกจากน้ันยังใชเปนพื้นที่ในการยึดอุปกรณสําหรับ BMS ดังแสดงในรูปที่ 4.43 ซึ่งทําจากวัสดพลาสติก ABS 
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รูปที่ 4.43  ลักษณะฝาครอบโมดูลสําหรับครึ่งโมดูล 22P8S 

 

4.4.4 สรุปการออกแบบระดับโมดูล 

โมดูลถูกออกแบบใหมีสองสวน แตละสวนมีการตอโมดูลยอย 8 โมดูลมาตออนุกรม ซึ่งถูกเรียกวาครึ่ง

โมดูล 22P8S หลังจากน้ันนําครึ่งโมดูลมาตออนุกรมกันอีกที ถึงจะไดหน่ึงโมดูล เรียกวาโมดูล 22P16S เพื่อให

ไดแรงดันไฟฟาใชงาน โดยใช Z Busbar ทําจากวัสดุอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร เปนตัวเช่ือมตอ ที่มีราคาถูก 

และมวลนํ้าหนักเบา แตยังคงความสามารถนํากระไฟฟาไดสูง  

สําหรับขนาดชองการไหลของนํ้าใตโมดูลยอยน้ัน ทางทีมทีมวิจัยมีระยะเวลาที่จํากัด ทําใหยังขาดผล

จากการทดลองจริงเพื่อตรวจสอบความแมนยําจากการคํานวณ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว สามารถแกปญหาจาก

การไหลไมเทากันแตละชองโดยการปรับเปลี่ยนอัตราการไหล จากสูงไปตํ่า และจากตํ่าไปสูง ทุกๆ ชวงเวลาจะ

ชวยทําใหมีการสับชองที่มีอัตราการไหลสูงไปตํ่าและจากตํ่าไปสูง ตามลําดับ ทั้งน้ีทางทีมออกแบบยังมีการ

พัฒนาตอ โดยเปนเน้ืองานของนักศึกษาวิจัยปริญญาโท ที่จะทําการพัฒนาตอไปใหดีข้ึน 

จะเห็นไดวา วัสดุพลาสติก ABS ถูกใชงานทั้งแผนชองการไหล และฝาครอบโมดูล โดยพิจารณาจากคา

ความเปนฉนวนทางไฟฟา ความแข็งแรงที่มีความยืดหยุนไมแตกหักงาย และราคาถูก นอกจากน้ันยังเปนวัสดุที่

อุตสาหกรรมยานยนตคุนเคย เช่ียวชาญในการข้ึนรูป และวัตถุดิบสําหรับพลาสติกน้ันมาจากอุตสาหกรรม

พลาสติกหรือปโตรเลียมภายในประเทศไทยอีกดวย 

 

4.5 การสั่งซ้ือวัสดุ กระบวนการผลิตช้ินสวน และการตรวจสอบคุณภาพการผลิตของโมดูล

ยอย 

 จํานวนช้ินสวนของโมดูลยอยประกอบไปดวย เซลลแบตเตอรี่ 22 เซลล เสื้อยึดแบตเตอรี่บน 1 ช้ิน 

แผนข้ัวบวก 1 แผน แผนเสื้อยึดลาง 1 ช้ิน แผนข้ัวลบ 1 แผน แผนระบายความรอนดวยนํ้า 1 แผน ลวดฟวส 
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22 เสน และน็อตลอคแผนนําไฟฟาข้ัวบวกกับเสื้อยึดบน 4 ตัว ซึ่งมีรายละเอียดการสั่งซื้อ กระบวนการผลิต

ช้ินสวน และการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ตามลําดับดังน้ี 

 

4.5.1 เซลลแบตเตอรี ่ 

เซลลแบตเตอรี่น้ันเปนช้ินสวนที่จําเปนตองสั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนนําเขาทั้งหมด เพราะในประเทศ

ไทยและทางทีมวิจัยสวทช.ยังไมสามารถผลิตเองได นอกจากน้ันการจัดหาเซลลแบตเตอรี่มีความสําคัญอยาง

มาก เน่ืองจากทีมวิจัยมีความจําเปนตองควบคุมคุณภาพของโมดูลยอย ใหมีคุณภาพใกลเคียงกันใหมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได โดยปกติแลวคุณภาพของเซลลแบตเตอรี่จะไมเทากันเล็กนอยจากกระบวนการผลิต ดังน้ัน

ทางทีมวิจัยจึงจําเปนตองวางแผนการจัดซื้อ และการจัดวางเซลลแบตเตอรี่ใหเหมาะสม โดยทําการสั่งเซลล

แบตเตอรี่มาทั้งหมด 22 ชุด ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน โดยแตละชุดมีจํานวน 70 เซลล ซึ่งมากเพียงพอกับการ

ประกอบโมดูลยอย 64 โมดูล โดยการประกอบจะนําเซลลแบตเตอรี่กอนเดียวของแตละชุด มาประกอบใน

โมดูลยอยแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําใหโมดูลยอยมีคุณภาพเฉลี่ยใกลเคียงกัน  

 

4.5.2 เสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

เสื้อยึดแบตเตอรี่บนทําจากวัสดุพลาสติกเกรด ABS ซึ่งเปนเกรดที่นิยมใชในช้ินสวนรถยนต เน่ืองจากมี

ความทนทาน และไมแตกหักงาย นอกจากน้ันยังสามารถใชกระบวนการฉีดพลาสติกในการผลิตได มีตนทุนตํ่า 

เมื่อมีการผลิตเปนจํานวนมาก (Mass Production) อยางไรก็ตาม ทางทีมวิจัยจําเปนตองเลือกใชวิธีการข้ึนรูป

อื่น เพราะจํานวนการผลิตไมคุมทุน ที่จะสรางแมพิมพฉีดพลาสติก ดังน้ันในเบื้องตนทางทีมวิจัยเลือกข้ึนรูป 

ดวยเครื่องกัดข้ึนรูปแบบอัตโนมัติ (CNC Milling Machine) ทําใหตนทุนตอช้ินสูงถึง 500 บาท โดยการสั่งผลติ

ช้ินสวนน้ีจําเปนตองสงตัวอยางเซลลแบตเตอรี่ใหทางบริษัทผูผลิต เพื่อใหทดลองประกอบเซลลแบตเตอรี่ให

สวมเขาพอดีกับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน ดังแสดงในรูปที่ 4.44 อยางไรก็ตามยังมีเทคนิคการข้ึนรูปที่ราคาตํ่ากวา 

น่ันคือการข้ึนรูปพลาสติกดวยกระบวนการสูญญากาศ แตทางทีมวิจัยสวทช.ยังไมมีเครื่องมือดังกลาว 

 

 
รูปที่ 4.44 การลองสวมใสเซลลแบตเตอรี่กบัเสื้อยึดแบตเตอรี่บนจากทางบริษัท 
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4.5.3 แผนขั้วบวก  

ช้ินสวนน้ีทําจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด 1100 (Al1100) ดังแสดงในรูปที่ 4.45 โดยเปนเกรดวัสดุที่ทาง

บริษัทรับตัดโลหะดวยเลเซอรสามารถตัดได เน่ืองจากหลายบริษัทไมรับตัดวัสดุเกรดพิเศษหรือทองแดง เพราะ

จะมีลําแสงยอนกลับเขาหลอด ซึ่งจะทําใหเครื่องตัดโลหะเสียหายได เน่ืองจากการที่จะตัดโลหะที่มีความมัน

เปนเงา และโลหะที่มีคาการนําความรอนสูงๆ ตองใชเครื่องตัดเลเซอรแบบไฟเบอรออฟติก ซึ่งเครื่องน้ีมีตนทุน

ที่สูงมาก อยางไรก็ตามแมเกรด Al1100 จะเปนเกรดที่ตํ่าที่สุดของอลูมิเนียมในคุณสมบัติดานความแข็งแรง 

แตก็มีคุณสมบัติที่เพียงพอกับงานนําไฟฟาและนําความรอน นอกจากน้ันยังสามารถเช่ือมดวยเครื่องเช่ือมแบบ 

spot welder กับช้ินสวนอื่นได 

 

 
รูปที่ 4.45 ลักษณะของแผนข้ัวบวกที่ตัดดวยเลเซอร 

 

4.5.4 เสื้อยึดแบตเตอรีล่าง  

ทําจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด 1100 (Al1100) ดังแสดงในรูปที่ 4.46 ซึ่งในการสั่งช้ินสวนน้ีจําเปนตองสง

ตัวอยางเซลลแบตเตอรี่ใหกับทางบริษัทที่รับตัดเลเซอร เพื่อที่จะตัดช้ินงานที่พอดีกับเซลลแบตเตอรี่ได แตขอ

ควรระวัง คือ จะตองลอกแผนพลาสติกที่ติดอยูที่ผิวออกกอนตัด เน่ืองจากลอกที่หลังมียุงยากมากกวา  

 

 
รูปที่ 4.46 ลักษณะของเสื้อยึดแบตเตอรีล่างที่ตัดดวยเลเซอร  
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4.5.5 แผนขั้วลบ  

วัสดุสําหรับช้ินสวนน้ี คือ นิกเกิล 99 % ที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตร ซึ่งเปนความหนาที่เหมาะสมที่

จะสามารถใชเครื่องเช่ือม spot welder เช่ือมแผนข้ัวลบกับเซลลแบตเตอรีไ่ด แตจําเปนตองมีรองเพื่อใหเช่ือม

งายมากย่ิงข้ึน [3] แสดงในรูปที่ 4.47 สําหรับการจัดซื้อวัสดุน้ีน้ันคอนขางใชเวลา เน่ืองจากความหนาของวัสดุ

ดังกลาวไมสามารถหาซื้อไดภายในประเทศไทย ตองมีการสั่งซื้อจาก AliExpress จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซึ่งสามารถระบุขนาดความกวางและความยาวกอนสั่งได จากน้ันทีมวิจัยไดทําการติดตอบริษัทที่รับตัดแผน

นิกเกิลดวยเครื่องตัดเลเซอร พรอมกับเตรียมชุดจับยึด (JIG) ใหกับทางบริษัทดวย พบวาช้ินงานที่ออกมาน้ัน

สูญเสียถึงเกือบ 20 % เน่ืองจากชางของบริษัท ยังขาดประสบการณในการตัดโลหะแผนบาง 

 

 
รูปที่ 4.47 ลักษณะแผนข้ัวลบนิกเกลิที่มรีองสําหรบัการเช่ือมดวย Spot Welder  

 

4.5.6 แผนระบายความรอนดวยนํ้า  

มีกระบวนการผลิต 2 ข้ันตอน ทําจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด 1100 (Al1100) และตัดดวยเครื่องตัด

เลเซอรจากบริษัทแหงหน่ีง ซึ่งมีคุณภาพสามารถใชงานไดทั้งหมด 100% จากน้ันช้ินงานทั้งหมดถูกสงไปทํา

การอโนไดซอีกบริษัทหน่ึง เพื่อใหมีความหนาของอลูมิเนียมออกไซดที่ผิว 50 ไมโครเมตร แสดงในรูปที่ 4.48 

โดยที่ผิวของวัสดุสามารถปองกันการนําไฟฟาได ซึ่งทางทีมวิจัยไดทําการทดสอบการเปนฉนวนทางไฟฟากับ

แรงดันไฟฟา 60 V พบวากระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานได ดวยเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาที่มีความละเอียด

ทศนิยมสามตําแหนง (ในทางปฏิบัติอาจมีกระแสไฟฟาไหลผาน แตอาจจะนอยมากๆ เพราะไมมีฉนวนทาง

ไฟฟาแบบ 100%)  

 

 
รูปที่ 4.48 ลักษณะแผนระบายความรอนดวยนํ้าที่ถูกชุบแข็งดวยกระบวนการอโนไดซ 
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4.5.7 ลวดฟวส  

เปนวัสดุเสนลวดที่ไดจากสายไฟฟาเบอร AWG 26 ซึ่งหาซื้อไดทั่วไป โดยทางทีมวิจัยผลิตไดปลอก

สายไฟฟาเพื่อเอาเสนฝอยขางในขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 มิลลิเมตร โดยเสนลวดจะถูกเช่ือมระหวาง

ข้ัวบวกของเซลลแบตเตอรี่กับแผนข้ัวบวก สามารถรองรับกระแสไฟฟาสูงสุดประมาณ 10.5A หรือประมาณ 

4C ของเซลลแบตเตอรี่ที่ใช ซึ่งขนาดกระแสไฟฟาสูงสุดทางทีมวิจัยไดทําการทดสอบจริงเรียบรอยแลว 

 

4.5.8 น็อตลอตแผนนําไฟฟาขั้วบวกกับเสื้อยึดบน  

เปนน็อตเกลียวตลอดแบบหัวจมหกเหลี่ยม เกรดวัสดุ SUS304 (เน่ืองจากตนแบบทางทีมวิจัยเนน

ความสวยงาม แตในการผลิตจริงสามารถใชน็อตเหล็กชุบ ก็เพียงพอตอการใชงาน เพราะเปนช้ินสวนที่ไมได

สัมผัสกับนํ้าโดยตรง) จํานวนที่ใชตอหน่ึงโมดูลยอย 4 ตัว เพื่อยึดไมใหแผนนําไฟฟาข้ัวบวกหลุดจากออกจาก

เสื้อยึดบน สาเหตุที่เลือกเปนแบบหัวจมหกเหลี่ยม เพื่อลดความเสียหายจากการถอดประกอบ จากการขาด

ประสบการณการขันน็อต ซึ่งดีกวาการใชน็อตแบบหัวแฉก 

 

4.6 การศึกษาเทคนิคการเช่ือม 

ทีมวิจัยพยายามหลีกเลี่ยงการประกอบดวยน็อตใหไดมากที่สุดเน่ืองดวยการประกอบดวยน็อตน้ันมี

ตนทุนสูง เพราะตองเจาะรูรอย หรือทําเกลียว พรอมทั้งตองจัดหาน็อตตัวผู ตัวเมีย แหวนอีแปะ และแหวน

สปริง รวมถึงคาแรงในการประกอบขันน็อต นอกจากน้ันการใชน็อตยังมีความเสี่ยงสูง ที่มีโอกาสที่ผูประกอบ

พลาดทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร  แตทั้งน้ีไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชน็อตในการประกอบไดในบางจุด เน่ืองจาก

ทีมวิจัยตองการออกแบบใหเปนจุดตอที่สามารถถอดประกอบได ถึงอยางไรก็ตามการประกอบสวนมากจะใช

การเช่ือมเปนหลัก และสวมยึดดวยแรงเสียดทาน ดังน้ันเพื่อใหเกิดความยืดหยุนของงานเช่ือมของวัสดุโลหะ

ตางชนิดกัน ทางทีมวิจัยไดศึกษาเทคนิคการเช่ือมหลายแบบ โดยใชเครื่องมือที่มีอยูในสวทช. เชน การบัดกรี 

การสปอต และการเช่ือมดวยเลเซอร โดยวัสดุหลักๆ ที่ใชในการเช่ือมตอสวนมากเปน ทองแดง อลูมิเนียม 

นิกเกิล และเหล็กเคลือบดวยนิกเกิล 

 

4.6.1 การเชื่อมดวยการบัดกรี  

เปนการประสานสวนที่เปนโลหะ 2 สวน เขาดวยกันโดยการใหความรอน และใชตะกั่วบัดกรีเปนตัว

ประสาน สามารถเช่ือมบัดกรีตอทองแดงและแผนนิกเกิลได แตดวยวิธีการน้ีไมสามารถใชไดกับอลูมิเนียม 

  

4.6.2  การเชื่อมดวยอัลตราโซนิก 

การเช่ือมดวยอัลตราโซนิกเปนวิธีการเช่ือมที่อาศัยการสั่นที่ความถ่ีสูงของหวัเช่ือม ทําใหเกิดความรอน

เน่ืองจากแรงเสียดทานที่ช้ินงานตรงบริเวณที่หัวเช่ือม สัมผัสกับช้ินงานหรือบริเวณที่ช้ินงานสัมผัสกัน เมื่อ

อุณหภูมิสูงข้ึนจะทําใหช้ินงานที่สามารถทําการผสมกันไดหลอมเช่ือมติดกัน ซึ่งวิธีน้ีสามารถเช่ือมวัสดุบางๆ 
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หลายช้ันไดดี หากวัสดุมีความหนามากวิธีการน้ีจะไมเหมาะสม รูปที่ 4.49 เปนเครื่องเช่ือมอัลตราโซนิกที่ทาง

ทีมวิจัยไดทดลองใช 

 

 
รูปที่ 4.49 เครื่องเช่ือมอัลตราโซนิกที่ สวทช. ใชงานอยู 

 

4.6.3 การเชื่อมดวยเลเซอร 

การเช่ือมดวยเลเซอรเปนการนําโลหะสองช้ินซึ่งอาจจะเปนโละชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ไดมา

สัมผัสกัน ใหความรอนดวยลําแสงเลเซอร บริเวณที่สัมผัสกันเพื่อใหวัสดุถึงจุดหลอมเหลวเขาหา และติดเมื่อ

เย็นตัวลง การเช่ือมวิธีน้ีมีความแมนยําสูง เพราะตองมองผานกลองขยาย ดังแสดงในรูปที่ 4.50 อยางไรก็ตาม 

การใชวิธีน้ีอาจจะไมมีความเหมาะกับการสรางตนแบบ เน่ืองจากราคาและกระบวนการคอนขางซับซอนหาก

ตองการดําเนินการใหแมนยํา แตเทคนิคน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงและตนทุนตํ่า เมื่อนําวิธีการน้ีเขาสูการผลิตแบบ

อัตโนมัติ ดังน้ันทางทีมวิจัยไดทําการทดสอบการเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวยวิธีน้ี เพื่อใชเปนขอมูลในประกอบ 

 
รูปที่ 4.50 แสดงการเช่ือมวัสดุดวยเครื่อง Laser welder ในสวทช. 

 

ผลจากการทดลองเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวย Laser welder ผลลัพธที่ไดคือ  

- นิกเกิลกับทองแดง สามารถเช่ือมติดได  

- อลูมิเนียมกับทองแดง สามารถเช่ือมติดไดแตรับแรงไดในแนวแกน x และ y เทาน้ัน เมื่อมีการดึงฉีก

หรือแกะออกในแนวแกน Z กลับออกไดอยางงาย  

- นิกเกิลกับอลูมิเนียม สามารถเช่ือมติดไดดี 
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4.6.4 การเชื่อมดวยวิธีการสปอต 

การเช่ือมดวยวิธีการสปอต เปนการเช่ือมไฟฟาแบบความตานทานกระแสไฟชนิดหน่ึง ๆ  รอยเช่ือมที่

ไดมีลักษณะเปนจุด (Spot) มีขนาดใหญเทากับพื้นที่หนาตัดของปลายอิเล็กโทรด ช้ินงานวางใหซอนเกยกันดัง

แสดงในรูปที่ 4.51  อยูในระหวางอิเล็กโทรดทั้งสองของเครื่องเช่ือม โดยอิเล็กโทรดจะกดอัดไว กอนที่จะจาย

กระแสไฟฟาสูง เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดความตานทานที่จุดตรงอิเล็กโทรด ช้ินงานหลอมอัดเขาดวย

เปนเน้ือเดียวกัน อิเล็กโทรดถูกจะกดอัดตอเน่ืองอีกช่ัวครูเพื่อใหรอยเช่ือมเย็นตัว แลวอิเล็กโทรดก็จะปลอย

ช้ินงาน ซึ่งผลจากการเช่ือมแบบน้ีจะไดรอยเช่ือมเปนจุดราบเรียบสวยงาม มีความแข็งแรงของรอยเช่ือมสูง 

เทคนิคการเช่ือมดวยวิธี spot welder ใหมีประสิทธิภาพน้ันตองหาวิธีที่ทําใหกระแสไฟฟาไหลผานจุดที่มีการ

เช่ือมติดเพียงจุดเดียว เชน การทํารองที่แผนช้ินงาน การยํ้าใหเกิดจุดที่ช้ินงาน เปนตน  ในการเช่ือมแผน

นิกเกิลเขากับข้ัวของแบตเตอรี่ ถามีการทํารองที่แผนนิกเกิลก็จะทําใหสามารถเช่ือมติดไดดี เน่ืองจากไฟจาก

อิเล็กโทรดจากข้ัวหน่ึงไหลผานแผนนิกเกิลผานข้ัวแบตเตอรี่ไปยังอิเล็กโทรดอีกข้ัวหน่ึง ทําใหช้ินงานยึดติดแนน

มากกวาที่ไมมีการทํารองทีแ่ผนนิกเกิลเพราะวาไฟจะผานไปที่ข้ัวแบตเตอรี่นอยกวา ถาตองการควบคุมคุณภาพ 

ตองติดต้ังเครื่องตรวจสอบกระแสสูงสุด เพื่อตรวจสอบวามีคาใกลเคียงกันทุกครั้ง เน่ืองจากการเช่ือมทุกครั้งผวิ

อิเล็กโทรดจะมกีารออกซิเดช่ัน ทําใหคาความตานทานเพิ่มข้ึน 

ทีมวิจัยไดทําการการทดลองเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวย spot welder ผลลัพธที่ไดแสดงดังตารางที่ 

4.5 และรูปที่ 4.51  

 

 
รูปที่ 4.51 แสดงการเช่ือมวัสดุดวยเครื่อง Spot welder รุน TECNA ในสวทช. 

 

 
ก.) นิกเกลิกบัทองแดง            ข.) อลูมิเนียมกบัทองแดง             ค.) นิกเกิลกบัอลูมเินียม 

รูปที่ 4.52 แสดงช้ินงานที่เช่ือมดวยเครื่อง Spot welder 
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการเช่ือมวัสดุตางชนิดกันดวยเครื่อง spot welder รุน TECNA 

วัสดุ รูปแบบ เวลา/จํานวน

จังหวะ 

ระดับไฟฟา ผลลัพธ 

นิกเกิลกับทองแดง Timer 5sec. 6 สามารถเช่ือมติดไดดี 

อลูมิเนียมกับทองแดง Timer 5sec. 8 รับแรงไดในแนวแกน x และ y 

นิกเกิลกับอลูมิเนียม Timer 5sec. 8 สามารถเช่ือมติดไดดี 

 

นอกจากการเช่ือมดวยวิธี spot welder ดวยเครื่องดังกลาวแลว ทางทีมวิจัยสวทช. ยังมีเครื่อง spot 

welder ที่มีลักษณะอิเล็กโทรดอยูฝงเดียวกันใชกดลงไปยังช้ินงานเพียงฝงเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4.53 เครื่อง

เช่ือมจุดแบบไฟฟา รุน AP5KB Precision AC Double-Pulse Spot Welding Machine   

 

   
รูปที่ 4.53 แสดงเครื่อง Spot Welder รุนAP5KB ในสวทช สําหรับเช่ือมข้ัวตอแบตเตอรี ่

  

 นอกจากทดสอบการเช่ือมระหวางแผนโลหะกับแผนโลหะแลวยังไดมีการทดสอบการเช่ือมดวยวิธี 

spot welder ระหวางเสนลวดทองแดงเคลือบดวยนิกเกิลกับแผนอลูมิเนียมผลที่ได คือ สามารถยึดติดไดดี ดัง

แสดงในรูปที่ 4.54  

 

 
รูปที่ 4.54 แสดงการเช่ือมดวย spot welder ของเสนลวดกับแผนอลูมเินียม 
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4.7 การประกอบโมดูลยอย 

ข้ันตอนหลักในการประกอบโมดูลยอย เพื่อใหโมดูลยอยมีคุณภาพใกลเคียงกัน มีข้ันตอนตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

 

4.7.1  การเชื่อมเสื้อยึดแบตเตอรี่ลางกับแผนเชื่อมขั้วลบ 

ในการเช่ือมเสื้อยึดแบตเตอรี่ลางที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียมกับแผนเช่ือมข้ัวลบที่ทําจากวัสดุนิกเกิล ไดมี

การทําตัวจับช้ินงานข้ึนมา เพื่อใชในการรักษาตํ่าแหนงจุดเช่ือม ที่จะทําใหไดช้ินสวนที่ออกมามีคุณภาพ

ใกลเคียงกัน จากน้ันไดมีการดําเนินการเช่ือมวัสดุดวยเครื่อง spot welder รุน TECNA แสดงในรูปที่ 4.55 

โดยมีการปรับต้ังคาที่ตัวเครื่อง ดังน้ี scale (Level) = 10, pulse = 55 ทําการเช่ือมเสื้อยึดแบตเตอรี่ลางกับ

แผนเช่ือมข้ัวลบ ที่ตรงกลางของช้ินงานเปนจํานวน 12 จุด โดยมีระยะหางของแตละจุดเทากับ 20 มิลลิเมตร 

ดังรูปที่ 4.56 จากการเช่ือมในเบื้องตนพบวา แผนเช่ือมข้ัวลบที่ทําจากวัสดุนิกเกิลเกิดการบิดงอไมแนบติดกับ

เสื้อยึดแบตเตอรี่ลาง เน่ืองจากคาการขยายตัวและการนําความรอนของวัสดุตางกัน สงผลใหแผนเช่ือมข้ัวลบที่

ทําจากวัสดุนิกเกิลเกิดการบิดงอ ซึ่งอาจมีผลตอการประกอบโมดูลยอยเขากับแผนระบายความรอน 

จากปญหาที่เกิดข้ึนน้ันจึงไดทําการปรับแกตัวจับช้ินงานใหม เพื่อที่จะทําใหสามารถบีบช้ินงานใหแนน

มากข้ึน และขณะทําการเช่ือมจําเปนตองเช่ือมจากตํ่าแหนงขางในออกมาขางนอก เพื่อเปนการรีดแผนนิกเกิล

ใหแนบออกไปดานปลายทั้งสองดาน ซึ่งหลักการเหมือนการขันน็อตยึดฝาสูบ โดยเปนความรูพื้นฐานในการ

ประกอบงาน ผลที่ไดคือ แผนเช่ือมข้ัวลบมีความเรียบเกิดการบิดงอนอยลง จึงไดทําการเช่ือมเสื้อยึดแบตเตอรี่

ลางกับแผนเช่ือมข้ัวลบทั้งหมดเปนจํานวน 64 ช้ิน เพื่อที่จะนําไปประกอบเปนโมดูลยอยตอไป  

ขณะทําการเช่ือมน้ัน เน่ืองจากทางทีมวิจัยใชไฟระดับคอนขางสูงขณะทําการเช่ือม สงผลใหเกิดความ

รอนในสายสงไฟฟาและที่หัวเช่ือม ทําใหตองมีการพักเครื่องอยูบอยครั้ง ซึ่งสงผลตอระยะเวลาในการผลิต 

ดังน้ันถาตองการเช่ือมหลายตําแหนง มีความจําเปนตองใชเครื่องเช่ือมที่มีขนาดกําลังไฟฟามากกวาน้ี พรอมทัง้

มีระบบระบายความรอนที่หัวเช่ือมดวย 

 

 
รูปที่ 4.55 การเช่ือมเสื้อยึดแบตเตอรีล่างกับแผนเช่ือมข้ัวลบดวยเครื่อง spot welder รุน TECNA 



 

Page | 104  

 

  
รูปที่ 4.56 ช้ินงานเสื้อยึดแบตเตอรีล่างกบัแผนเช่ือมข้ัวลบหลังทําการเช่ือม 

 

4.7.2  การประกอบเซลลแบตเตอรีเ่ขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

หลังจากที่ไดมีการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสําหรับใชในงานวิจัยน้ี จึงมีการสั่งซื้อเซลล

แบตเตอรี่เปนจํานวนทั้งหมด 22 กลุม โดยแตละกลุมมีจํานวนทั้งหมด 70 เซลล ซึ่งแตละกลุมน้ันไดทําการ 

matching cell เรียบรอยจากทางบริษัท ทางทีมวิจัยไดทําการติดบารโคดที่เซลลแบตเตอรี่แตละเซลล 

เพื่อที่จะสะดวกในการตรวจสอบเซลล ในการประกอบโมดูลยอยจะนําเซลลของแตละกรุปมาประกอบเปน

โมดูลยอยเดียวกัน คือ จะนําเซลลหมายเลขเดียวกันของแตละกรุปมาประกอบเปนโมดูลยอยเดียวกัน ใน

ข้ันตอนการประกอบน้ันจะนําดานข้ัวบวกของแบตเตอรี่ประกอบเขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน โดยจะเรียงจาก

เซลลกรุปที่ 1 จนถึง 22 ปญหาที่เกิดข้ึนในการประกอบเซลลแบตเตอรี่เขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน คือ การ

ประกอบน้ันไมสามารถใชแรงในการกดเซลลแบตเตอรี่ใหแนบสนิทกับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนได จึงตองแกปญหา

โดยการใชแผนพลาสติกมารองที่เซลลแบตเตอรี่และใชคอนพลาสติกคอย ๆ  ตอกจนเซลลแบตเตอรี่แนบสนิท

กับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน การประกอบเซลลแบตเตอรี่ 18650 เขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนแสดงไวในรูปที่ 4.57  

 

 
รูปที่ 4.57 การประกอบเซลลแบตเตอรี่ 18650 เขากับเสือ้ยึดแบตเตอรีบ่น 

 

4.7.3  การประกอบเซลลแบตเตอรี่เขากับเสื้อยึดแบตเตอรีล่าง 

ในการประกอบเซลลแบตเตอรีเ่ขากับเสือ้ยึดแบตเตอรีล่าง โดยการนําเซลลแบตเตอรีท่ี่ประกอบเขา

กับเสื้อยึดแบตเตอรีบ่นเรียบรอยแลว มาประกบเขาดวยกันกับเสื้อยึดแบตเตอรีล่างที่ดานข้ัวลบของเซลล
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แบตเตอรีจ่นแนบสนิท ปญหาที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการประกอบคือ ในข้ันตอนการประกอบเซลลแบตเตอรี่เขา

กับเสื้อยึดแบตเตอรีบ่นน้ันทําใหเสื้อยึดแบตเตอรีบ่นที่ทําจากวัสดุ พลาสติก ABS เกิดการบิดตัวทําใหเซลล

แบตเตอรีท่ั้ง 22 เซลล น้ันบิดเบี้ยวไมตรงกับชองของเสื้อยึดแบตเตอรีล่าง ทําใหการประกอบทําไดยาก จึง

จําเปนตองใชแผนพลาสติกที่มีความแข็งชวยในจัดเรียงเซลลแบตเตอรีท่ั้ง 22 เซลล ใหตรงกบัชองของเสือ้ยึด

แบตเตอรีล่าง จากน้ันจึงทําการกดเสือ้ยึดแบตเตอรีล่างใหแนบสนิทกับเซลลแบตเตอรี่ทั้ง 22 เซลล ขอแนะนํา

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรมีการทําตัวจับช้ินงานสําหรับการประกอบเซลลแบตเตอรี่เขากับเสื้อยึด

แบตเตอรีล่าง การประกอบเซลลแบตเตอรี่ 18650 เขากับเสื้อยึดแบตเตอรีล่างแสดงในรปูที่ 4.58  

 

 
รูปที่ 4.58 การประกอบเซลลแบตเตอรี่ 18650 เขากับเสือ้ยึดแบตเตอรีล่าง 

 

4.7.4  การเชื่อมแผนเชื่อมขั้วลบเขากับขั้วลบเซลลแบตเตอรี ่

เมื่อทําการประกอบเซลลแบตเตอรีเ่ขากับเขากับเสื้อยึดแบตเตอรีบ่น และเสื้อยึดแบตเตอรีล่างแลว จึง

ทําการเช่ือมแผนเช่ือมข้ัวลบเขากับข้ัวลบเซลลแบตเตอรี่ดวยเครื่อง spot welder รุนAP5KB แสดงในรูปที่ 

4.59 โดยทําการปรับต้ังคาที่ตัวเครื่อง 0-3 = 67 จากน้ันจะทําการเช่ือมแตละเซลลจํานวน 2 จุด ตามรองของ

แผนเช่ือมข้ัวลบที่ไดมีการออกแบบไวสําหรับการเช่ือมน้ีโดยเฉพาะ เพื่อทําใหการเช่ือมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปญหาในการเช่ือมแผนเช่ือมข้ัวลบเขากับข้ัวลบเซลลแบตเตอรี่น้ัน จะเกิดสะเก็ดไฟขณะทําการเช่ือม เน่ืองจาก

การเช่ือมทุกครั้งผิวอิเล็กโทรดจะมีการออกซิเดชันทําใหคาความตานทานเพิ่มข้ึน จึงตองทําการแกไขปญหา

โดยการนํากระดาษทรายมาขัดทําความสะอาดบริเวณผิวอิเล็กโทรดเมื่อทําการเช่ือมไปในระยะเวลาหน่ึง 

 

 
รูปที่ 4.59 การเช่ือมแผนเช่ือมข้ัวลบเขากับข้ัวลบเซลลแบตเตอรี ่
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4.7.5  การเชื่อมลวดฟวสเขากับขั้วบวกเซลลแบตเตอรี ่

การเช่ือมลวดฟวสเขากับข้ัวบวกเซลลแบตเตอรี่เปนสวนที่มีความสําคัญสวนหน่ึงผูที่ทําหนาที่เช่ือม

ตองมีความชํานาญในการเช่ือม เน่ืองจากเสนลวดฟวสมีขนาดเล็กมากและยังเปนการเช่ือมติดกับข้ัวของเซลล

แบตเตอรี่โดยตรง (รูปที่ 4.60) ทําใหมีโอกาสเกิดความเสียหายตอเซลลแบตเตอรี่ได ในที่น้ีไดทําการเช่ือมลวด

ฟวสเขากับข้ัวบวกเซลลแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดวยเครื่อง spot Welder รุนAP5KB โดยทําการปรับต้ังคาที่

ตัวเครื่อง 0-3 = 25 จากน้ันจะทําการเช่ือมแตละเซลลจํานวน 1 จุด ตอหน่ึงลวดฟวส ปญหาในการเช่ือมลวด

ฟวสเขากับข้ัวบวกเซลลแบตเตอรีน้ั่นจะเกิดสะเก็ดไฟขณะทําการเช่ือม เน่ืองจากการเช่ือมทกุครั้งผิวอิเล็กโทรด

จะมีการออกซิเดชันทําใหคาความตานทานเพิ่มข้ึน จึงตองทําการแกไขปญหาโดยการนํากระดาษทรายมาขัด

ทําความสะอาดบริเวณผิวอิเล็กโทรดเมื่อทําการเช่ือมไปในระยะเวลาหน่ึง หรืออีกปญหาหน่ึง คือ เสนลวดฟวส

มีขนาดเล็กมากทําใหเกิดความผิดพลาดในการเช่ือม ลวดฟวสอาจจะขาดหรือจุดที่เช่ือมไมโดนลวดฟวสทําให

ตองเช่ือมซ้ําหลายครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเซลลแบตเตอรี่ได 

 

 
รูปที่ 4.60 การเช่ือมลวดฟวสเขากับข้ัวบวกเซลลแบตเตอรี ่

 

สําหรับการแกปญหาในการเช่ือมฟวสน้ี ทางผูประกอบการควรตองจัดหาเครื่องเช่ือมเฉพาะทาง wire 

bonding ซึ่งมีความแมนยํามากกวา และไมตองใชความสามารถของคนเช่ือม เน่ืองจากเครื่องดังกลาวเปน

แบบอัตโนมัติ อยางไรก็ตามถาผูประกอบยังจําเปนตองใชเครื่อง spot welder ที่มีตนทุนตํ่ากวา ก็ควร

จําเปนตองติดต้ังเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาขณะเช่ือมวา มีปริมาณกระแสไฟฟาไหลตามที่ตองการหรือไม 

นอกจากน้ัน เครื่องเช่ือมแตละเครื่องมีพฤติกรรมการจายไฟฟาไมเหมือนกัน ดังน้ันอาจจะตองใชเวลาในการ

ทดลองเพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสม 

 

4.7.6 การประกอบแผนเชื่อมขั้วบวกเขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บน 

ในการประกอบแผนเช่ือมข้ัวบวกเขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนน้ัน ทําโดยการวางแผนเช่ือมข้ัวบวกเขา

กับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนโดยใหรูสําหรับยึดกับแผนข้ัวตอระหวางโมดูลยอยอยูทางดานที่มีการเซาะรองทะลุผาน

เสื้อยึดแบตเตอรี่บน โดยที่แผนเช่ือมข้ัวบวกจะถูกยึดเขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนดวยน็อตตัวผูขนาด M3 x 8 

จํานวน 4 ตัว ทําการขันดวยแรง 0.5 N·m ดวยไขควงวัดทอรคแสดงในรูปที่ 4.61 ขอควรระวังในการประกอบ 
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คือ ในการขันน็อตเขากับเสื้อยึดแบตเตอรี่บนควรใชความระมัดระวัง ถาใชแรงในการขันมากเกินไปอาจทําให

ความเสียหายตอเกลียวทีเ่สื้อยึดแบตเตอรี่บน เน่ืองจากทํามาจากวัสดุที่เปนพลาสติกที่มีเน้ือออน 

 

 
รูปที่ 4.61 การประกอบแผนเช่ือมข้ัวบวกเขากับเสือ้ยึดแบตเตอรีบ่น 

 

4.7.7 การเชื่อมเชื่อมลวดฟวสเขากับแผนเชื่อมขั้วบวก 

ในการเช่ือมลวดฟวสเขากับกับแผนเช่ือมข้ัวบวกจะทําการเช่ือมดวยเครื่อง spot welder รุนAP5KB 

แสดงในรูปที่ 4.62 โดยทําการปรับต้ังคาที่ตัวเครื่อง 0-3 = 47 จากน้ันจะทําการเช่ือมลวดฟวสแตละเสน

จํานวน 1 จุดตอหน่ึงลวดฟวสลงบนกับแผนเช่ือมข้ัวบวก ปญหาในการเช่ือมแผนเช่ือมข้ัวบวกเขากับข้ัวบวก

ของเซลลแบตเตอรี่น้ันจะเกิดสะเก็ดไฟขณะทําการเช่ือม เน่ืองจากการเช่ือมทุกครั้งผิวอิเล็กโทรดจะมีการ

ออกซิเดชันทําใหคาความตานทานเพิ่มข้ึน จึงตองทําการแกไขปญหาโดยการนํากระดาษทรายมาขัดทําความ

สะอาดบริเวณผิวอิเล็กโทรดเมื่อทําการเช่ือมในระยะเวลาหน่ึง และอีกปญหาหน่ึงคือ เสนลวดฟวสมีขนาดเล็ก

มากทําใหเกิดความผิดพลาดในการเช่ือม ลวดฟวสอาจจะขาดหรือจุดที่เช่ือมไมโดนลวดฟวส 

เมื่อทําการประกอบโมดูลยอยครบตามจํานวนที่ตองการแลวข้ันตอนตอไปคือ การตรวจสอบคุณภาพ

ของโมดูลยอยกอนนําไปประกอบเปนโมดูลตอไป 

 

 
รูปที่ 4.62 การเช่ือมลวดฟวสเขากับแผนเช่ือมข้ัวบวก 
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4.7.8 การตรวจสอบโมดูลยอยท่ีถูกพัฒนา  

โมดูลยอย 22P1S ที่ถูกประกอบ จะถูกตรวจสอบคุณภาพของการประกอบเบื้องตน โดยจะทดสอบ

คุณสมบัติดานแรงดัน OCV ความตานทานภายใน และความตานทานของจุดเช่ือมตอ ระหวางข้ัวบวกของ

เซลลแบตเตอรี่, ฟวส และแผนข้ัวบวก ทั้ง 22 จุด โดยใชเครื่องมือ วัดความตานทาน 4 สาย ย่ีหอ Keithley 

ดังแสดงในรูปที่ 4.63 และเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ย่ีหอ MACCOR รุน Series 4000 

 

 
รูปที่ 4.63 การวัดความตานทานของลวดฟวสดวยเครื่องวัดความตานทานย่ีหอ Keithley  

 

 วิธีในการตรวจสอบความตานทานภายในคือ การทดสอบดิสชารจที่กระแส C/5 เปนเวลา 10 วินาที 

โดยวัดแรงดัน OCV กอนดิสชารจ และ แรงดัน CCV เมื่อดิสชารจ แลวคํานวณความตานทานจากสัดสวน

ระหวาง ผลตางของแรงดัน OCV และ CCV และ กระแส สวนการวัดความตานทานของจุดเช่ือมตอจําเปนตอง

ใช เครื่องมือ วัดความตานทาน 4 สาย 

 เกณฑในการพิจารณาโมดูลยอย คือ  

- แรงดัน OCV ตองอยูในชวง 4.02-4.05 V เชนเดียวกับแรงดันของเซลลแบตเตอรี่ 

- ความตานทานภายในควรนอยกวา 7mΩ (ความตานทานภายในของแบตเตอรี่ที่ตอขนานกัน 22 เซลล 

(0.16/22))  

- ความตานทานของจุดเช่ือมตอ ควรมีคาใกลเคียงกัน 

จากการตรวจสอบ 64 โมดูลยอย (1 โมดูล เทากับ 16 โมดูลยอยตออนุกรมกัน) พบวาแรงดัน OCV 

อยูในชวง 4.02-4.05 V ความตานทานภายในอยูในชวง 4-5 mΩ และความตานทานของจุดเช่ือมตออยูในชวง 

6-20 mΩ ยกเวนโมดูลยอยที่ 2 ที่มี 1 จุดเช่ือมตอมีความตานทาน 100 mΩ น่ันคือมีความผิดปกติ ซึ่ง

ตรวจสอบพบวาฟวสขาด จึงไดทําการแกไข และตรวจสอบอีกครั้งพบวา ความตานทานนอยกวา 20 mΩ 

ดังน้ัน โมดูลยอย 22P1S จํานวน 64 ชุด เพื่อประกอบโมดูล ผานการทดสอบคุณภาพแลว 
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4.8 การประกอบโมดูล  

การประกอบโมดูลสวนมากจะเปนการประกอบดวยมือ โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

 

4.8.1 ติดต้ังขอตอทางนํ้าเขาออกกับแผนชองทางนํ้าหลอเย็น  

การติดต้ังสวนที่เปนนํ้าหลอเย็น เปนการขันเกลียวตัวผูทางดานขอตอทางนํ้าเขาออก กับเกลียวในที่

แผนชองทางนํ้าหลอเย็น (รูปที่ 4.64) โดยกอนขันตอทําการทาดวยซิลิโคนกั้นรั่วย่ีหอ 3M โดยแรงในการขันที่

ใช คือพอตึงมือ และปลอยใหซิลิโคนแหง สําหรับการทดสอบรอยรั่วจะทําการทดสอบหลังจากประกอบแผน

ระบายความรอนอลูมิเนียมในข้ันตอนตอไป  

 

 
รูปที่ 4.64 ลักษณะการติดต้ังขอตอทางนํ้าเขาออกกับแผนชองทางนํ้าหลอเย็น 

 

4.8.2 ติดต้ังแผนระบายความรอนอลูมิเนียมกับแผนชองทางนํ้าหลอเย็น 

การติดต้ังแผนระบายความรอนอลูมิเนียมกับแผนชองทางนํ้าหลอเย็น โดยยิงดวยซิลิโคนย่ีหอ 3M สี

ดํา ดังแสดงในรูปที่ 4.65 ลงบนแผนชองทางนํ้าหลอเย็น แลวทําการประกอบแผนระบายความรอนอลูมิเนียม

ลงบนแผนชองทางนํ้าหลอเย็น โดยกดดวยมือใหสนิท หลังจากน้ันใชโมดูลยอยแบตเตอรี่กดทับทิ้งไว 24 ช่ัวโมง 

หลังจากซิลิโคนแหงแลว ทําการทดสอบรอยรั่วโดยการนําช้ินงานจุมลงใตนํ้า แลวอัดอากาศ 1 บาร เพื่อ

ทดสอบหาฟองอากาศรั่ว ถาพบรอยรั่วจึงจะทําการแกไข 

 

 
รูปที่ 4.65 ข้ันตอนการยิงซิลโิคนสําหรบัยึดแผนระบายความรอนอลูมเินียมกบัแผนชองทางนํ้าหลอเย็น 
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4.8.3 การทาซิลิโคนนําความรอน 

 เปนการใชซิลิโคนนําความรอนเพื่อลดชองวางอากาศระหวางแผนข้ัวลบนิกเกิลของโมดูลยอย

แบตเตอรี่ที่ประกอบเสร็จแลวกับแผนระบายความรอนอลูมิเนียม โดยภาพซายมือของรูปที่ 4.66 เปนการทา

ดวยซิลิโคนนําความรอน และภาพขวามือของรูปที่ 4.66 เปนลักษณะซิลิโคนนําความรอนบนทุกแผนระบาย

ความรอนอลูมิเนียมของครึ่งโมดูล 22P8S 

 

 
รูปที่ 4.66 การทาและลักษณะซลิิโคนนําความรอนบนแผนระบายความรอนอลูมเินียม 

 

4.8.4 ประกอบโมดูลยอยกับแผนชองทางนํ้าหลอเย็น 

 หลังจากทาซิลิโคนนําความรอนเรียบรอยแลว สามารถประกอบโมดูลยอยลงบนแผนชองทางนํ้าหลอ

เย็นไดเลยโดยไมตองรอใหแหง ดังแสดงในรูปที่ 4.67 ดานซายมือ หลังจากน้ันทําการยึดโมดูลยอยดวยน็อต 

กอนทําการครอบดวยแผนครอบโมดูลดังแสดงในรูปที่ 4.67 ดานขวามือ เพื่อปองกันการเคลื่อนที่ของโมดูล

ยอยในทุกๆ แกน 

 

          
รูปที่ 4.67 ลักษณะการติดต้ังโมดูลยอยลงบนแผนชองทางนํ้าหลอเย็น 
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4.8.4 ทดสอบการรั่วของครี่งโมดูล 

 เพื่อใหเกิดความแนใจกอนประกอบลงในตัวรถ ทางทีมวิจัยประกอบไดทําการทดสอบโดยทําการปอน

นํ้าใหไหลผานครึ่งโมดูลที่มีความดันของนํ้า 1 บาร แลวทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมงดังแสดงรูปที่ 4.68 ดานซาย 

และทําการตรวจสอบดวยสายตาพรอมแวนขยาย (รูปที่ 4.68)  หากพบตําแหนงของรอยรั่วจะทําการอุดดวย

อีพ็อกซี่สําหรับงานพลาสติกทีแ่หงเรว็ โดยเทคนิคของการใชอีพ็อกซี่ คือจะสรางแรงดันสูญญากาศ แลวทําการ

หยดอีพ็อกซี่ลงไป แลวทําการทิ้งไวสัก 5 นาที จึงทําการทดสอบดวยนํ้าที่มีความดันอีกรอบ ทําแบบเดียวกัน

กับทุกๆ ครึ่งโมดูลจนแนใจวาไมพบรอยรั่วดังแสดงในรูปที่ 4.69 อยางไรก็ตาม การตอใชงานจริงนํ้าหลอเย็นใน

แตละโมดูลจะไมมีความดัน เน่ืองจากทางทีมออกแบบตอปมนํ้าหลอเย็นหลังโมดูลแบตเตอรี่ เพราะฉะน้ัน

ชองทางการไหลของนํ้าในโมดูล จะเปนความดันสูญญากาศแทน ถามีรอยรั่วเล็กนอยอากาศจะไหลเขาไประบบ

หลอเย็นแทนแตจะไมมากนักเน่ืองจากระบบของนํ้าหลอเย็นเปนระบบปด 

 

  
รูปที่ 4.68 แสดงการทดสอบและตรวจสอบรอยรั่วของนํ้าหลอเย็น 

 

 
รูปที่ 4.69 ครึ่งโมดูล 8 โมดูลทั้งหมดทีผ่านการทดสอบรอยรั่วกอนทีจ่ะถูกประกอบลงในตวรถ 
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4.8.4 การประกอบอุปกรณสําหรับชุดควบคุมโมดูลแบตเตอรี ่

  การติดต้ังอุปกรณสําหรับชุดควบคุมโมดูลแบตเตอรี่ เชน BMS ฟวส อุปกรณวัดกระแสไฟฟา 

Contactor และ Pre-Switch รวมถึงความตานทานของ Pre-Switch โดยอุปกรณทุกตัวจะถูกติดต้ังบนแผน

อลูมิเนียมที่ถูกยึดบนแบตเตอรี่โมดูล โดยที่รูยึดอุปกรณของแผนอลูมิเนียม จะทําการติดต้ัง Rivet Nut โดย

ลักษณะของ Rivet Nut M4 และ M5 ดังแสดงในรูปที่ 4.70 เพื่อสะดวกในการถอดประกอบอปุกรณ เน่ืองจาก

แผนอลูมิเนียมหนาเพียง 3 มิลลิเมตรจึงไมสามารถทําเกลียวในได  รูปที่ 4.71 แสดงถึงชุดควบคุมโมดูล

แบตเตอรีท่ี่ถูกติดต้ังบนแผนอลูมิเนียมที่ถูกยึดบนแบตเตอรี่โมดูล โดยปราศจากการเดินสายไฟ ซึ่งจะกลาวใน

บทตอไป  

 

 
รูปที่ 4.70 ลักษณะของ Rivet Nut c และลักษณะการติดต้ัง 

 

 
รูปที่ 4.71 การติดต้ังอุปกรณสําหรบัชุดควบคุมโมดูลแบตเตอรี ่
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4.9 การตรวจสอบโมดูล  

 โมดูลที่ถูกประกอบในหัวขอ 4.8 จะถูกตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนเชนเดียวกับโมดูลยอย แตเน่ืองจาก

เครื่องมือในการทดสอบแบตเตอรี่ สามารถทดสอบไดแรงดันสูงสุดเทากับ 60 V แตตนแบบโมดูลแบตเตอรี่มี

ระดับแรงดันเทากับ 64.8V ดังน้ันจึงจะแยกโมดูลเปน 2 ชุด (2*22P8S) โดยมีครึ่งโมดูลทั้งหมด 8 ชุด

สําหรับแพ็คแบตเตอรี่ โดยชุดครี่งโมดูลจะทดสอบดวยการวัดแรงดัน OCV และความตานทานภายใน ซึ่งจาก

การวัดพบวา แรงดันของทุกครึ่งโมดูลซึ่งอยูในชวง 32.16-32.4 V ดังน้ันคุณสมบัติดานแรงดันถือวาผาน และ

วัดความตานทานภายในของครึ่งโมดูลทุกชุดความตานทานภายในไมเกิน 0.056 Ω (8*7 mΩ) ซึ่งถือวาผาน 

 

4.10 สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับการออกแบบการแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตนทางทีมวิจัยไดคํานึงถึงความสามารถทางดานการ

ปลอยและประจุกระแสไฟ รวมถึงคาแรงดันและพื้นที่ที่จํากัด โดยจะใชทั้งหมด 1,408 เซลล ที่เช่ือมตอกันแบบ 

ขนานกัน 88 เซลล และอนุกรมกัน 16 เซลล ซึ่งมีรายละเอียดคือ แบตเตอรี่โมดูล 4 ชุด ขนานกัน โดยแตละ

โมดูลประกอบจากเซลลแบตเตอรี่ขนานกัน 22 เซลล และอนุกรมกัน 16 เซลล  โดยทีมวิจัยไดทําแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรแบบสามมิติ และไดสรุปรูปแบบการตอแบตเตอรี่ทางไฟฟาโดยแตละแพ็คแบตเตอรี่ในรถยนต 

ซึ่งจะประกอบไปดวยแบตเตอรี่ 2 แพ็ค เช่ือมตอกันแบบขนาน โดยแตละแพ็คประกอบไปดวย 2 โมดูลตอกัน

แบบขนานซึ่งแตละโมดูลจะมีการเช่ือมตอแบบ 22P16S ในรสวนของการออกแบบทางโครงสรางและการ

จัดการความรอนทีมวิจัยไดทําการออกแบบลักษณะการจัดเรียงเซลล โมดูลยอย โมดูลและแพ็ค ประเภทและ

ขนาดวัสดุในการประกอบในสวนตางๆ รวมถึงการคัดเลือกกระบวนการประกอบ อีกทั้งไดการออกแบบการ

จัดการทางความรอนทั้งดานการถายเทความรอนผานสวนตางๆของโมดูลเชนแผนเช่ือมข้ัวไฟฟาตางๆโดย

อาศัยนํ้าหลอเย็น โดยไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบสวนตางๆ รวมถึงมีการออกแบบเรื่อง

ความปลอดภัยปองกันกระแสเกินดวยการติดต้ังฟวสในทุกการเช่ือมตอเซลล ซึ่งจากขัอมูลการออกแบบ ทาง

ทีมวิจัยไดดําเนินการสั่งซื้อและสั่งทําช้ินสวนทั้งมา และนํามาประกอบพรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ

ของการประกอบดวยการทดสอบคุณสมบัติดานแรงดัน OCV ความตานทานภายในและจุดเช่ือมตอทั้งหมด 

โดยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวพรอมนําไปประกอบกับสวนควบคุมทางไฟฟา และประกอบเปนแพ็ค  
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บทท่ี 5. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอร่ีโมดูล (Electrical)  
 

บทที่ 4 ไดเกริ่นถึงระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ Battery Management System (BMS) 

ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับแพ็คแบตเตอรี่ในเบื้องตน ดังน้ันในบทที่ 5 น้ีเกี่ยวของกับการออกแบบ BMS 

ซึ่งการออกแบบดวยหลักวิธี การออกแบบบนลงลาง (Top-Down Design) ซึ่งในโครงการน้ีจะแบงออกเปน 6 

ข้ันตอนดังรูปที่ 5.1 คือ  

1. คุณสมบัติของโมดูลแบตเตอรี ่

2. ฟงกชันของการทํางานของ BMS 

3. การเลือกช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

4. การออกแบบแผนวงจรและโปรแกรมควบคุม  

5. การผลิต 

6. การทดสอบ  

 ซึ่งโครงสรางของแพ็คแบตเตอรี่ในโครงการน้ีไดถูกออกแบบใหแพ็คแบตเตอรี่ประกอบดวย 4 โมดูล 

ดังน้ันระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่จึงแบงออกเปน 2 สวนคือ  

1. สวนที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลเซลลแบตเตอรี่ในโมดูลซึ่งมีช่ือวา Slave BMS  

2. สวนที่รับผิดชอบดูแลโมดูลในแพ็คแบตเตอรี่ และสื่อสารกับอุปกรณภายนอกซึ่งมีช่ือวา Master BMS 

 โดยในรายงานฉบับน้ี จะนําเสนอความคืบหนาซึ่งประกอบดวย การทดสอบฟงช่ันการปรับสมดุลเซลล

กับแบตเตอรี่โมดูลที่ประกอบข้ึนสําหรับการทดสอบ การออกแบบวงจร และแผน PCB สําหรับ Slave BMS 

และ Master BMS 

 

5.1 การออกแบบระบบจัดการแบตเตอรี่โมดูล 

ในการออกแบบ BMS น้ันตองตองทราบถึงคุณสมบัติของแบตเตอรี่กอน โดยบทที่ 3 ไดกลาวถึงชวงการ

ทํางานที่เหมาะสมของเซลลแบตเตอรี่และโมดูลแบตเตอรี่ไดถูกออกแบบไวแลวซึ่งสามารถสรุปคุณสมบัติได

ตาม 

ตารางที่ 5.1 จากคุณสมบัติของแบตเตอรี่ดังกลาวไดถูกใชเปนขอมูลสําหรับการออกแบบฟงกชันการ

ทํางานของ BMS ตอไป 
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รูปที่ 5.1 ข้ันตอนการออกแบบ BMS สําหรบั โมดูลแบตเตอรี ่

 

ตารางที่ 5.1 สรปุคุณสมบัติของโมดูลแบตเตอรี ่

คุณสมบัต ิ คุณสมบัติของโมดูลแบตเตอร่ี 

1.คุณสมบัติทางกายภาพ  

1.1 รูปแบบการตอเซลล [โมดูลยอย (22p1s)]16s 

1.2 ชนิดเซลล LCO 

2.คุณสมบัติทางไฟฟา  

2.1 ความจุของโมดูลแบตเตอรี่  57.2 A ที่ 1 c-rate 

2.2 แรงเคล่ือนไฟฟา  อยูในชวง 48-67.2 V 

2.3 ความสามารถในการจายกระแสปกต ิ อยางนอย 28.6 A 

2.5 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุด อยางนอย 57.2 A 

2.6 ความสามารถในการจายกระแสสูงสุดแบบชั่วขณะ  อยางนอย 114.4 A (10 วินาที) 

2.7 คุณสมบัติในการชารจ 
35 A (กระแสในการชารจแพ็คสามารถปรับไดไมเกิน 

140A ดังน้ันกระแสโมโลสูงสุด = 140A/4 = 35 A) 

2.8 ตําแหนงการวัดอุณหภูมิ 
5 ตําแหนง (เซลลแบตเตอรี่ 3 ตําแหนง และระบบหลอ

เย็น 2 ตําแหนง) 

2.9 การส่ือสาร CAN Bus speed 500kps 

การทดสอบ 

คุณสมบัติของโมดูลแบตเตอรี ่

ฟงกชันการทํางานของ BMS 

เลือกช้ินสวนอุปกรณ 

อิเลก็ทรอนิกส 

ออกแบบแผนวงจรและโปรแกรมควบคุม 

การผลิต 
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5.2 การออกแบบฟงกชันการทํางานของ BMS 

คุณสมบัติของโมดูลแบตเตอรีท่ี่แสดงไวใน 

ตารางที่ 5.1 ไดถูกนํามาพิจารณาสําหรับการออกแบบฟงกชันการทํางานของ BMS ซึ่งจะประกอบไป

ดวย  4  สวนคือ  

1 ฟงกชันการวัดคา (Monitor) ซึ่งจะทําหนาที่วัดคาจากเซ็นเซอรตาง ๆ ที่ติดต้ังอยูในโมดูลแบตเตอรี่ ซึ่งใน

โมดูลแบตเตอรี่ที่ทีมวิจัยไดออกแบบน้ีประกอบดวย เซ็นเซอรวัดแรงดันของเซลลแบตเตอรี่ จํานวน 16 

เซลลที่ตออนุกรมกัน เซ็นเซอรวัดกระแสที่ไหลเขา-ออก จํานวน 1 ตําแหนง เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิที่ตัวเซลล

แบตเตอรี่ จํานวน 3 ตําแหนงโดยตําแหนงที่ติดต้ังตัววัดอุณหภูมิน้ันจะเปนตําแหนงที่รอนที่สุดในโมดูล

แบตเตอรี่ซึ่งไดมาจากการจําลองโมเดลความรอนดวยโปรแกรม CAD/CAM และเซ็นเซอรวัดอุณภูมิที่

ตําแหนงทางเขา-ออกของนํ้าหลอเย็นสําหรับโมดูลอีก 2 ตําแหนง 

2 ฟงกชันการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ (Balancing) จากที่ไดอธิบายมาแลวในบทที่ 4 ถึงขอดีขอเสียของ

วิธีการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ และในโครงการน้ีจึงเลือกการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่แบบ passive 

ชนิด Fixed Shunting resistor โดยสามารถคํานวณคาความตานทานที่ตองการใหสําหรับกระแสทีใ่ชปรบั

สมดุลไดดังรูปที่ 5.2 เชน ถาตองการกระแสปรับสมดุลสูงสุดเทากับ 100 mA  

คาความตานทาน (R) = 4.2 V/100 mA 

                             = 42 Ω 

และความรอนที่เกิดข้ึน = I2R = 0.42 W 

 
รูปที่ 5.2 การคํานวณคาความตานทานสําหรับกระแสปรับสมดุล 

 

3 ฟงกชันปองกัน (Safety/Protection) ในการออกแบบและเลือกฟงกชันปองกันน้ันมีจุดประสงคเพื่อ

ปองกันความเสียหายที่จะเกดิข้ึนกับเซลลแบตเตอรีจ่ากเหตุการณตาง ๆ  เชน การชารจเกิน (overcharge) 

ซึ่งจะทําใหเกิดความรอนสูงจนแบตเตอรีเ่กิดการลุกไหมได หรือการดิสชารจเกิน (over discharge) จนทํา

ใหแบตเตอรี่บวมหรือเสื่อมคุณภาพ หรือจากการใชงานที่ไมถูกตอง ดังน้ันฟงกชันปองกันจึงถือเปนฟงกชัน

ที่มีความสําคัญอยางมากและเปนฟงกชันพื้นฐานที่ควรจะตองมีและควบคูไปกับฟงกชันการวัดคา 
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(Monitor) สําหรับแพ็คแบตเตอรี่ ตัวอยางรูปที่ 5.3 น้ันแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการออกแบบฟงกชัน

ปองกันซึ่งคํานึงถึง เหตุการณที่จะเกิดความผิดปกติ และเมื่อเกิดข้ึนแลวจะสงผลอยางไร และจะใหสวน

ไหนของระบบเปนตัวจัดการ และเมื่อจัดการแลวจะไดผลอยางไร 

 

 
รูปที่ 5.3 ตัวอยางรปูแบบการออกแบบฟงกชันปองกัน [1] 

 สําหรับโครงการน้ีรูปแบบการตอ BMS เปนแบบ Slave + Master (รูปที่ 5.4) โดย Slave BMS จะ

รับผิดชอบควบคุมการทํางานเฉพาะโมดูลแบตอรี่เตอรี่ของตัวเองเทาน้ัน สวน Master BMS จะทําหนาที่

ควบคุมการทํางานโดยรวมของแพ็คแบตเตอรี่ โดยในบทน้ีจะกลาวถึงเฉพาะ Slave BMS เทาน้ัน 

 

 
รูปที่ 5.4 รปูแบบการตอ BMS เปนแบบ Slave + Master 
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 จากขอมูลการทดสอบและความตองการการใชพลังงานของรถตนแบบทางทีมวิจัยไดออกแบบฟงกชัน

ปองกันไว 2 สวนคือ  

3.1. สวนของโปรแกรมควบคุม (Software) จะใชการต้ังระดับความสําคัญของความปลอดภัยดวย

โปรแกรมโดยการประมวลผลจากขอมูลที่ไดจากเซ็นเซอรตาง ๆ ที่ติดต้ังไวในโมดูลแบตเตอรี่  

3.2. สวนของฮารดแวร (Hardware) เชน ฟวส จะมลีําดับความสําคัญในการตอบสนองฟงกชันปองกันใน

ลําดับถัดไปคือ ในสวนของโปรแกรมเปนลําดับแรกสุด ถัดไปจะเปนระดับแพ็ค ระดับโมดูล และ

สุดทายจะเปนระดับเซลลแบตเตอรีซ่ึ่งอัตราของกระแสที่จะทําใหฟวสขาดในระดับแพ็ค โมดูล และ

เซลลน้ันไดถูกแสดงไวในรูปที่ 5.5 จากการออกแบบทมีวิจัยจะใหฟวสที่ขาดเร็วสุดในระดับแพ็ค รอง

ลงไปคือโมดูล และเซลล เมื่อมีเหตุการณ Over Current เน่ืองจากฟวสทีป่องกันในระดับแพ็คซึ่งอยู

ในตําแหนงทีส่ามารถทําการซอมบํารุงไดงายที่สุด (ในกรณีที่โปรแกรมไมสามารถสัง่ตัดกระแสเขา-

ออกไดทัน เชน โปรแกรมทํางานไมเปนปกติ (Error)) 

 
รูปที่ 5.5 ตัวอยางการเลอืกขนาดของฟวสตามลําดับความสาํคัญ 

 

 การออกแบบระบบปองกันน้ันจะตองตอบสนองตอเหตุการณผดิปกติตางๆ ของระบบโมดูลแบตเตอรี่

น้ันดังรูปที่ 5.6 ตัวอยางเชนถาเกิดเหตุการณ Over Temperature ที่ถูกต้ังเงื่อนไขในโปรแกรมไวเมื่อ

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในโมดูลเกิน 60 oC Slave BMS จะทาํการตัดกระแสเขา-ออกของโมดูลน้ันทันท ี

  

 
รูปที่ 5.6 รปูแบบการตอบสนองตอความผิดปกติจากโมดูลแบตเตอรี่ของ Slave BMS 
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4. ฟงกชันสื่อสาร (Comnunication) โดยในโครงการน้ีเปนการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนต

ไฟฟาทางทีมวิจัยจึงเลือกใชการสื่อสารในรูปแบบ CAN bus ซึ่งปจจุบันถือเปนการสื่อสารพื้นฐานที่นิยมใช

ในระบบยานยนตโดยรูปแบบการสื่อสารเปนแบบอนุกรมและมีระดับความเร็วหลายระดับ  

CAN bus ที่เลือกใชมีความเร็วที่ 500 kbps เน่ืองจากตองนําตนแบบแบตเตอรีท่ี่วิจัยข้ึนไปทดสอบกบั

รถยนตไฟฟาของ มจธ.ซึ่งใชการสือ่สารแบบ CAN bus ที่ความเร็ว 500 kbps โดยออกแบบชุดขอมูลบน CAN 

bus โดย 1 CAN ID จะมีขอมูลจํานวน 8 bytes สําหรับขอมูลที่สงออกมาจาก Slave BMS แตละโมดูลจะ

ประกอบดวย 6 CAN ID คือ 5x1h, 5x2h, 5x3h, 5x4h ,5x5h และ 5x6h โดย x หมายถึง หมายเลขโมดูล 

สวน CAN ID 3c3h คือขอมูลฃที่สงออกมาจาก Master BMS และความหมายของขอมูลแตละ CAN ID ดังรูป

ที่ 5.7 โดยขอมูลที่อานไดจาก CAN bus น้ันจะตองนํามาคํานวณเปนคาจริงตาม ตารางที่ 5.2 กอน 

ตัวอยางเชน ถาอานคาจาก CAN ID 511h ไดดังตารางที ่5.2 ซึ่งเปนขอมูลที่ถูกสงออกมาจาก Slave 

BMS ของโมดูลแบตเตอรีท่ี ่1 ซึ่งเปนเลขฐาน 16 ดังน้ันถาตองการรูวาระดับแรงดันของโมดูลมีคาเทาไหรจะ

สามารถคํานวณไดดังน้ี 

ข้ันตอนที ่1 นําขอมูล Byte 0 และ Byte 1 มาตอกันเปน  F230 

ข้ันตอนที ่2 เปลี่ยนขอมลู F230 เปนเลขฐาน 10 เทากับ 62000 

ข้ันตอนที ่3 คุณเลข 62000 ดวย (20*0.0001)V ตามรูปที่ 5.8 เทากับ 62 V  

ดังน้ันแรงดันของโมดูลแบตเตอรี่ เทากับ 62 V 

 

 
รูปที่ 5.7 ขอมูล CAN ID 
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ตารางที่ 5.2 ตัวอยางขอมูลที่อานไดจาก CAN ID 511h 

CAN id Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 

511h F2 30 74 4F 4F 4F 4F 4F 

 

 
รูปที่ 5.8 รายละเอียดขอมูลบน CAN bus 
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5.3 การเลือกช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 เมื่อฟงกชันการทํางานของ BMS ไดถูกออกแบบแลวทีมวิจัยจึงทําการคัดเลือกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับฟงกชันของ BMS ที่ไดออกแบบไวโดยออกแบบผังวงจรของระบบ BMS โมดูล

แบตเตอรี่ตามฟ งก ชันของ BMS ซึ่ งประกอบไปดวยสวนสํา คัญดังน้ี ไอซี  AFE (Analog Front End) 

ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และแหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่า (Low voltage power supply) โดยมีการ

ทํางานของแผนผังวงจรของระบบจัดการแบตเตอรี่โมดูลดังรูปที่ 5.9 โดยแตละสวนประกอบมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

1. ไอซี Analog Front End (AFE) ในสวนน้ีจะประกอบดวยฟงกชันที่สําคัญสําหรับจัดการแบตเตอรี่โมดูล 

ดังน้ี 

1.1. อานคาแรงดันไฟฟาของแตละเซลลแบตเตอรี ่(sub module) ภายในโมดูล จํานวน 16 เซลล (V1 ถึง 

V16) 

1.2. ปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่แบบพาสซีฟ (passive balancing) ฟงกชันน้ีทําการปรับสมดุลเซลล

แบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟาเกินคาแรงดันไฟฟาที่กําหนด (threshold) ซึ่งการปรับสมดุลเซลลจะถูก

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

1.3. อานคาอุณหภูมิและคากระแสไฟฟา โดยการแปลงสัญญาณอนาล็อกจากอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ 

และอุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาดวยตัวแปลงอนาล็อกเปนดิจิตอล (ADC) ภายในไอซี AFE โดยจะ

ทําการวัดอุณหภูมิภายในโมดูลจํานวน 3 จุด คือ ที่ตําแหนงดานขางทั้ง 2 ดานของโมดูล (T1 และ 

T3) และที่ตําแหนงกึ่งกลางของโมดูล (T2)     

2. แหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่า (Low voltage power supply) ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาจากสวน AFE ให

เปนแรงดันไฟฟาขนาด 5 V เพื่อจายใหกับไมโครคอนโทรลเลอร  และวงจรสําหรับอุปกรณตรวจวัด 

3. ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) จะทําหนาที่ควบคุมฟงกชันการทํางานของไอซี AFE ผานการสื่อสารแบบ

อนุกรมชนิด UART/SPI และทําหนาที่รายงานคาแรงดันไฟฟา อุณหภูมิ กระแสไฟฟา ของโมดูลแบตเตอรี่

ไปยังระบบจัดการแพ็คแบตเตอรี่ (BMS Master board) ผานการสื่อสารแบบอนุกรมชนิด CAN Bus 

(Controller Area Network)   

 นอกจากน้ียังตองมีอุปกรณสวนควบอื่นที่จําเปน ไดแก อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณวัด

กระแสภายในโมดูล สําหรับทําหนาที่ตรวจวัดอุณหภูมิ และวัดกระแสของแบตเตอรี่ เพื่อใชเปนขอมูลในการทาํ

ฟงกช่ันปองกันที่จําเปนสําหรับแบตเตอรี่  
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รูปที่ 5.9 แผนผังการทํางานของระบบจัดการแบตเตอรี่โมดูล 

 

5.3.1 การคัดเลือกไอซีสําหรับระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่  (Battery Management 

System  (BMS)) 

 

5.3.1.1 การเลือกไอซีสําหรับ AFE (Analog Front End)   

 จากระบบจัดการแบตเตอรี่โมดูลที่ออกแบบเบื้องตน การพิจารณาคัดเลือก ไอซี AFE (Analog Front 

End) ที่เหมาะสมจะดําเนินการเปนลาํดับแรก โดยในเบื้องตนไดพิจารณาคัดเลือกเฉพาะบริษัทผลิตไอซีที่เปนที่

รูจักในวงการอิเล็กทรอนิกส 3 บริษัท ไดแก บริษัท Texas Intruments บริษัท  Linear Techology  และ

บริษัท Maxim และทีมวิจัยพิจารณาเปรียบเทียบไอซีจากทั้ง 3 บริษัท น้ีจากขอมูลในเอกสารทางเทคนิค 

(Datasheet) เพื่อคัดเลือกไอซีที่เหมาะสม และจากการเปรียบเทียบขอมูลจําเพาะของไอซีตางๆ (ตารางที่ 5.3)

และจากการทดสอบจากครั้งที่ 1 ทีมวิจัยไดเลือกใช ไอซี AFE (Analog Front End)  ของ บริษัท  Linear 

Techology เบอร LTC6804-1 ซึ่งมีความละเอียดของ ADC ในการแปลงแรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่มาก

วา และมีความเร็วในการอานคาแรงดันไฟฟาตอหน่ึงเซลลแบตเตอรีส่งูกวาอีก 2 บริษัท และสามารถทําฟงกช่ัน

การปรับสมดุลเซล(Balancing)และรองรับมาตรฐาน ISO26262 

 

5.3.1.2 การเลือกไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) จะทําหนาท่ีควบคุมฟงกชันการทํางานของไอซี AFE) 

 ไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) จะทําหนาที่ควบคุมฟงกชันการทํางานของไอซี AFE ผานการสื่อสาร

แบบอนุกรมชนิด UART/SPI และทําหนาที่รายงานคาแรงดันไฟฟา อุณหภูมิ กระแสไฟฟา ของโมดูลแบตเตอรี่

ไปยังระบบจัดการแพ็คแบตเตอรี่ (BMS Master board) ผานการสื่อสารแบบอนุกรมชนิด CAN Bus 

(Controller Area Network) ทีมวิจัยไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรของบรษัิทไมโครชิปเบอร PIC18F26K80 
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ซึ่งเปนบริษัทเดียวกันกับไอซีสื่อสาร CAN Bus เบอร MCP2561 เพื่องายสําหรับการพัฒนาโปรแกรมฟงกช่ัน

การสื่อสารแบบ CAN Bus 

 

 
รูปที่ 5.10 ทอรมิสเตอร (NTC) 

 

ตารางที่ 5.3 ขอมูลจําเพาะของไอซีของแตละบริษัท 

บริษัท 

ขอมูลจําเพาะ 
Taxas Intruments Linear Techology Maxim 

ไอซี Bq76PL455A-Q1 LTC6804-1 MAX14920 

จํานวนเซลลแบตเตอรี่  ที่สามารถวัด

แรงดันไดตอหน่ึงไอซี 
6-16 cell 4-12 cell 4-12 cell 

จํานวน analog input สําหรับเซนเซอร

วัดอุณหภูมิ 
8 5 2 

ความละเ อียดของ ADC ในการแปลง

แรงดันไฟฟาของ เซลลแบตเตอรี่ 
14-bit 16-bit Need external ADC 

แรงดันไฟฟ าต่ํ า สุดที่ วั ด ได ของ เซลล

แบตเตอรี่  
1 V 0 V 0.5 V 

แรงดันไฟฟาสุงสุดที่วัดไดของเซลล

แบตเตอรี่ตอหน่ึงไอซี 
4.95 V 5 V 5 V 

เวลาในการอานคาแรงดันไฟฟาตอหน่ึง

เซลลแบตเตอรี่ 
150 µs 24 µs 

Depend on 

conversion time of 

ADC 

Passive balancing External n-FET 

Internal N-channel 

MOSFET & External 

MOSFET 

External n-FET 

การส่ือสาร UART SPI SPI 

Support ISO26262 รองรับ รองรับ ไมรองรับ 

ราคาประมาณ/ไอซี $26.77 $20.94 $9.5 
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5.3.1.3 การคัดเลือกอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และกระแสภายในโมดูล 

อุปกรณสวนควบอื่นที่จําเปนสําหรับระบบจัดการแบตเตอรี่โมดูล ไดแก อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และ

อุปกรณวัดกระแสภายในโมดูล สําหรับทําหนาที่ตรวจวัดอุณหภูมิ และวัดกระแสของแบตเตอรี่ เพื่อใชเปน

ขอมูลในการทําฟงกช่ันปองกันที่จําเปนสําหรับแบตเตอรี่ โดยการเลือกชนิดของอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และ

กระแสไฟฟาภายในแบตเตอรี่โมดูล มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ  

การวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่โมดูลในโครงการน้ี ทีมวิจัยไดพิจารณาเลือกใชอุปกรณวัดอุณหภูมิเปน

เทอรมิสเตอรแบบ NTC ที่มีคาความตานทานลดลงเมื่ออุณหภูมิของเทอรมิสเตอรเพิ่มข้ึน เมื่อนําเทอรมิสเตอร

มาตอรวมกับวงจรไฟฟา คาแรงดันไฟฟาที่ตกครอมเทอรมิสเตอรจะสัมพนัธกับอุณหภูมิของเทอรมสิเตอร เทอร

มิสเตอรแบบ NTC มีชวงวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 105 องศาเซลเซียส มีความแมนยํา ± 0.3 องศาเซลเซียส และมี

โครงสรางทางกายภาพแบบพลาสติกอีพอกซี่ (Epoxy PVC) ที่มีความเปนฉนวนไฟฟาดังรูปที่ 5.10 

2. อุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟา 

ในการวัดกระแสไฟฟาของแบตเตอรี่โมดูลเลือกใชอุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาแบบเซนเซอร hall 

effect ซึ่งเปนการวัดกระแสทางออม และจากขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนของชุดแบตเตอรี่ชุดใหมที่ทีมวิจัย

ออกแบบ แบบที่ 2  ทีมวิจัยเลือกใชอุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาที่สามารถวัดกระแสได 500 A ดังรูปที่ 5.11 

โดยเลือกใหรองรับการวัดกระแสเปน 2 เทาความสามารถในการจายกระแสสูงสุดแบบช่ัวขณะของที่แพ็ค

แบตเตอรี่ที่ออกแบบไว 

 

 
รูปที่ 5.11 อุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาแบบเซนเซอร hall effect 

 

5.3.2 การทดสอบฟงกชั่นการปรับสมดุลเซลลกับแบตเตอรี่โมดูลท่ีประกอบขึ้นสําหรับการทดสอบเบ้ืองตน 

การทดสอบฟงกช่ันการปรับสมดุลเซลลกับแบตเตอรี่โมดูลเพื่อใชเปนขอมลูสําหรบัการ

ออกแบบกระแสปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี ่ โดยทีมวิจัยไดประกอบแบตเตอรี่ครึ่งโมดูลยอย 22P8S  

และทําการทดสอบโดยใชบอรดทดลอง LTC6804 ดังน้ี 

ก. การทดสอบการชารจแบตเตอรี่ 

ข. การทดสอบการดิสชารจแบตเตอรี ่

ค. การทดสอบการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ 
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 การตอเครื่องชารจ (charger) โหลดทางไฟฟา (electric load) และบอรดทดลอง LTC6804 

(DC1984B) เพื่อทดสอบการชารจ  การดิสชารจแบตเตอรี่ และการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ แสดงดังรูปที่ 

5.12 

 

 
รูปที่ 5.12 การทดสอบฟงกช่ันการปรับสมดุลเซลลกบัแบตเตอรี่โมดูล 

 

ก. การทดสอบการชารจแบตเตอรี่  

 ทําการทดสอบชารจแบตเตอรี่ดวยกระแสชารจ C/2.6 (I = 22A, V = 32.8[1 cell = 4.1V]) จากน้ัน

วัดแรงดันไฟฟาของแตละเซลลดวยบอรด LTC6804 และอานคากระแสชารจ (charging current) จากเครื่อง

ชารจ ผลการทดสอบแสดงรูปที่ 5.13 จากผลการทดสอบจะพบวาเริ่มทําการชารจเมื่อเซลลแบตเตอรี่ 1 ถึง 8 

มีแรงดันไฟฟาเทากับ 3.4 V เมื่อทําการชารจไป 2 ช่ัวโมง จะเริ่มเขาสูโหมด Constant Voltage โดยกระแส

ชารจคอยๆ ลดลงถึง  0.7 A โดยใชเวลาในการชารจทั้งสิ้น  3 ช่ัวโมง 25 นาที 

 

 
รูปที่ 5.13 ผลการทดสอบการชารจแบตเตอรี ่
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ข. การทดสอบการดิสชารจแบตเตอรี ่

 ทําการทดสอบดิสชารจแบตเตอรี่ดวยโหลดทางไฟฟาที่กระแสดิสชารจ C/3.18 (I = 18A) วัด

แรงดันไฟฟาของแตละเซลลดวยบอรด LTC6804 เริ่มทําการดิสชารจเมื่อเซลลแบตเตอรี่ 1 ถึง 8 มี

แรงดันไฟฟาประมาณ 4.1 V ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 5.14 จากผลการทดสอบพบวาเมื่อดิสชารจจน

แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 3.34 V (ใชเวลา 2 ช่ัวโมง 40 นาที) หลังจากน้ันแรงดันไฟฟาของ

เซลลแบตเตอรี่จะลดลงอยางรวดเร็ว จนถึง 3.0 V (2 ช่ัวโมง 53 นาที)   

 

 
รูปที่ 5.14 ผลทดสอบการดิสชารจแบตเตอรี ่

 

ค. การทดสอบการปรบัสมดุลเซลลแบตเตอรี ่

 เมื่อทําการวัดแรงดันไฟฟาของทั้งแบตเตอรี่ทั้ง 8 เซลล พบวาแรงดันไฟฟาของเซลลที่ 4 มีคาสูงกวา

เซลลอื่น จึงทําการเปดฟงกชันปรับสมดุลของเซลลที่ 4 เปนเวลา 140 นาที (2 ช่ัวโมง 20 นาที) จากผลการ

ทดสอบแสดงดังรูปที่ 5.15 พบวาเมื่อผานไป 140 นาที แรงดันไฟฟาทุกเซลลลดลง 4.7 mV เน่ืองจาก

แบตเตอรี่ยังไม equilibrium หลังจากเสร็จสิ้นการชารจ   สวนแรงดันไฟฟาของเซลล 4 หลังจากทําการปรับ

สมดุลเซลลแลวพบวาลดลง 12.3 mV  ดังน้ันแรงดันไฟฟาของเซลล 4 ที่ลดลงจากการปรับสมดุลเซลลไป 140 

นาทีลดลงเพียง 7.6 mV (12.3 mV – 4.7 mV) 
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รูปที่ 5.15 ผลทดสอบการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี ่

 

 จากการทดสอบจะเห็นไดวาการปรับสมดุลเซลลใหแรงดันลดลง 7.6 mV น้ันตองใชเวลาถึง 140 นาที

เน่ืองจากปริมาณกระแสปรบัสมดุลเซลลของบอรดทดลอง LTC6804 อยูที่ 127 mA ที่ 4.2 V ซึ่งเมื่อเทียบ

กระแสปรบัสมดุลเซลล (Ib) ตอกระแสโมดูลแบตเตอรี่ (Im) ที่ออกแบบกับแบตเตอรี่ใชปจจุบันในรถยนตน่ัง

ไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ีพบวามีคาเทากันดังแสดงใน 

ตารางที่ 5.4 ซึ่งสามารถบอกไดวากระแสปรับสมดุล 127 mA เพียงพอตอการทําปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี ่ 

 

ตารางที่ 5.4 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตกระแสปรบัสมดุลเซลล (Ib) ตอกระแสโมดูลแบตเตอรี่ (Im) ของแบตเตอรี่

ที่ออกแบบกบัแบตเตอรี่ใชปจจบุันในรถยนตน่ังไฟฟาตนแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี
 Norminal Voltage 

(Vm) 

Cell battery 

voltage 

Current module 

(Im) 

Cell Balancing Current 

(Ib) 

%Ib/Im 

แบตเตอร่ีเดิม 27.6 Cell:1.5-2.7V 40 80mA (Cell@2.7V) 0.2 

แบตเตอร่ีที่ออกแบบ 59.2 Cell:3.0-4.2V 57.2 127mA (Cell@4.2V) 0.22 

 

5.4 การออกแบบแผนวงจร โปรแกรมควบคุมและแผน PCB สําหรับระบบจัดการแบตเตอรี่

โมดูล Slave BMS  

จากขอมูลการคัดเลือกไอซใีนหัวขอ 5.3.1 และการทดสอบในหัวขอ 5.3.2 ทีมวิจัยไดทําการออกแบบ

และผลิตแผน PCB สําหรับวงจรระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ (BMS) โดยออกแบบให Slave 

BMS ประกอบดวยวงจร 2 สวนคือวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และวงจร Analog Front End (AFE) 

5.4.1 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) 

ทีมวิจัยไดออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) แยกออกจากวงจร Analog Front End (AFE) 

เพื่อสามารถใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ควบคุมการทํางานของวงจร Analog Front End (AFE) 

สําหรับ Slave BMS และสามารถใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ทําหนาที่เปน Master BMS ไดดวย
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เพื่อประหยัดเวลาในการทําแผน PCB โดยแผนภาพของวงจรของบอรด MCU แสดงดังรูปที่ 5.16 ซึ่ง

ประกอบดวย 

ก. แหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่า (Low voltage power supply) ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาจากสวน AFE ให

เปนแรงดันไฟฟาขนาด 5 V เพื่อจายใหกับไมโครคอนโทรลเลอร  และวงจรสําหรับอุปกรณตรวจวัด 

ข. วงจรสรางแรงดันอางอิงแบบความละเอียดสูง (Voltage References) สําหรับสรางแรงดันอางอิงใหกับ

วงจร ADC 

ค. วงจรมัลติเพล็กซเซอร สําหรับขยายพอรต ADC ไวรองรับอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและอุปกรณวัดกระแส

เพิ่มเติม 

ง. วงจรสรางฐานเวลาจริง (Rail time clock) สําหรับเปนฐานเวลาใหกับ data logger 

จ. พอรตติดตอสื่อสารอนุกรม SPI 1 พอรต สําหรับติดตอสื่อสารกับวงจร Analog Front End (AFE) 

ฉ. พอรตติดตอสื่อสารอนุกรมแบบ CAN bus 1 พอรต 

ช. พอรตติดตอสื่อสารอนุกรม UART 1 พอรต 

ซ. พอรตดิจิตอลอินพุต/เอาทพุต 

ฌ. พอรตขับรีเลย 2 พอรต 

สวนของวงจรบอรด MCU แสดงดังรูปที่ 5.17และการออกแบบแผน PCB ดังรูปที่ 5.18 

 

 
รูปที่ 5.16 แผนภาพของวงจรของบอรด MCU 
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รูปที่ 5.17 วงจรของบอรด MCU  
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รูปที่ 5.18 การออกแบบแผน PCB ของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) 

 

5.4.2 วงจร Analog Front End (AFE) 

ทีมวิจัยเลือกใชไอซีของบริษัท  Linear Techology เบอร LTC6804-1 สําหรับวงจร Analog Front 

End (AFE)  ซึ่งจะประกอบดวยฟงกชันที่สําคัญสําหรับจัดการแบตเตอรี่โมดูล ดังน้ี 

ก. อานคาแรงดันไฟฟาของแตละเซลลแบตเตอรี่ (Sub module) ภายในโมดูล จํานวน 16 เซลล (V1 ถึง 

V16) 

ข. ปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่แบบพาสซีฟ (passive balancing) ฟงกชันน้ีทําการปรับสมดุลเซลลแบตเตอรีท่ี่

มีแรงดันไฟฟาเกินคาแรงดันไฟฟาที่กําหนด (threshold) ซึ่งการเลือกปรับสมดุลเซลลจะถูกควบคุมดวย

ซอฟแวรในไมโครคอนโทรลเลอร แตปริมาณกระแสปรับสมดุลจะถูกกําหนดดวยคาความตานทานซึ่งเปน

ฮารดแวร 
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ค. อานคาอุณหภูมิและคากระแสไฟฟา โดยการแปลงสัญญาณอนาล็อกจากอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และ

อุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาดวยตัวแปลงอนาล็อกเปนดิจิตอล (ADC) ภายในไอซี AFE โดยจะทําการวัด

อุณหภูมิภายในโมดูลจํานวน 3 จุด คือ ที่ตําแหนงดานขางทั้ง 2 ดานของโมดูล (T1 และ T3) และที่

ตําแหนงกึ่งกลางของโมดูล (T2) 

โดยทีมวิจัยไดออกแบบวงจร Analog Front End (AFE) ใหสื่อสารกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

(MCU) ทางพอรตสื่อสารอนุกรม SPI และไดเพิ่มวงจรสําหรับ temperature sensor และ current sensor 

เขาไปแสดงดังรูปที่ 5.19 และออกแบบแผน PCB ของวงจร Analog Front End (AFE) ดังรูปที่ 5.20
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รูปที่ 5.19 วงจร Analog Front End (AFE)
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รูปที่ 5.20 ออกแบบแผน PCB ของวงจร Analog Front End (AFE) 

 

5.5 การผลิต 

ทีมวิจัยไดทําการผลิตแผน PCB ทั้งวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และวงจร Analog Front End 

(AFE) ดังรูปที่ 5.21 ถึงรูปที่ 5.23 พรอมทั้งประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบนแผน PCB ดังรูปที่ 5.24 ดวย

เครื่องบัดกรีสําหรับอุปกรณไอซีที่มีขนาดเล็ก 
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รูปที่ 5.21 แผน PCB ของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) 

 

 
รูปที่ 5.22 แผน PCB ของวงจร Analog Front End (AFE) ดานบน 
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รูปที่ 5.23 แผน PCB ของวงจร Analog Front End (AFE) ดานลาง 

 

 
รูปที่ 5.24 การประกอบแผน PCB 

 

5.6 การทดสอบ 

 เมื่อประกอบตนแบบ Slave BMS เรียบรอยแลวทีมวิจัยไดทําการทดสอบ Slave BMS กับแบตเตอรี่

ขนาด 16s1p โดยตอวงจรของ Slave BMS ดังรูปที่ 5.25 ซึ่ง Slave BMS 1 ชุดจะประกอบดวยบอรดของ

วงจร Analog Front End (AFE) จํานวน 2 ช้ินเพื่อใชทําหนาที่ในการวัดระดับแรงดันเซลลจํานวน 16 เซลล

โดยบอรดของวงจร Analog Front End (AFE) 1 บอรดจะใชวัดระดับแรงดันเซลลแบตเตอรี่จํานวน 8 เซลล

ดังน้ี Lower board จะใชวัดระดับแรงดันเซลลแบตเตอรี่และทําฟงกช่ันปรับสมดุลเซลลของเซลลที่ 1 – 8 

และทําหนาที่วัดอุณหภูมิของโมดูลแบตเตอรี่จํานวน 3 ตําแหนง และยังใชวัดกระแสเขา-ออกโมดูลแบตเตอรี่ 
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สวน Upper board จะใชวัดระดับแรงดันเซลลแบตเตอรี่และทําฟงกช่ันปรับสมดุลเซลลของเซลลที่ 9 – 16 

และทําหนาที่ วัดอุณหภูมินํ้าของระบบหลอเย็นจํานวน 2 ตําแหนง โดย Lower board และ Upper board 

จะเช่ือมการสื่อสารกันดวยสาน RJ11 และบอรดของวงจร Analog Front End (AFE) ดังกลาวจะถูกควบคุม

การทํางานดวยโปรแกรมที่อยูบนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ที่เช่ือมตอกันผาน SPI และประกอบเพื่อ

ทดสอบฟงกชันการทํางานกับแบตเตอรี่ดังรูปที่ 5.26 

 

 
รูปที่ 5.25 ผังวงจร Slave BMS 

 

 
รูปที่ 5.26 ทดสอบ Slave BMS กับ แบตเตอรี ่16S1P 
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 สรุปผลการทดสอบการทํางานของ Slave BMS ตามฟงกชันที่ออกแบบไว Slave BMS สามารถ

ทํางานไดทั้งฟงกชันการวัดคา (Monitor) และฟงกชันสื่อสาร (Comnunication) (รูปที่ 5.27) และฟงกชันการ

ปรับสมดุลเซลลแบตเตอรี่ (Balancing) (รูปที่ 5.28) โดยเมื่อเซลลใดที่กําลังถูกปรับสมดุลเซลล LED แสดง

สถานะการทํางานจะติดสวางที่เซลลน้ันและเมื่อใชกลองวัดอุณหภูมิก็จะเห็นอุณภูมิสูงข้ึนที่ตัวตานทานที่ใชใน

การเผาพลังงานทิ้งของเซลลน้ัน สวนรูปที่ 5.29 แสดงใหเห็นถึงการปรับสมดุลเซลลซึ่งถูกโปรแกรมใหมีเงื่อนไข

คือ Slave BMS จําทําการปรับสมดุลเซลลเมื่อมีแรงดันของเซลลใดเซลลหน่ึงตางจากเซลลอื่นมากวา 50 mV 

และมีแรงดันสูงกวา 4.0 V 

 

 
รูปที่ 5.27 ขอมูลที่อานไดบน CAN bus 

 

 
รูปที่ 5.28 อุณหภูมิที่เกิดข้ึนขณะทดสอบฟงกชันปรับสมดุลเซลล 



 

Page | 139  

 

 
รูปที่ 5.29 กราฟขณะทดสอบฟงกชันปรบัสมดุลเซลล 

 

5.7 สรุปผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยในสวนการออกแบบและพัฒนาโมดูล (Electrical) น้ี ทีมวิจัยไดทําการเลือกไอซีของบริษัท  

Linear Techology เบอร LTC6804-1 สําหรับวงจร Analog Front End (AFE) และไมโครคอนโทรลเลอร 

ของบริษัทไมโครชิปเบอร PIC18F26K80 ซึ่งเปนบริษัทเดียวกันกับไอซีสื่อสาร CAN Bus เบอร MCP2561 

เพื่องายสําหรับการพัฒนาโปรแกรมฟงกช่ันการสื่อสารแบบ CAN Bus สําหรับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 

(MCU) และไดทําการออกแบบและสั่งผลิตแผน PCB สําหรับวงจรระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ 

(BMS) โดยออกแบบให Slave BMS ประกอบดวยวงจร 2 สวนคือวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และ

วงจร Analog Front End (AFE) โดยใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ควบคุมการทํางานของวงจร 

Analog Front End (AFE) สําหรับ Slave BMS และสามารถใชวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) ทําหนาที่

เปน Master BMS ไดดวยเพื่อประหยัดเวลาในการทําแผน PCB  

หลังจากออกแบบ และสงผลิตแลว จึงประกอบแผน PCB ทั้งวงจรไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และ

วงจร Analog Front End (AFE) พรอมทั้งพัฒนาซอฟแวรควบคุมการทํางาน และทดสอบกับแบตเตอรี่โมดูล

และแพ็คแบตเตอรี ่

 

5.8 เอกสารอางอิง 

[1] http://www.mpoweruk.com/safety.htm  
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บทท่ี 6. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอร่ีแพ็ค (Structural/Thermal) 
 

ในบทน้ีจะกลาวถึงการออกแบบและการติดต้ังแพ็คแบตเตอรี่เขากับตัวโครงรถของทางมจธ. ซึ่งทาง

ทีมวิจัยสวทช.ตองติดตามการออกแบบและการสรางโครงรถของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (มจธ.) เปนระยะๆ เพื่อใหพื้นที่ในการประกอบเพียงพอและพอดี และไมเกิดความยุงยากในการเดิน

สายไฟฟาและทอนํ้าหลอเย็น โดยโมดูลแบตเตอรี่ไดถูกวางอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ทีมวิจัยสวทช.ทําการ

ออกแบบโมดูล ทางทีมวิจัยไดนํา 3D โมเดลของโมดูล มาลองประกอบในโมเดลสามมิติของตัวรถจากทางมจธ. 

โดยมีการปรับเปลี่ยนแบบ 3D อยูหลายครั้ง จนโมดูลแบตเตอรี่ สามารถประกอบลงในมิติของตัวรถได  โดย

จํานวนโมดูลที่ใสไดทั้งหมดสี่โมดูล แตละโมดูลมีการเช่ือมตอทางไฟฟาเปน 22P16S ที่แยกกันเปนสองครึ่ง

โมดูล ครึ่งโมดูลละ 22P8S อยางไรก็ตาม เมื่อทางมจธ.สรางโครงสรางรถจริง กลับพบวามีการปรบัเปลี่ยนแบบ

เพื่อใหโครงสรางมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน จากคําแนะนําของชางผูชํานาญการซึ่งเปนผูประกอบโครงรถให

ทางมจธ. ทําใหทางทีมวิจัยสวทช.ตองทําการปรับเปลี่ยนแบบอีกครั้ง เพื่อที่จะใหแพ็คแบตเตอรี่ของทางทีม

วิจัยสวทช.ที่ประกอบเสร็จแลวสามารถประกอบลงในโครงรถไดเหมือนเดิม ซึ่งรายละเอียดจะถูกกลาวในชวง

ตนของบทน้ี 

นอกจากน้ี บทน้ีจะกลาวถึงอุปกรณที่จําเปนที่ตองใชในแพ็คแบตเตอรี่ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้ง

ทางไฟฟาและทางความรอน อุปกรณที่ถูกเลือกใช และข้ันตอนการประกอบแพ็คแบตเตอรี่  

 

6.1 พื้นที่ในการติดตั้งกับโครงสรางตัวรถ 

6.1.1 พ้ืนท่ีในการติดต้ัง 

ในการออกแบบเบื้องตนทางทีมวิจัยสวทช.ตองการติดต้ังโมดูลทั้งหมด 4 โมดูล โดยแตละโมดูลมีการ

เช่ือมตอเปนแบบ 24P16S โดยทําการข้ึนแบบ 3 มิติ ในโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ และทําการประกอบเขากบั

แบบ 3 มิติจากทาง มจธ. โดยพื้นที่และขนาดดังแสดงในรูปที่ 6.1 โดยพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เปนพื้นที่สําหรับ

ติดต้ังโมดูลแบตเตอรี่ และพื้นที่ 3 พื้นที่ 4 รวมถึงพื้นที่ 5 สําหรับการติดต้ังอุปกรณอื่นเชน Master BMS และ 

Switch Box และพื้นที่ 6 สําหรับ DC to DC เปน 12 V แบตเตอรี่ 12 V  ปมนํ้า หมอนํ้า และชุดควบคุมการ

ไหล ผลที่ไดในการประกอบโมดูล 24P16S ทั้ง 4 โมดูล ลงในพื้นที่ พบวาสามารถประกอบได แตกลับไมมีพื้นที่

เหลือสําหรับอุปกรณอื่น เชน สายไฟ หรือทอนํ้าหลอเย็น ดังแสดงในรูปที่ 6.2  ทําใหทีมวิจัยสวทช. ตองทําการ

ลดขนาดและการเช่ือมตอทางไฟฟาแตละโมดูลลงจาก 24P16S เปน 22P16S ผลที่ได สามารถประกอบได 

และมีพื้นที่เหลือมากพอสําหรับอุปกรณอื่น รวมถึงเหลือพื้นที่สําหรับเครื่องมือที่ใชในการประกอบ ทําให

สะดวกตอการถอดประกอบและบํารุงรักษาดังแสดงรูปที่ 6.3 เพราะฉะน้ันทั้งแพ็คแบตเตอรี่มีโมดูล 22P16S 

ทั้งหมด 4 โมดูล โดยแตละโมดูลถูกเช่ือมตอกันแบบขนาน ทําใหทั้งแพ็คแบตเตอรี่มีคาความจุไฟฟาเทากับ 

228.8 Ah โดยแรงดันไฟฟาใชงาน 59.2 V คิดเปน 13.544 kWh ซึ่งเพียงพอตอการขับเคลื่อนรถ 
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รูปที่ 6.1 ขนาดพื้นที่และตําแหนงสําหรับประกอบแพ็คแบตเตอรี่ และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 

 
รูปที่ 6.2 แสดงการทดสอบการประกอบ โดยใชแบตเตอรี่โมดูล 24P16S ทั้งสี่โมดูล 

 

 
รูปที่ 6.3 แสดงการทดสอบการประกอบ โดยใชแบตเตอรี่โมดูล 22P16S ทั้งสี่โมดูล 
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รูปที่ 6.4 โครงสรางจากทางมจธ.และช้ินสวนที่กีดขวางแพ็คแบตเตอรี่ของทางทีมวิจัยสวทช. 

 

อยางไรก็ตามทางทีมวิจัยสวทช.พบปญหาอีกครั้ง เมื่อทางทีมวิจัยมจธ.ผลิตโครงสรางจริงเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว โดยพบปญหาหลกั 2 อยาง คือ หน่ึงมีสิ่งกีดขวางที่หัวมุมของพื้นทีใ่นการประกอบแพ็คแบตเตอรี ่

พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 6.1 และรูปที่ 6.4 โดยทางทีมวิจัยสวทช.ปรึกษากับทางทีมวิจัยมจธ.เพื่อ

ทําการปรับแกไข ทําใหสิ่งกีดขวางดังกลาวถูกตัดออกบางสวน เพื่อใหสามารถประกอบแพ็คแบตเตอรี่ได ซึ่ง

สามารถดูจากรูปที่ 6.5  

ปญหาที่สองพบวาพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จากรูปที่ 6.1 แคบลง ทําใหโมดูลแบตเตอรี่ทีท่างทมีวิจัยสวทช. 

ประกอบเสร็จลวงหนาไปกอนแลว ไมสามารถประกอบลงในพื้นที่ดังกลาวได ทําใหทางทีมวิจัยสวทช. ตอง

ปรับเปลี่ยนและแกไขโครงสรางของโมดูลแบตเตอรี่ที่ทางทีมวิจัยสวทช.สราง โดยทําการดัดแปลงและเปลี่ยน

ขอตอทางเขาออกนํ้าหลอเย็น โดยไมสามารถใชอุปกรณขอตอทางเขาออกนํ้าจากทองตลาดโดยตรงได ตองทํา

ขอตอนํ้าใหสั้นลงดังแสดงรูปที่ 6.7 

 

 
รูปที่ 6.5 ช้ินสวนที่กีดขวางถูกแกไขโดยการตัดสวนเกินออกบางสวน 
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                  ขอตอนํ้าแบบเกา             ขอตอนํ้าแบบใหมที่ดัดแปลงแลว 

รูปที่ 6.6 การติดต้ังขอตอทางนํ้าเขาออกใหมทีม่ีการดัดแปลง 

 

 
รูปที่ 6.7 การดัดแปลงขอตอทางนํ้าเขาใหสั้นลง โดยใชเครื่องกลงึปาดหนาออก 

 

หลังจากทีมวิจัยสวทช.ทําการดัดแปลงโครงสรางและอุปกรณตางๆ เพื่อใหตัวโมดูลแบตเตอรี่สามารถ

ประกอบเขาไดเรียบรอยแลว จึงดําเนินการข้ันตอไป โดยการหาตําแหนงและขนาดในการติดต้ังอุปกรณอื่นๆ 

เชน ชุด Switch Box ตัว Master BMS  ตัว DC to DC Convertor แบตเตอรี่สํารองไฟ 12 V และระบบ

ระบายความรอน ซึ่งไมพบปญหา เพราะอุปกรณที่กลาวมามีขนาดเล็กกวา จากรูปที่ 6.1 ชุด Switch Box ตัว 

Master BMS  สามารถประกอบลงในพื้นที่ 3 พื้นที่ 4 และพื้นที่ 5 ได ในขณะที่ DC to DC Convertor 

แบตเตอรี่สํารองไฟ 12 V และระบบระบายความรอน สามารถถูกติดต้ังในบริเวณพื้นที่ 6 ได   

 

6.1.2 สรุปพ้ืนท่ีในการติดต้ัง 

 ผลสรุปของจํานวนเซลลแบตเตอรี่ที่สามารถบรรจุลงในโครงรถรูปที่ 6.3 มีจํานวนเซลลทั้งหมด 1,408 

เซลล สําหรับภายในแพ็คแบตเตอรี่ โดยแยกเปนจํานวนเซลลแบตเตอรี่ที่ถูกใชตอโมดูล 352 เซลล ถูกเช่ือมตอ

ทางไฟฟาในลักษณะ 22P8S สองชุดครึ่งโมดูลตออนุกรมกัน ทําใหหน่ึงโมดูลมีการเช่ือมตอทางไฟฟาใน

ลักษณะ 22P16S โดยทั้งแพ็คจะใชสี่โมดูล หลังจากน้ันทางทีมวิจัยสวทช. ไดทําการทดสอบประกอบทั้งสีโ่มดูล 

ลงในพื้นที่สําหรับประกอบแพ็คแบตเตอรี่ในโปรแกรมข้ึนรูปสามมิติ พบวาสามารถประกอบลงได ถึงแมวาจะมี

ปญหาเชิงขนาดบาง หลังจากโครงสรางของรถถูกผลิตข้ึนจรงิ ทีมวิจัยสวทช.และทีมวิจัยมจธ.ก็ดําเนินการแกไข

จนสามารถลุลวงไปไดดวยดี ดังน้ันการประสานงานและการใชโปรแกรมข้ึนรูปสามมิติ ซึ่งถึงวาเปนเครื่องมือ

และเปรียบเสมือนภาษาทางวิศวกรรมในการสื่อสารทางดานโครงสรางสามารถชวยลดความยุงยากในการ

ทํางานลง 
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6.2 ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ 

 ระบบความปลอดภัยของระดับแพ็คถูกแบงออกเปนสองสวนหลัก คือ ทางไฟฟา และทางความรอน 

โดยทางไฟฟาหลักๆ จะถูกกลาวในบทที่ 7 แตบทน้ีจะพูดถึงอุปกรณที่ถูกติดเขาไปในระบบความปลอดภัยทาง

ไฟฟาเบื้องตน เชน ฟวส สะพานไฟฟา ขอตอสายไฟฟา และขนาดของสายไฟฟา สําหรับความปลอดภัยทาง

ความรอนจะกลาวถึง การควบคุมความรอน รวมถึงอุปกรณที่ใช 

 

6.2.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา  

         จากแผนผังวงจรระดับแบตเตอรี่โมดูลและแผนผังวงจรระดับแพ็คแบตเตอรี่ดังแสดงในรูปที่ 6.8 ถึงรูป

ที่ 6.11 ตามลําดับ จะมีฟวส ตัววัดกระแสไฟฟา และสะพานไฟฟา ทั้งระดับโมดูลและระดับแพ็ค ระดับโมดูล

อุปกรณจะถูกติดต้ังบนโมดูล ขณะที่ระดับแพ็คอุปกรณจะถูกติดต้ังแยกออกมาอยูใน Switch Box เมื่อเกิดการ

ลัดวงจรไฟฟา หรือมีการใชกระแสไฟฟาเกินกําหนด ตัววัดกระแสไฟฟาจะตรวจจับวามีกระแสเกินหรือไม  ถา

มีปริมาณกระไฟฟาเกิน ชุด BMS จะทําการสั่งตัดสะพานไฟฟา ไมใหแพ็คและโมดูลแบตเตอรี่จายไฟออก แต

ในกรณีที่ระบบของ BMS หรือตัววัดกระแสไฟฟา รวมถึงสะพานไฟฟามีปญหา ก็ยังมีฟวสเปนความปลอดภัย

สํารอง โดยลําดับการทํางานของระบบตัดตอไฟฟามีดังน้ี เรียงตามลําดับการทํางานกอนไปหลัง และเรียงตาม

ปริมาณกระแสไฟฟาจากมากไปนอย 

- สะพานไฟฟาหลักของแพ็คแบตเตอรี่ตัด เมื่อไดรับสัญญาณจาก Master BMS โดยใชขอมูลการ

ตรวจจับกระแสไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่ แตสะพานไฟฟาสามารถกลับมาตอทํางานใหมได ในสภาวะ

ปกติ 

- ฟวสของแพ็คแบตเตอรี่ขาด เมื่อไฟฟาที่ใชอยูภายนอกของแพ็คแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร หรือ

กระแสไฟฟาเกิน แตฟวสสามารถถอดเปลี่ยนใหมไดงาย 

- สะพานไฟฟาของโมดูลแบตเตอรี่ตัด เมื่อไดรับสัญญาณจาก Slave BMS โดยใชขอมูลการตรวจจับ

กระแสของโมดูลแบตเตอรี่ แตสะพานไฟฟาสามารถกลับมาตอทํางานใหมได ในสภาวะปกติ 

- ฟวสของโมดูลแบตเตอรี่ขาด เมื่อกระแสไฟฟาที่ออกจากโมดูลเกิน หรือมีการลัดวงจรภายในแพ็ค

แบตเตอรี่ แตฟวสสามารถถอดเปลี่ยนใหมไดงาย 

- ฟวสของเซลลแบตเตอรีใ่นโมดูลยอยแบตเตอรีข่าด ซึ่งถือวาเปนความปลอดภัยข้ันสุดทาย เพื่อปองกนั

กระแสเกินระดับเซลล ถาเกิดการขาดจะไมสามารถทําการซอมบํารุงไดงาย โดยตองทําการรื้อออกทั้ง

โมดูล แตถึงแมวาจะฟวสขาด เซลลอื่นๆ ที่ตอขนานอยูยังจะสามารถทํางานตอได แตความจุทางไฟฟา

จะลดลง  
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รูปที่ 6.8 แผงวงจรระดับโมดูลแบตเตอรี ่

 

 
รูปที่ 6.9 แผนผังวงจรระดับแพ็คแบตเตอรี ่
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รูปที่ 6.10 แสดงภาพจริงและตําแหนงอปุกรณความปลอดภัยทางไฟฟาของโมดูลแบตเตอรี ่

 

 
รูปที่ 6.11  แสดงภาพจริงและตําแหนงอุปกรณ Switch Box 

 

นอกจากน้ันวงจรไฟฟาของโมดูลและแพ็คจะมี Pre-Switch กับความตานทาน เพื่อลดการกระชาก

ของกระแสไฟฟากอนเปดสะพานไฟฟาหลักสําหรับกระแสสงูไหลผาน ยกตัวอยางเชน Pre-Switch ในวงจรรูป

ที่ 6.9 และภาพจริงในรูปที่ 6.11 Pre-Switch ถูกติดต้ังครอมสะพานไฟฟาหลักข้ัวบวก (Main Positive 

Switch/ Main Positive Contactor) เมื่อทําการตอ Pre-Switch และตอสะพานไฟฟาหลักข้ัวลบในเวลา

พรอมกัน ไฟฟาจากข้ัวบวกจากทุกๆ โมดูลจะไหลผานออมสะพานไฟฟาหลักข้ัวบวก มาผาน Pre-Switch และ

ความตานทาน ซึ่งตัวความตานทานน้ีจะเปนตัวกําหนดปรมิาณกระแสไฟฟาไหลออกจากแพ็ค โดยกระแสไฟฟา

จะคอยๆ ไหลเขาชุดควบคุมมอเตอรและชุดแปลงไฟฟาจาก 40 – 135 V เปน 12 V  เพื่อชารจไฟเขาแบตเตอรี่
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สํารอง ซึ่งอุปกรณชุดควบคุมมอเตอรและชุดแปลงไฟฟา ตางมีคาปาซิเตอร ซึ่งถาเปดสวิตชหลักกอน 

กระแสไฟฟาจะไหลกระฉากเขาไปคาปาซิเตอรอยางรวดเร็ว อาจทําใหอุปกรณของแพ็คหรือโมดูลแบตเตอรี่

เสียหายได เพราะฉะน้ันการเปด Pre-Switch และสะพานไฟข้ัวลบควรเปดทิ้งไวสักพัก 2-5 วินาที (ข้ึนอยูกับ

ขนาดของคาปาซิเตอร หรือภาระโหลดทางออก) กอนที่จะทําการให Master BMS สั่งเปดสะพานไฟฟาหลัก

ข้ัวบวกรวมถึงสั่งเปดสะพานไฟฟาหลักข้ัวลบ และตัด Pre-Switch เพื่อลดการจายไฟใหตัว Pre-Switch 

 ทั้งน้ีชุดแปลงไฟฟาจาก 40 – 135 V เปน 12 V (DC to DC Convertor) ไดถูกติดต้ังมา เพื่อชารจ

ไฟฟาเขาแบตเตอรี่ 12 V ตลอดเวลาการใชงาน เมื่อ Switch Box เช่ือมตอระบบจายไฟหลกั กระแสไฟฟาสวน

หน่ึงจะไหลเขาชุดแปลงไฟฟาน้ี เน่ืองจากอุปกรณไฟฟาในรถทั้งคัน นอกเหนือจากระบบควบคุมมอเตอร ตาง

ตองการไฟเลี้ยง 12 V เชน Master BMS  Slave BMS  Thermal Management Board  อุปกรณใน Switch 

Box  ไฟหนา ไฟเลี้ยง ไฟเบรค และอื่นๆ ที่จําเปนตองใชไฟเลี้ยง 12 V  ดังน้ันหากแพ็คแบตเตอรี่เกิดความ

เสียหายหรือไมจายไฟฟาออกมา ระบบไฟฟาตางๆ รวมถึงระบบความปลอดภัยทางไฟฟา ยังสามารถทํางานได

อีกสักพัก เพื่อใหผูใชรถทราบวาเกิดอะไรข้ึน โดยหลักการทํางานยังคงคลายกับยานยนตที่ยังใชเครื่องยนต

สันดาปภายใน เชน เมื่อเกิดปญหากับเครื่องยนต เครื่องยนตดับ และไดชารจ (Alernator Car)ไมจายไฟให

แบตเตอรี่ 12 V แตแบตเตอรี่ก็ยังคงจายไฟไปที่อุปกรณตัวแสดงผล เพื่อใหผูใชงานรถทราบวาเกิดอะไรข้ึนและ

ควรทําอะไร หรือไม ผูใชงานรถสามารถเปดไฟฉุกเฉิน เพื่อแจงรถที่ผานไปมาวา รถคันดังกลาวเสีย เพื่อลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังน้ันแพ็คแบตเตอรี่เปรียบเสมอืนเครื่องยนต เพราะเปนตัวตนกําลัง ขณะท่ี DC 

to DC Convertor  เปรียบเสมือนไดชารจของรถยนต  เพื่อชารจไฟเขาแบตเตอรี่ 12 V สําหรับเลี้ยงระบบ 

 

6.2.1 อุปกรณทางไฟฟา 

สําหรับอุปกรณหลักๆ ที่ใชในการเช่ือมตอทางไฟฟาสําหรับกระแสสงู สายไฟฟา ขอตอสายไฟฟา และ

สะพานไฟฟา โดยทั้งหมดถูกเลือกเพื่อรองรับปริมาณกระแสใชงาน ดังแสดงในตารางที่ 6.1  

 

ตารางที่ 6.1 ขนาดของสายไฟฟา ขอตอสายไฟฟา และสะพานไฟฟา ที่ใชในโมดูลและแพ็คแบตเตอรี่  

รายการอปุกรณ กระแสสูงสุดแบบตอเน่ือง จํานวน ราคาตอหนวยละ 

สายไฟฟาสําหรบัโมดูล 130 A N/A 1,194 บาท/เมตร 

สายไฟฟาสําหรบัแพ็ค 245 A N/A 2,746 บาท/เมตร 

ขอตอสายไฟฟาสําหรบัโมดูล 125 A 4 ชุด 3,155 บาท/ชุด 

สะพานไฟฟาสําหรับโมดูล, GX21 BAB 150 A 4 ตัว 145 USD/ตัว 

สะพานไฟฟาสําหรับแพ็ค, GX23 BAB 350 A 2 ตัว 155 USD/ตัว 

สะพานไฟฟาขนาดเล็ก, P115 BDA 50 A 1 ตัว 115 USD/ตัว 
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 ลักษณะพิเศษของสายไฟที่เลือกใช เปนสายไฟย่ีหอ STÄUBLI (STAEUBLI) จากประเทศเยอรมันนี ดัง

แสดงในรูปที่ 6.12 วัสดุฉนวนไฟฟาทําจากซิลิโคน และใชลวดทองแดงเสนฝอยหลายพันเสน ทําใหนอกจากจะ

นํากระแสไฟฟาไดแลว ยังสามารถใหตัวไดดี สามารถโคงงอไดตามตองการ ยกตัวอยางเชน ถึงแมสายไฟฟาเสน

ผานศูนยกลางภายนอกรวมซิลิโคนแลวมีคา 12 มิลลิเมตร รูปที่ 6.12 (ซาย) และ 15 มิลลิเมตร รูปที่ 6.12 

(ขวา) แตสายไฟก็สามารถมวนเปนปมไดงาย ซึ่งทําใหทีมวิจัยสามารถติดต้ังอุปกรณไดงาย อยางไรก็ตามสายไฟ

ดังกลาวจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งทําใหมีราคาคอนขางสูง ดังน้ันผูประกอบการในไทยอาจหา

โอกาสทางธุรกิจ โดยการผลิตสายไฟดังกลาว เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา และเพื่อตอบสนอง

การกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี่ ที่กําลังจะเติบโตข้ึนในอนาคต 

 

 
รูปที่ 6.12 สายไฟย่ีหอ STÄUBLI สําหรบัโมดูลแบตเตอรี่ (รปูซาย) และสายไฟสําหรับแพ็คแบตเตอรี่ (รูปขวา) 

 

รูปที่ 6.13 แสดงลักษณะของเสื้อขอตอไฟฟาที่รองรับกระแส 125 A ซึ่งขอตอโลหะนําไฟฟาใชเทคนิค

เช่ือมตอทางไฟฟาแบบ Lamella ซึ่งเปนการเช่ือมแบบสามารถถอดเขาถอดออกได 

  

 
รูปที่ 6.13 ลักษณะของเสื้อขอตอทางไฟฟาย่ีหอ STÄUBLI รองรับกระแส 125 A 

 

 
รูปที่ 6.14 รูปทรงของการใชเทคนิค Lamella 
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 รูปที่ 6.14 แสดงลักษณะของสะพานไฟฟาสําหรับโมดูล และสะพานไฟฟาสําหรับแพ็ค ซึ่งขนาด

โดยรวมภายนอกเหมือนกัน แตปริมาณกระแสที่รับไดตางกัน 150 A และ 350 A (แบบตอเน่ือง) ซึ่งทํางาน

ดวยการจายกระแสไฟฟาตรง 12 V เขา เพื่อใหสะพานไฟฟาเช่ือมตอกัน และใหกระแสไฟฟาสูงไหลผาน 

สะพานไฟฟารุนน้ีสามารถถูกติดต้ังไดงาย ดวยน็อตตัวผูรอยผานยึดกับ Rivet Nut ที่ถูกยึดกับแผนอลูมิเนียม

บนโมดูลแบตเตอรี่ สําหรับในประเทศไทยสะพานไฟฟาที่รองรับกระแสไฟฟาตรงยังมีไมแพรหลาย ดังน้ันทาง

ทีมวิจัยตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสะพานไฟฟาที่ใช คือ ย่ีหอ GIGAVAC จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

ทํานองเดียวกัน สะพานไฟฟาขนาดเล็กหรือ Pre-switch ทางทีมวิจัยก็ใชย่ีหอ GIGAVAC เชนกัน 

 

 
รูปที่ 6.15 สะพานไฟฟาย่ีหอ GIGAVAC รุน GX23 BAB สําหรบัโมดูล (รูปซาย) และสะพานไฟฟาย่ีหอ 

GIGAVAC รุน GX21 BAB สําหรบัแพ็ค (รูปขวา) 

 

 
รูปที่ 6.16 สะพานไฟฟาขนาดเล็ก, P115 BDA 

 

จะเห็นไดวาอุปกรณไฟฟาในการนําไฟฟากระแสสูงมีราคาสูงและตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ันใน

การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงแพ็คที่มีกระแสไฟฟาสูง โดยพิจารณาการใชแพ็คที่มีแรงดันไฟฟา

สูงข้ึนแทน ในขณะที่ผลรวมของกําลังยังคงเทาเดิม เพื่อเปนการลดตนทุนของคาอุปกรณ จุดเช่ือมตอ และ

สายไฟฟา ที่รองรับกระแสไฟฟาสูง แตตองระมัดระวังคาความเปนฉนวนไฟฟา เพื่อปองกันไฟฟาไหลผานเขาสู

รางกายมนุษย แตทั้งน้ีแพ็คแบตเตอรี่ตัวน้ีไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชกระแสไฟฟาสูงได เพราะวาเปนเงื่อนไข

ของรถของทางมจธ. ที่ใชชุดควบคุมมอเตอรเปนแบบใชกระแสไฟฟาสูง และแรงดันไฟฟาตํ่า  
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อยางไรก็ตาม ก็อาจเปนชองทางธุรกิจอันหน่ึง ที่ทางอุตสาหกรรมไทย ที่จะใหความสนใจในการ

ออกแบบและผลิตอุปกรณไฟฟาในการนําไฟฟากระแสสูง เพื่อขายในประเทศไทย เพราะยังไมเปนที่แพรหลาย

ในประเทศไทย 

 

6.2.3 ความปลอดภัยทางความรอน 

ระบบระบายความรอนของแพ็ค เปนแบบ Active Cooling System ซึ่งตอบสนองตามอุณหภูมิของ

ของโมดูลแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงสุด โดยแพ็คแบตเตอรี่น้ี ใชปมนํ้าหลอเย็นเพียงตัวเดียวที่มีอัตราการไหล

สูงสุด 4.5 ลิตร/นาที ซึ่งไดอะแกรมสําหรับระบบการควบคุมอัตราการไหลถูกแสดงในรูปที่ 6.17 ปมนํ้าหลอ

เย็นขับเคลื่อนดวยไฟฟากระแสตรง 12 โวลท โดยอัตราการไหลจะไหลแบงเขาไปในแตละครึ่งโมดูล 8 โมดูล 

ทําใหแตละครึ่งโมดูล มีอัตราการไหลสูงสุดไมเกิน 0.5625 ลิตร/นาที โดยอัตราการไหลดังกลาว ข้ึนอยูกับ

โมดูลแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูดสุด ถูกสงถายขอมูลผานระบบ CAN Bus Comunication มาที่บอรด

อิเล็คโทรนิกสควบคุมความเร็วรอบปมนํ้าหลอเย็นและการเปดปดพัดลมหมอนํ้า ซึ่งความเร็วรอบของปมนํ้าถูก

ควบคุมดวยบอรดอิเล็คโทรนิกส โดยใชหลักการ PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งจะชวยใหประหยัด

พลังงานของระบบระบายความรอน ระดับข้ันการทํางานของปมนํ้าและสถานะการเปดปดพัดลมหมอนํ้า

สามารถดูไดจากตารางที่ 6.2 และวงจรการเดินสายทอนํ้าในแพ็คแบตเตอรี่ถูกแสดงในรูปที่ 6.18  

 

 
รูปที่ 6.17 ระบบควบคุมปมนํ้าและพัดลมหมอนํ้า 
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ตารางที่ 6.2 เงื่อนไขในการควบคุมมอเตอรปมนํ้าดวย PWM และการควบคุมพัดลมหมอนํ้าแบบ On/Off 

อุณหภูมิสงูสุด เปอรเซนตของ Duty Cycle สถานะการทํางานของพัดลมหมอนํ้า 

นอยกวา 30 °C 0% Off 

มากกวาหรือเทากับ 30 °C 10% Off 

มากกวาหรือเทากับ 35 °C 30% On 

มากกวาหรือเทากับ 40 °C 50% On 

มากกวาหรือเทากับ 45 °C 95% On 

 

 
รูปที่ 6.18 แผนผงัวงจรสําหรับระบบระบายความรอน 

 

6.3 การประกอบแพ็คแบตเตอรี่  

การติดต้ังโมดูลแบตเตอรี่ลงในตัวรถ จะไมมีความซับซอนมากเน่ืองจากโครงสรางโมดูลแบตเตอรี่ถูก

ประกอบเสร็จสิ้น 90% จากนอกตัวรถ โดยทีมวิจัยทางดาน BMS จะประกอบชุดควบคุมที่หลัง ซี่งจะถูกกลาว

ในบทที่ 7 เพิ่มเต่ิม ดังน้ันในบทน้ีจะกลาวถึงการประกอบโครงสรางโมดูลแบตเตอรี่เทาน้ัน โดยมีข้ันตอนการ

ประกอบดังน้ี 

 

6.3.1 ถอดแพ็คแบตเตอรี่เดิมของทางมจธ.ออกจากตัวรถ 

 การถอดประกอบแพ็คแบตเตอรี่เดิมออกจากตัวรถ ทําไดโดยการถอดข้ัวตอสายไฟหลักบวกลบ และ

ถอดข้ัวตอสายไฟสําหรับระบบ CAN Bus และทําการถอดน็อตยึดแผนฐานอลูมิเนียมจากดานลางรถดังแสดง
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ในรูปที่ 6.19 ซึ่งโมดูลแบตเตอรี่ถูกวางจากดานบนและยึดกับแผนฐานอลูมิเนียม ซึ่งโมดูลแบตเตอรี่จะหลุด

ออกมาพรอมแผนฐานอลูมิเนียม 

 

 
รูปที่ 6.19 แสดงการถอดน็อตยึดแผนฐานอลมูิเนียมจากดานลางรถ 

 

6.3.2 ประกอบแผนฐานอลูมิเนียมสําหรับแพ็คแบตเตอรี่ของทางทีมวิจัยสวทช. 

 เปนแผนฐานอลูมิเนียมแผนใหม สําหรับแพ็คแบตเตอรี่ของทีมวิจัยสวทช. ที่แยกออกเปนสองแผน ฝง

ซายมือคนขับจะเปนแผนฐานอลูมิเนียมสําหรับโมดูลที่หน่ึง และโมดูลที่สอง และฝงขวามือคนขับจะเปนแผน

ฐานอลูมิเนียมสําหรับโมดูลที่สาม และโมดูลที่สี่ โดยเทคนิคในการยึดยังคงใชเหมือนกับทางทีมวิจัยมจธ.และ

แผนฐานอลูมิเนียมยังถูกปูดวยแผนโฟม เพื่อรองรับการสั่นสะเทือนดังแสดงในรูปที่ 6.20  

 

  
 (ก.) แผนฐานอลูมิเนียมที่ยังไมลอกพลาสติกกับโครงรถ      (ข.) แผนฐานอลูมิเนียมที่ถูกปูดวยแผนโฟม 

รูปที่ 6.20 การติดต้ังแผนฐานอลูมเินียมและแผนฐานอลูมเินียมที่ถูกปูดวยแผนโฟม 
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6.3.3 ทดลองการติดต้ังโมดูลลงในตัวรถ 

 เปนการทดลองการประกอบเพื่อหาปญหา และวางแผนสําหรับติดต้ังอุปกรณตางๆ สําหรับแพ็ค

แบตเตอรี่ โดยทําการประกอบทุกโมดูลลงในพื้นที่ของโครงรถ ผลที่ไดพื้นของรถเพียงพอตอการประกอบ ดัง

แสดงในรูปที่ 6.21  

 

 
รูปที่ 6.21 การทดสอบประกอบโมดูลแบตเตอรีล่งในตัวรถ 

 

6.3.4 เตรียมอุปกรณโครงสรางโมดูลแบตเตอรี่สําหรับประกอบลงตัวรถ 

 เมื่อจัดการปญหาทางดานพื้นที่เรียบรอยแลว ทีมวิจัยจึงทําการเตรียมอุปกรณทั้งหมดที่ใชในการ

ประกอบเปนแพ็คแบตเตอรี่ โดยอะไหลหลักๆ คือ โมดูลแบตเตอรี่ ทอนํ้าหลอเย็น ขอตอนํ้าหลอเย็น สายไฟ

เช่ือมตอระหวางครึ่งโมดูล สายไฟฟาเช่ือมตอระหวางโมดูล สะพานไฟฟา ฟวส  และอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 

6.22 

 

 
รูปที่ 6.22 อุปกรณสวนหน่ึงที่ใชในการประกอบแพ็คแบตเตอรี่  
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6.3.5 ติดต้ังตัววัดอุณหภูม ิ

ทีมวิจัยทําการถอดโมดูลยอยออกมาบางโมดูล เพื่อทําการติดต้ังวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ รวมถึง

อุณหภูมินํ้าเขาออกตําแหนงตามในตารางที่ 6.3 (M คือโมดูล S คือโมดูลยอย Inlet และ Outlet คือทางนํ้า

เขาออก) สาเหตุที่ตองทําการถอดโมดูลยอยและประกอบเขาไปอีกครั้ง เพราะวาทางทีมวิจัย ตองทําการสอบ

เทียบและตรวจสอบการใชงานตัววัดอุณหภูมิ ลักษณะการติดต้ังจะใชเทปกาวอลูมิเนียม ในการยึดตัววัด

อุณหภูมิกับเชลลแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 6.23 สําหรับโมดูลยอยที่ถูกเลือกสําหรับการติดต้ัง เปนโมดูลยอย

ตรงกลางของทุกๆ ครึ่งโมดูล และเลือกติดต้ังกับเซลลแบตเตอรี่ที่อยูตรงกลางโมดูลยอย หลังจากทําการติดตั้ง

ตัววัดอุณหภูมิเสร็จแลว จึงทําการประกอบโมดูลยอยกลับในตําแหนงเดิมของโมดูล 

 

 
รูปที่ 6.23 ลักษณะการติดต้ังตัววัดอุณหภูมิกบัเชลลแบตเตอรี ่

 

ตารางที่ 6.3 ตําแหนงตัววัดอุณหภูมิที่ถูกติดต้ัง 

 ครึ่งโมดูล T1 T2 T3 T4 T5 

โมดูลทีห่น่ึง 
M1.1 S8 S4 Z Busbar   

M1.2    S12 Inlet 

โมดูลทีส่อง 
M2.1 Outlet S4 Z Busbar   

M2.2    S12 S16 

โมดูลทีส่าม 
M3.1 S8 S4 Z Busbar   

M3.2    S12 Inlet 

โมดูลทีส่ี ่
M4.1 Outlet S4 Z Busbar   

M4.2    S12 S16 
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6.3.6 ติดต้ังชุดอุปกรณควบคุมโมดูล 

ทําการติดต้ังอุปกรณชุดควบคุมไฟฟาทั้งหมดบนโมดูล ไมรวมสายไฟฟาควบคุม เพื่อสงงานตอใหทีม

วิจัยทางดาน BMS เดินสายไฟระบบควบคุม  

 

 
รูปที่ 6.24 การติดต้ังอุปกรณชุดควบคุมไฟฟาทั้งหมดบนโมดูล 

 

6.3.7 ติดต้ังตัว Z Busbar 

การติดต้ัง Z Busbar ถูกติดต้ังที่หลัง หลังจากโมดูลประกอบเสรจ็แลว เพราะวาจะตองถูกยึดดวยน็อต

พรอมหางปลาแบบรู ที่ใชในการวัดแรงดันตกครอมระหวางโมดูลยอย สําหรับ Slave BMS ใชในการบาลานซ

โมดูลยอย 

 
รูปที่ 6.25 แสดงตําแหนงการยึดหางปลาวัดแรงดันไฟฟาและZ Busbar 
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6.3.8 ติดต้ังโมดูลแบตเตอรี่เขากับโครงรถ 

 ทําการติดต้ังโมดูลแบตเตอรี่บนแผนฐานอลูมิเนียมที่ถูกปูดวยแผนโฟม และยึดน็อต M8 หัวจมหก

เหลี่ยม ล็อคดวยน็อตตัวเมียกันคลาย พรอมรองดวยแหวนอีแปะ โดยแตละครึ่งโมดูลมีชุดน็อตอยู 4 ชุด 

และน็อตตัวเมียจะอยูดานบนกับโมดูลดังแสดงในรูปที่ 6.26 และเช่ือมตอทางไฟฟาหลักระหวางครึ่งโมดูล เพื่อ

ทําใหมีการเช่ือมแบบ 22P8S เปน 22P16S ดวยสายไฟดัง 

รูปที่ 6.27 นอกจากน้ันทําการตอทอนํ้าเขากับขอตอนํ้าเขาออกโมดูล ตามวงจรทอนํ้าในรูปที่ 6.18 

 

 
รูปที่ 6.26 แสดงน็อต M8 ที่ใชยึดโมดูล และขอตอนํ้าที่ติดกบัโมดูล 

 

 
 

รูปที่ 6.27 เดินสายไฟฟาหลักระหวางครึง่โมดูล 

 

6.3.9 ติดต้ัง Switch Box 

 ทําการติดต้ัง Switch Box ดังรูปที่ 6.28 ซึ่งอยูในแนวกลางรถระหวางโมดูลแบตเตอรี่ทั้งสองขาง และ

เดินสายไฟฟาหลักของบวกและลบจากแตละโมดูลเขา Switch Box และเดินสายไฟฟาออกจาก Switch Box 

ไปที่ชุดควบคุมมอเตอร และระบบชารจ 
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รูปที่ 6.28 แสดงลักษณะการติดต้ัง Switch Box 

 

6.4.10 ติดต้ังระบบระบายความรอน 

เปนการติดต้ังอุปกรณของระบบระบายความรอน และเดินทอนํ้าเขากับโมดูลแบตเตอรี่ตามวงจรรูปที่ 

6.18 ระบบที่ใช จะใชระบบสรางสูญญาณกาศของปมนํ้า เพื่อดูดนํ้าจากหมอนํ้าผานโมดูลแบตเตอรี่ ทําให

ระบบจะไมมีการรั่วของนํ้าระหวางการใชงาน เน่ืองจากความดันภายนอกสูงกวาความดันในระบบ ถึงแม

อากาศจะไหลเขาไปในระบบ แตจะไมมาก เพราะระบบการระบายความรอนเปนแบบระบบปด ซึ่งอุปกรณ

ตางๆ สําหรับการควบคุมระบบระบายความรอนดังแสดงในรูปที่ 6.29 และรูปที่ 6.30 แสดงทอนํ้าหลอเย็นที่

เติมนํ้าผสมกับนํ้ายาหลอเย็นที่มีสีเขียว 

 

 
รูปที่ 6.29 อุปกรณตางๆ สําหรับการควบคุมระบบระบายความรอน 

 

 



 

Page | 159  

 

 
รูปที่ 6.30 ลักษณะของทอนํ้าหลอเย็นทีเ่ติมนํ้าผสมกับนํ้ายาหมอนํ้าสีเขียว 

 

หลังจากติดต้ังทางโครงสรางของโมดูลแบตเตอรี่ทุกโมดูล และระบบระบายความรอนเสร็จเรียบรอย 

ในรูปที่ 6.31 ก็จะเปฯการวางระบบสายไฟใหทางทมีติดต้ังไฟฟา เพื่อจัดเรียงสายไฟควบคุม และทดสอบระบบ

ควบคุมการทํางานตางๆ ของแพ็คแบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ Switch Box ระบบระบายความรอน และการ

ชารจ  

 

 
รูปที่ 6.31 การติดต้ังทางโครงสรางของโมดูลแบตเตอรีทุ่กโมดูล และระบบระบายความรอนเรียบรอย 

 

6.4 สรปุการดําเนินงาน  

 ทีมวิจัยไดทําการติดต้ังและประกอบสวนตางๆประกอบจากโมดูลเปนแพ็คไดอยางสมบูรณในรถของ

ทางมจธ.ไดตามออกแบบหลังจากที่มีการดัดแปลงอุปกรณและช้ินสวนบางเล็กนอย ทั้งสวนการเช่ือมตอไฟฟา 

และการระบายความรอนซึ่งเปนระบบแบบใชปมนํ้าตัวเดียว โดยใชเปนระบบดูดนํ้าหลอเย็นจากหมอนํ้า โดย

นํ้าหลอเย็นจะไหลขนานผาน 8 ครึ่งโมดูล ทําใหระบบจะไมมีการรั่วซึมขณะใชงาน ระบบควบคุมอัตราการไหล

เปนแบบ Active Cooling System ซึ่งตอบสนองตามอุณหภูมิของของโมดูลแบตเตอรี่ที่มอีุณหภูมิสงูสดุ ทําให

ระบบประหยัดพลังงานในการทํางาน 
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บทท่ี 7. การออกแบบและพัฒนาแบตเตอร่ีแพ็ค (Electrical) 
 

บทที่ 5 ไดกลาวถึง การออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่ Battery Management 

System (BMS) สําหรับโมดูลแบตเตอรี่ไปแลว  ในบทน้ีจะกลาวถึงการออกแบบ BMS สําหรับแพ็คแบตเตอรี่

ซึ่งโครงสรางของแพ็คแบตเตอรี่ในโครงการน้ีไดถูกออกแบบใหแพ็คแบตเตอรี่ประกอบดวย 4 โมดูล ดังน้ัน

ระบบบริหารและจัดการพลังงานแบตเตอรี่จึงแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลเซลล

แบตเตอรี่ในโมดูลซึ่งมีช่ือวา Slave BMS ซึ่งไดกลาวไวในบทที่ 5 แลวและสวนที่รับผิดชอบดูแลโมดูลในแพ็ค

แบตเตอรี่ และสื่อสารกับอุปกรณภายนอกซึ่งมีช่ือวา Master BMS โดยระบบจัดการแพ็คแบตเตอรี่ Master 

BMS ซึ่งจะทําหนาที่บริหารจัดการพลังงานของแพ็คแบตเตอรี่ที่ถูกประกอบข้ึนดวยโมดูลแบตเตอรี่จํานวน 4 

โมดูลโดยโครงสรางวงจรไฟฟาเดิมของรถตนแบบที่จะใชติดต้ังและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่ซึ่งแบงออกเปน 2 

สวนคือวงจรไฟฟาสําหรับดิสชารจแบตเตอรีดั่งรูปที่ 7.1 ซึ่งประกอบดวย  

ก. แพ็คแบตเตอรี่เดิม ทําหนาที่เปนแหลงพลังงานไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา 

ข. มอเตอรไฟฟา เปนตัวขับเคลื่อน 

ค. ระบบขับและควมคุมมอเตอรไฟฟา (traction Inverter Drive) ทําหนาที่ควบคุมการขับเคลื่อน

มอเตอรไฟฟา 

โดยมีลําดับข้ันตอนการทํางานดังน้ีคือ เมื่อผูใชงานเปดสวิตซกุญแจรถ พลังงานไฟฟาจากแพ็ค

แบตเตอรี่ (ก) จะถูกสงไปยังระบบขับและควบคุมมอเตอรไฟฟา (ค) เพื่อใชควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา 

(ข) ผูใชงานสามารถควบคุมการขับเคลื่อนดวยแปนควบคุมความเร็วแบบทาวเหยียบไดทันที และวงจรไฟฟา

สําหรับชารจแบตเตอรีดั่งไดอะแกรมสําหรับการชารจแบตเตอรี่รูปที่ 7.2 ซึ่งประกอบดวย 

ก. เครื่องชารจแบตเตอรี่ ซึ่งถูกติดต้ังไวบนตัวรถ (On-board charger) 

ข. สวิตซเปด-ปด [1] ทําหนาที่เปด-ปดการชารจ 

ค. ไมโครคอนโทรลเลอร [2] MCU ทําหนาที่สงคําสั่งชารจใหกับเครื่องชารจ 

ง. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร TRK MCU ทําหนาที่อานขอมูลแรงดันของเซลลแบตเตอรี่และอุณหภูมิ

แบตเตอรี่ขณะชารจแบตเตอรี ่

โดยมีลําดับข้ันตอนการทํางานดังน้ี ผูใชงานเริ่มการชารจแบตเตอรี่โดยการกดสวิตซเปด- ปด [1] (ข) 

ไมโครคอนโทรลเลอร [2] (ค) จะเริ่มสงคําสั่งการชารจไปยังเครือ่งชารจแบตเตอรี ่(ก) เครื่องชารจจะเริ่มทําการ

ชารจแบตเตอรี่ บอรดไมโครคอนโทรลเลอร TRK MCU (ง) จะทําการตรวจวัดและเฝาระวังระดับแรงดันของ

แบตเตอรี่และอุณหภูมิ หากเกิดความผิดปกติก็จะสงคําสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร [2] (ค) ใหทําการหยุด

ชารจแบตเตอรี่ทันที  

 โดยทีมวิจัยจะทําการออกแบบวงจรไฟฟาของแพ็คแบตเตอรี่ใหสอดคลองกับวงจรไฟฟาเดิมของรถ

ตนแบบที่จะใชติดต้ังและทดสอบแพ็คแบตเตอรี ่
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รูปที่ 7.1 วงจรไฟฟาสําหรบัดิสชารจแบตเตอรี ่

 

 
รูปที่ 7.2 ไดอะแกรมสําหรบัการชารจแบตเตอรี ่

 

ซึ่งใชวิธีการออกแบบดวยหลักวิธี การออกแบบบนลงลาง (Top-Down Design) เชนเดียวกับที่ได

อธิบายไปแลวในบทที่ 5 ซึ่งจะแบงออกเปน 6 ข้ันตอนคือ  

1. คุณสมบัติของโมดูลแบตเตอรี ่

2. ฟงกชันของการทํางานของ BMS 

3. การเลือกช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

4. การออกแบบแผนวงจรและโปรแกรมควบคุม  

5. การผลิต 

6. การทดสอบ  
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7.1 คุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ 

 ในการออกแบบ BMS สําหรับแพ็คแบตเตอรี่น้ันจะตองทราบถึงคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่กอนซึ่ง

ไดแสดงคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่ไวแลวในบทที่ 2 

 

7.2 การออกแบบฟงกชันการทํางานของ BMS 

จากที่ไดกลาวมาแลวทีมวิจัยจะทําการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ใหสอดคลองกบัวงจรไฟฟาเดิมของรถ

ตนแบบทีจ่ะใชติดต้ังและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่ ด้ังน้ันแพ็คแบตเตอรีท่ี่ออกแบบจะมีไดอะแกรมดังรปูที่ 7.3 ซึ่ง

จะประกอบดวย 

ก. โมดูลแบตเตอรี่ จํานวน 4 โมดูล 

ข. ระบบบริหารและจัดการพลังงานแพ็คแบตเตอรี่ Master BMS ทําหนาที่ควบคุมการทํางานทั้งระบบ

ของแพ็คแบตเตอรี่และสื่อสารกับอุปกรณภายนอกผานทาง CAN bus 

ค. อุปกรณตรวจวัดกระแส ทําหนาที่วัดกระแสงชารจ-ดิสชารจของแพ็คแบตเตอรี ่

ง. วงจรตรวจวัดแรงดัน ทําหนาที่วัดแรงดันของแพ็คแบตเตอรี่ 

จ. อุปกรณปองกัน ประกอบดวยฟวส F5, F6 และรีเลย (contactor) K5, K6 ค่ันกลางระหวางแบตเตอรี่

และชุดขับเคลื่อนมอเตอรและมีอุปกรณปองการอารค pre-switch contactor ที่จะเกิดข้ึนเมื่อมีการ

ตอแบตเตอรี่เขากับระบบโดยอุปกรณดังกลาวจะมีตัวความตานทานเพิ่มเขามาเพื่อทําหนาที่จํากัด

กระแสที่ไหลจากแบตเตอรี่เขาสูระบบไมใหมีกระแสที่สูงเกินไปเมื่อมีการสับสวิทชตอวงจรเขาหากัน

และเมื่อแรงดันทั้งสองฝงเทากันแลวสะพานไฟอีกขาหน่ึงที่ไมมีตัวตานทานก็จะสับปดวงจรใหกระแส

ไหลผานและยกสะพานขาที่มีความตานทางข้ึนซึ่งจะเปนเหมือนสภาพเหมือนกับสะพานไฟทั่วไป 

ฉ. ข้ัวตอสําหรับดิสชารจแพ็คแบตเตอรี่  

ช. ข้ัวตอสําหรับชารจแพ็คแบตเตอรี ่

ซ. ข้ัวตอแหลงจายไฟเลี้ยงระบบ 12 V 

ฌ. สวิตซคําสั่ง s1 ทําหนาที่เปน injection switch สําหรับการเริ่ม-หยุดการทํางานของแพ็คแบตเตอรี ่

ญ. สวิตซคําสั่ง s2 ทําหนาที่ตรวจสอบการชารจระบบสื่อสาร CAN bus 
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รูปที่ 7.3 ไดอะแกรมของแพ็คแบตเตอรี ่

 

ดังน้ันเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของแพ็คแบตเตอรี่และวงจรไฟฟาเดิมของรถตนแบบทีมวิจัยจึง

ออกแบบฟงกชันการทํางานของ Master BMS โดยประกอบไปดวย 3 ฟงกชันคือ 

1. ฟงกชันการวัดคา (Monitor) ซึ่งจะทําหนาที่วัดคาจากเซ็นเซอรวัดกระแสเขา-ออกของแพ็คแบตเตอรี่และ

อานคาจากเซนเซอรตาง ๆ  ที่ติดต้ังอยูในโมดูลแบตเตอรี่ ซึ่ง Slave BMS จะสงขอมูลไวบน CAN bus และ

ยังสามารถแสดงขอมูลของสถานะระดับพลังงานของแพ็คแบตเตอรี่ %SoC ได ซึ่งวิธีการคํานวณ %SoC 

ดังไดกลาวไวในบทที ่3 

2. ฟงกชันปองกัน (Safety/Protection) ทีมวิจัยไดออกแบบฟงกชันปองกันไวปองกันไว 2 สวนคือ  

2.1. สวนของโปรแกรมควบคุม (Software) โดยจะใชการต้ังระดับความสําคัญของความปลอดภัยดวย

โปรแกรมโดยการประมวลผลจากขอมูลที่ไดจากเซ็นเซอรตาง ๆ  ที่ติดต้ังไวในโมดูลแบตเตอรี่ ซึ่งใน

สวนน้ีไดออกแบบให Master BMS ทําหนาที่ในการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติข้ึนกับแพ็ค

แบตเตอรี่ เชน เมื่อโหลดดึงกระแสออกจากแพ็คแบตเตอรี่มากกวา 400 A Master BMS จะแสดง

สถานการณดึงกระแสสูงใหผูใชงานทราบผาน CAN bus และถากระแสถูกดึงออกจากแพ็คแบตเตอรี่

มากกวา 400 A นานเปนเวลา 20 วินาที Master BMS ก็จะทําการสั่งตัดการทํางานของรีเลย K5 

และ K6 ทันที 

2.2. สวนของฮารดแวร (Hardware) เชน ฟวส โดยจะมีลําดับความสําคัญในการตอบสนองฟงกชัน

ปองกันในลําดับถัดไปคือ ในสวนของโปรแกรมเปนลําดับแรกสุด ถัดไปจะเปนระดับแพ็ค ระดับโมดูล 

และสุดทายจะเปนระดับเซลลแบตเตอรี่ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 5 

3. ฟงกชันสื่อสาร (Comnunication) ในบทที่ 5 ไดกลาวถึงรูปแบบการสื่อสาร CAN bus และรูปแบบขอมลู

ที่ไดออกแบบไวสําหรับ Slave BMS ซึ่งในสวนที่จะกลาวถึง CAN ID ของ Master BMS และจากที่ได

กลาวไวถึงรูปแบบการตอ BMS ของโครงการน้ีเปนแบบ Slave + Master และการสื่อสารระหวาง Slave 
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BMS กับ Master BMS จะสื่อสารดวย CAN bus ที่ความเร็ว 500 kbps โดย CAN ID ของ Master BMS 

คือ ID 3c3h ดังรูปที่ 7.4 โดยตําแหนง Byte-0 และ Byte-1 คือคาแรงดันที่จะสั่งให Slave BMS เริ่มทํา

การปรับสมดุลเซลล Byte-2 และ Byte-3 คือคากระแสของแพ็คแบตเตอรี่ Byte-4 และ Byte-5 คือ

คาแรงดันของแพ็คByte-6 คือสถานะระดับพลังงานของแพ็คแบตเตอรี ่%SoC และ Byte-7 แสดงสถานะ

ตางๆ ดังรูปที่ 7.5 

 

 
รูปที่ 7.4 ขอมูล CAN ID  

 

 
รูปที่ 7.5 รายละเอียดขอมูลบน CAN bus ของ Master BMS 

 

7.3 การเลือกช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 5 ทีมวิจัยไดเลือกไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) จะทําหนาที่ควบคุม

ฟงกชันการทํางานของไอซี AFE ผานการสื่อสารแบบอนุกรมชนิด UART/SPI และทําหนาที่รายงานคา

แรงดันไฟฟา อุณหภูมิ กระแสไฟฟา ของโมดูลแบตเตอรี่ไปยังระบบจดัการแพ็คแบตเตอรี ่(BMS Master) ผาน

การสื่อสารแบบอนุกรมชนิด CAN Bus (Controller Area Network) ทีมวิจัยไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร 
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7.4 การออกแบบแผนวงจรและโปรแกรมควบคุม 

 ในสวนของการออกแบบแผนวงจรน้ันไดกลาวไวแลวในบทที่ 5 ในบทน้ีจะกลาวถึงการออกแบบ

โปรแกรมควบคุมบน Master BMS โดยม ี2 ฟงกชันหลักดังน้ี 

1. การดิสชารจแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตนจะมีลําดับข้ันตอนดังน้ี เมื่อผูใชงานเปดสวิตซกุญแจรถ (S1 = start) 

Master BMS จะทําการตรวจสอบสถานะกําลังชารจของ S2 ถาอยูในสถานะกําลังชารจ (active) Master 

BMS จะไมอนุญาตใหทําการดิสชารจ แตถาสถานะกําลังชารจของ S2 ไมอยูในสถานะกําลังชารจ (Non-

active) Master BMS จะทําการอานขอมูลระดับแรงดัน อุณหภูมิ และ% SOC หากไมเกิด Fail เชน 

อุณหภูมิของโมดูลแบตเตอรี่สูงเกินกวาคาที่กําหนด Master BMS ก็จะอนุญาตใหทําการดิสชารจและจะ

ทําการสถานะตางๆของแบตเตอรี่ตลอดข้ันตอนการทําดิสชารจดังรูปที่ 7.6 

 

 
รูปที่ 7.6 ผังการทํางานขั้นตอนการดิสชารจแพ็คแบตเตอร่ี 

 

2. การชารจแพ็คแบตเตอรี่เบื้องตนจะมีลําดับข้ันตอนดังน้ี เมื่อผูใชงานกดสวิตซสถานะการชารจ (S2 = 

active) Master BMS จะทําการตรวจสอบสถานะสวิตซกุญแจรถ S1 ถาอยูในสถานะ start  Master 

BMS จะไมอนุญาตใหทําการชารจ แตถาสถานะสวิตซกุญแจรถ S1อยูในสถานะ stop Master BMS จะ

ทําการอานขอมูลระดับแรงดัน อุณหภูมิ และ% SOC หากไมเกิด Fail เชน อุณหภูมิของโมดูลแบตเตอรีส่งู
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เกินกวาคาที่กําหนด Master BMS ก็จะอนุญาตใหทําการชารจและจะทําการสถานะตางๆของแบตเตอรี่

ตลอดข้ันตอนการทําชารจดังรูปที่ 7.7 

 

 
รูปที่ 7.7 ผังการทํางานขั้นตอนการชารจแพ็คแบตเตอร่ี 

 

7.5 การผลิต 

 เน่ืองจากทีมวิจัยไดออกแบบบอรดวงจรใหสามารถใชงานไดทั้งเปน Slave และ Master BMS ดังน้ัน

ในข้ันตอนการผลิตจึงเหมือนที่ไดกลาวไวในบทที่ 5 

 

7.6 การทดสอบแพ็คแบตเตอรี่ 

จากบทที่ 5 ไดทําการทดสอบ Slave BMS กับแบตเตอรี่ขนาด 16S1P แลวดังน้ันในบทที่ 7 น้ีทีมวิจัยได

ทําการทดสอบรวม Slave BMS และ Master BMS ในหองปฎิบัติการตามฟงกชันที่ไดออกแบบไว โดยตอ

อุปกรณตามรูปที่ 7.3 แตโมดูลแบตเตอรี่เปนขนาด 16S1P เพื่องายสําหรับการทดสอบดังรูปที่ 7.8 จากการ

ทดสอบระบบ BMS สามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไวซึ่งทีมวิจัยไดทําการเก็บขอมูลตาง ๆ  ที่สื่อสารบน CAN 

bus ดังรูปที่ 7.9 และกราฟขณะทําการทดสอบดังรูปที่ 7.10  
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รูปที่ 7.8 ทดสอบ Mater BMS รวมกับ Slave BMS จํานวน 4 ชุด 

-  

 
รูปที่ 7.9 ตัวอยางขอมูลบน CAN bus 
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รูปที่ 7.10 กราฟขณะทดสอบการชารจ-หยุด-ดิสชารจ 

 

- การทดสอบดิสชารจแพ็คแบตเตอรี่  

ทีมวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของแพ็คแบตเตอรีด่วยเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ MACCOR เพื่อ

ทดสอบความสามารถในการจายไฟ และการทํางานตามฟงกชันความปลอดภัยเมือ่แรงดันตํ่ากวาทีก่ําหนด 

(Undervoltage protection) เน่ืองจากขอจํากัดของเครื่องทดสอบที่ แรงดันสูงสุด 60V และกระแสสูงสุด 120 

A จึงเริ่มทดสอบแพ็คแบตเตอรี่ที่แรงดันเทากบั 59 V (SoC 50%)  

จากการทดสอบการจายกระแสดวย Driving cycle แบบ ECE สลับกบัการจายกระแสคงที ่C/3 หรอื 

76 A (กระแสสูงสุดสําหรับ driving cycle แบบ ECE) รูปที่ 4.1 พบวาแบตเตอรี่มีความจุประมาณ 111.53 Ah 

ที่ SoC 50% ซึ่งใกลเคียงกับความจุที่ออกแบบไวของแพ็คแบตเตอรี่ 228.8Ah ที่ SoC 100% นอกจากน้ีในชวง

ทายของการทดสอบเมื่อแรงดันนอยกวา 48 V รีเลย (K5 และ K6) จึงถูกสัง่ตัดการทํางานทันที น่ันคือหยุดการ

ดิสชารจ ซึง่เปนไปตามทีอ่อกแบบไว 
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รูปที่ 7.11 การทดสอบดิสชารจแพ็คแบตเตอรี่ตนแบบ 

  

- การทดสอบชารจแพ็คแบตเตอรี ่

 แพ็คแบตเตอรี่ถูกทดสอบชารจดวยเครื่องทดสอบแบตเตอรี ่ MACCOR เชนเดียวกัน โดย

ชารจแพ็คแบตเตอรี่แบบ CC-CV ดวยกระแสชารจสูงสุด C/2.5 หรือ 91.52A (จากขอจํากัดดานการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการ) มีแรงดันสูงสุดในการชารจเทากบั 59.8V และกระแสสุดทายในการชารจ 

C/50 หรือ 4.57A ดังรูปที่ 7.12 ซึ่งจากการทดสอบแพ็คแบตเตอรีส่ามารถชารจไดตามที่กําหนด 

 

 
รูปที่ 7.12 การทดสอบชารจแพ็คแบตเตอรี่ตนแบบ 

 

7.7 การติดตั้งในรถตนแบบทดสอบแพ็คและการทดสอบว่ิงจริง 

 หลังจากทําการทดสอบในหองปฏิบัติการแลวทีมวิจัยไดนําบอรด BMS พรอมแพ็คแบตเตอรี่เขาติดต้ัง

ติดต้ังกับรถยนตตนแบบดังรูปที่ 7.13 และทําการทดสอบระบบดังรูปที่ 7.14 โดยทําการทดสอบชารจและ

ดิสชารจและแสดงผลขอมูลของแพ็คแบตเตอรี่บนหนาจอมอนิเตอรที่อยูบนรถ โดยขอมูลที่แสดงประกอบดวย  
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%SoC ของ แพ็ค และแรงดัน สถานะแรงดัน สถานะอุณหภูมิ สถานการณทํางานของแบตเตอรี่ทั้งแพ็ค และ

ของและละโมดูลทั้ง 4 โมดูล และทําการทดสอบว่ิงจริงดังรูปที่ 7.15  

 

 
รูปที่ 7.13 การติดต้ังบอรด BMS พรอมแพ็คแบตเตอรีเ่ขาติดต้ังติดต้ังกับรถยนตตนแบบ 

 

 
รูปที่ 7.14 การทดสอบชารจและดิสชารจและแสดงผลขอมลูของแพ็คแบตเตอรีบ่นหนาจอมอนิเตอร 
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รูปที่ 7.15 นํารถตนแบบออกไปทดสอบว่ิง 

 

7.6 สรุปผลการดําเนินงาน 

ในสวนของการวิจัยน้ี บอรด Master BMS ไดถูกออกแบบใหมีโครงสราง รวมถึงการคัดเลือกอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักการเดียวกับ Slave BMS โดยมีฟงกชันการทํางาน คือ ฟงกชันการวัดคา (Monitor) 

ฟ ง ก ชันป อ งกั น  ( Safety/Protection)  และฟ งก ชันสื่ อส าร  ( Communication)  ร วม ถึ งออกแบบ

โปรแกรมควบคุมบน Master BMS โดยมี 2 ฟงกชันหลัก คือ การชารจ และการดิสชารจ หลักจากออกแบบ 

บอรด Master BMS ไดถูกพัฒนา และทดสอบทั้งกับแพ็คแบตเตอรี่ และกับรถตนแบบ ซึ่งจากการทดสอบการ

ทํางานของ BMS ตามฟงกชันตาง ๆ ที่ไดออกแบบไว BMS ที่ออกแบบสามารถทํางานเขากันไดกับแพ็ค

แบตเตอรี่และกับรถตนแบบ และแพ็คแบตเตอรี่สามารถทํางานไดดังทีไ่ดออกแบบไว 
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บทท่ี 8. สรุปผลการวิจัย  
 

โครงการน้ีไดทําการออกแบบแพ็คแบตเตอรีส่ําหรับยานยนตไฟฟา 4 ลอ ขนาดเล็ก ที่มีนํ้าหนักไมเกิน 

450 กก. (ไมรวมแบตเตอรี่) และไมเกิน 600 กก. (รวมแบตเตอรี่แลว) โดยมีกําลังพิกัดมอเตอรไมนองกกวา 4 

กิโลวัตต และความเร็วสูงสดุไมตํ่ากวา 45 กม./ชม. โดยไดทําการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่สามารถทํางานกับ

ยานยนตไฟฟาขนาดเล็กที่ทีมวิจัย ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูออกแบบซึ่งปจจุบันใชแบตเตอรี่

ขนาด 13.5 kWh (59V, 220 Ah)  ของบ. โตชิบา อยู โดยคณะวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของทั้งทาง

กายภาพของพื้นที่ ของตัวรถ และกําลังไฟฟา กระแสที่ตองการ และระบบไฟฟา รวมทั้งระบบสื่อสารที่จําเปน

ที่จะตอเช่ือมตอชุดแบตเตอรี่กับรถ และไดทําการสรุปคุณสมบัติที่อยางตํ่าของชุดแบตเตอรี่ กอนทําการ

ออกแบบ 

จากขอมูลที่สรุปได ทางคณะวิจัยไดทําการคัดเลือกเซลลแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสําหรับการใชงานจาก

แบตเตอรี่ที่สามารถจัดซื้อไดในตลาดกวา 8 รุน/ย่ีหอ โดยคํานึงถึงความหนาแนนดานพลังงาน ความสามารถ

ในการปลอยกระแสสูงสุดแบบคงที่ และแบบช่ัวขณะ ความคงทนดานวัฏจักร ราคา ความยากงายในการจัดซื้อ

ในระยะเวลาของโครงการ และมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษาและการทดสอบในหองปฏิบัติการ 

ทีมวิจัยไดทําการคัดเลือกแบตเตอรี่ทรงกระบอกย่ีหอ Toriyama รุน CMICR 18650F มาออกแบบเปน โมดูล

ยอย โมดูล และแพ็คตอไป  

หลังจากคัดเลือกเซลลที่ตองการใชเรียบรอยแลว ทีมวิจัยไดทําการจัดเรียงเซลลในพื้นที่จํากัดของ

รถยนตที่มีอยู โดยจากการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรชวยออกแบบ เซลลแบตเตอรีไดถูกจัดเรียงและ

เช่ือมตอกันในลักษณะ ขนานกัน 22 เซลล เปน 1 โมดูลยอย และอนุกรมกัน 16 เซลลเปน 1 โมดูล (12P16S) 

และนํา 4 โมดูลมาตอแบบขนานอีกครั้ง รวมจํานวนเซลลทัง้หมดที่ใชเปน 1408 เซลล โดยแตละเซลลจะถูกยึด

ดวยเสื้อยึดทีละ 1 ชุดโมดูลยอยกอนนํามาตอกันใหเปนโมดูล สวนวิธีการเช่ือมตอเซลลในระดับโมดูลยอยน้ัน

ทีมวิจัยไดเลือกใชกระบวนการ spot welding จากเครื่องมือที่จํากัด โดยแตละเซลล จะเช่ือมตอกับแผน

ข้ัวบวกและข้ัวลบ ซึ่งทีมวิจัยไดทําการวิจัยและคัดเลือกประเภทของวัสดุดังกลาวเปน แผนนิเกิล สําหรับแผน

ข้ัวลบ และแผนอลูมิเนียมสําหรับแผนข้ัวบวก โดยขนาดที่เหมาะสมไดถูกคํานวณ โดยอาศัยโปรแกรม

แบบจําลองทางคณิตศาสตร FEM ในการคํานวณปริมาณกระแสและความรอนใหเหมาะสมที่สุด สวนการ

เช่ือมตอแตละโมดูลยอยเปนโมดูล ทีมวิจัยเลือกใชการตอโดยใช z-bar โดยวัสดุที่เลือกใชและขนาดไดถูก

คัดเลือกหลังจากการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อดูคาความตานทานทางไฟฟาเปรียบเทียบระหวางวัสดุ

ประเภททองแดง และ อลูมิเนียม (AL 1100) และนํ้าหนักที่ตองใช โดยสุดทาย z-bar ที่ใชในการเช่ือมตอน้ีที่

ทําจากอลูมิเนียม AL 1100 หนา 3 มม.  

ในสวนของการออกแบบดานการควบคุมการทํางานและดานความปลอดภัย ทีมวิจัยไดมีการปองการ

การจายหรือรับกระแสในระดับเซลล โดยทุกเซลลจะมีฟวสซึ่งทําจากลวดวัสดุทองแดงเคลือบนิกเกิลที่สามารถ

ทนกระแสไดในระดับ 4-5 C-rate ของแบตเตอรี่ หากกระแสเขาหรือออกจากเซลลเกินกวากําหนดลวดฟวสจะ
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ขาดและชวยปองกันใหเซลลน้ันๆไมรับหรือจายกระแสที่สูงเกินไปที่อาจกอใหเกิดอันตรายได นอกจากการ

ปองกันอันตรายจากการจาย/รับ กระแสเกินในระดับเซลล แลวเน่ืองจากความปลอดภัยยังข้ึนอยูกับความรอน

ในสภาวะที่แบตเตอรี่ตองพบ ทั้งความรอนจากการทํางานของแบตเตอรี่เองและสภาวะแวดลอม ทีมวิจัยไดทํา

การเก็บขอมูลดานความรอนที่เกิดข้ึนระหวางใชงาน รวมถึงทําการแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อออกแบบ

ระบบระบายความรอน โดยเลือกใชระบบระบายความรอนแบบนํ้าหลอเย็น และเปนการระบายความรอนจาก

ข้ัวของเซลลออกไปสูแผนระบายความรอนที่ทําจากแอโนไดซอลูมิเนียมที่ติดอยูกับแผนข้ัวลบ การออกแบบน้ี

ไดคํานึงถึงอัตราการระบายความรอนสําหรับชองทางเดินของนํ้าหลอเย็นในรูปแบบตางๆผานการทํา

แบบจําลองกอนทําการผลิตและประกอบจริง  

ในสวนระบบควบคุมและการปองกันความปลอดภัยน้ันมีอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือสวนอิเล็กทรอนิกสที่

ควบคุมแบตเตอรี่ (Battery management system – BMS) ซึ่งทีมวิจัยไดทําการออกแบบระบบสวนน้ี โดย

ไดทําการคัดเลือกฟงกช่ันการควบคุมในระดับ โมดูล และระดับแพ็ค ซึ่งประกอบไปดวย Slave BMS สําหรับ

ระดับโมดูล และ Master BMS สําหรับระดับแพ็ค โดยที่ฟงช่ันการทํางานของสองระดับประกอบไปดวยสวน

สําคัญสองสวนคือ วงจร Analog Front End (AFE) และวงจร Master Control Unit (MCU) ซึ่งวงจร AFE มี

หนาที่ อานแรงดันไฟฟาของแตละโมดูลยอย และปรับสมดุลเซลลแบตเตเตอรี่ (แบบ passive) ไมใหมี

แรงดันไฟฟาเกินคาแรงดันที่กําหนด รวมถึงอานคาอุณหภูมิ และคากระแสไฟฟาที่แตละจุดที่กําหนด สวนวงจร 

MCU มีหนาที่ควบคุมการทํางานของไอซีของ AFE และรายงานคาแรงดันไฟฟา อุณหภูมิ กระแส ของโมดูล

แบตเตอรี่ไปยังระบบจัดการที่สงูกวา (เชนจากโมดูลไปแพ็ค) ตอไป สําหรับการพัฒนา Master BMS ทีมวิจัยได

ออกแบบเพื่อบริหารจัดการพลังงานของแพ็คแบตเตอรี่ซึ่งประกอบไปดวย 4 โมดูลโดยออกแบบวงจรไฟฟา

สําหรับการชารจและดิสชารจแบตเตอรี่แยกออกจากกัน หลังจากแนวคิดและระเบียบการออกแบบ Slave 

และ Master BMS ไดดําเนินการเสร็จสิ้น คณะวิจัยไดทําการคัดเลือกไอซีและอุปกรณที่เหมาะสมในการ

ดําเนินการประกอบใสในวงจรที่ไดออกแบบไวและทําการทดสอบ ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบสําหรับ

ระบบควบคุมการทํางานของแพ็ค และระบบปองกันตางๆสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไว  

 แพ็คแบตเตอรี่ทีไดดําเนินการวิจัยเสรจ็สิน้ไดถูกทดสอบสมรรถนะการทาํงานในหองปฏิบัติการ และได

ดําเนินการประกอบลงรถจริงและทําการว่ิงทดสอบจริง ขอมูลทางเทคนิคของแพ็คแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยทีม

วิจัยไดถูกสรุปไวดังตารางที่ 8.1 โดยแพ็คแบตเตอรีที่ทีมวิจัยไดออกแบบน้ันมีความจุพลังงานสูงกวาแพ็ค

แบตเตอรี่เดิมที่ไดใชอยู หากทีมวิจัยยังตองพัฒนาและศึกษาตออีกมาก ทั้งดานอายุการใชงานและความคงทน

ดานนํ้า ฝุน แรงกระแทก ของแพ็คแบตเตอรี่ รวมถึงการออกแบบระบบระบายความรอนที่ปรับปรุงข้ึนสําหรับ

การใชงานในสภาวะอากาศที่รอนในประเทศไทย ทั้งเซลล และอุปกรณตางๆ ความแมนยําในการประเมิน

ระดับพลังงานในขณะใชงาน เพื่อใหไดแพ็คแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และใหตนทุนการผลิตเปนไปใน

ระดับที่เหมาะสม  
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ตารางที่ 8.1 ขอมลูทางเทคนิคของแพ็คแบตเตอรีท่ีผ่ลิตโดยทีมวิจัย 

Item Specification 

Name Battery pack 

Connections 4 module 22P16S in parallel (22P16S*4) 

Cell specifications LCO 18650 2.6Ah 3.6V 

Nominal voltage 59.2V 

Nominal capacity 228.8Ah 

Nominal Energy 13.54kWh 

Operating voltage 48-67.2V 

Nominal current (charge and discharge) 114.4A 

Maximum current (charge and discharge) 228.8A 

Pulse discharge current 457.6A for 10 seconds 

BMS 4 slave + 1 master 

Storage temperature 0-35°C 

Operating temperature Charge: 0-45°C, Discharge: -20-60°C 

Weight Less than 120 kg. 

Cooling system Active Cooling System 
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ภาคผนวก 1 รายละเอียดการทดสอบเซลลแบตเตอร่ี 
 

A1.1 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรับการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ 

ระบบการเช่ือมตอของเครื่องมือ และอุปกรณในการทดสอบเซลลแบตเตอรีน้ี่ แบงออกเปน 2 ชุด ตาม

อุณหภูมิที่ใชในการทดสอบ คือ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ก. การทดสอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส: แผนผังการเช่ือมตออุปกรณ และเครื่องมือที่ใชสําหรับ

การทดสอบเซลลแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แสดงในรูปที่ A1.1 ประกอบดวย 4 สวน

หลัก ไดแก  

1.  เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ย่ีหอ MACCOR รุน Series 4000  

2.  ตูอบควบคุมบรรยากาศ (Environmental Chamber) ย่ีหอ CSZ Cincinnati Sub-

Zero รุน ZP-32  

3.  รางถานที่ใชสําหรับทดสอบเซลลแบตเตอรี่  

4.  เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิด T (Type T Thermocouple) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิภายใน

ตูอบ หรืออุณหภูมิโดยรอบ (Ambient Temperature) และอุณหภูมิของแตละเซลล

แบตเตอรีท่ี่ทดสอบ (Cell Temperature)  

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่บันทึกคาแรงดันไฟฟา (Voltage) คากระแสไฟฟา (Current) 

อุณหภูมิภายในตูอบ และอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่ ทุกๆ 1 วินาที  

 

 
รูปที่ A1.1 แผนผังการเช่ือมตออปุกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรบัการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ ทีอุ่ณหภูมิ 45 

องศาเซลเซียส 
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ข. การทดสอบที่อุณหภูมิหอง: เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการทดสอบน้ี คลายกับการทดสอบที่

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ยกเวนเซลลแบตเตอรี่ที่ทดสอบไมไดอยูตูอบควบคุมบรรยากาศ  โดย

มีแผนผังการเช่ือมตออุปกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรับการทดสอบเซลลแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิหองน้ี

ดังรูปที่ A1.2 เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิด T (Type T Thermocouple) ถูกติดต้ังเชนเดียวกันกับ

การทดสอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับวัดอุณหภูมิหอง หรืออุณหภูมิโดยรอบ 

(Ambient Temperature) และอุณหภูมิของเซลลแบตเตอรี่  (Cell Temperature) โดยเครื่อง

ทดสอบแบตเตอรี่บันทึกคาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟา อุณหภูมิหองและอุณหภูมิของเซลล

แบตเตอรี่ ทุกๆ 1 วินาที เชนเดียวกัน  

เน่ืองจากเซลลแบตเตอรี่ถูกทดสอบในหองปฏิบัติการซึ่งควบอุณหภูมิดวยเครื่องปรับอากาศ 

อุณหภูมิหองไมสามารถควบคุมใหคงที่ไดตลอดเวลา ดังน้ันในการทดสอบที่อุณหภูมิหองน้ีจะเห็น

ไดวาอุณหภูมิหองน้ันจะอยูระหวาง 23 – 29 องศาเซลเซียส  

 

 
รูปที่ A1.2 แผนผังการเช่ือมตออปุกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรบัการทดสอบเซลลแบตเตอรี ่ที่อุณหภูมิหอง 

 

A1.2 ข้ันตอนการทดสอบการประจุและปลอยประจุ 

เซลลแบตเตอรี่ทั้งหมดจะถูกทดสอบโดยการกําหนดกระแสในการประจุ และปลอยประจุ โดยมี 

ข้ันตอนการทดสอบความจุไฟฟาระบุมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การปลอยประจุ โดยปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาคงที่ C/2 แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลงจนกระทั่ง

แรงดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่เทากับแรงดันปลอยประจุสุดทายของการปลอยประจุ (cut-off 

discharge voltage) จึงหยุดการทดสอบการปลอยประจุ เพื่อใหระดับพลังงานเริ่มตนกอนเริ่มการ

ทดสอบความจุไฟฟาระบุของเซลลแบตเตอรี่เทากับ 0 หรือ ไมมีพลังงานสะสมในเซลลแบตเตอรี่ 

(State of Charge (SoC) เทากับ 0%) หรือ Depth of Discharge (DoD) เทากับ 100%) 

2. การพักการทดสอบ โดยหยุดการทดสอบเปนเวลา 2 ช่ัวโมง หรือกระแสไฟฟาเทากับ 0 คา

แรงดันไฟฟาที่วัดไดในข้ันตอนน้ีคือ แรงดันของเซลลแบตเตอรี่เมื่อไมมีกระแสไหลผาน หรือ Open 

circuit voltage (OCV) 
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3. การประจุ ประจุเซลลแบตเตอรี่แบบกระแสไฟฟาคงที่/แรงดันไฟฟาคงที่ (CC/CV, Constant 

Current/Constant Voltage) กลาวคือ ประจุเซลลแบตเตอรี่ดวยกระแสไฟฟาคงที่ C/2 (1.3 A และ 

1.25 A สําหรับเซลลย่ีหอ Toriyama และ A123 ตามลําดับ) เแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่จะเพิม่สงูข้ึน 

จนถึงคาแรงดันไฟฟา สูงสุดในการประจุสุดทาย (Charge voltage) 4.2 V สําหรับเซลลแบตเตอรี่

ย่ีหอ Toriyama  และ 3.6 V สําหรับเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 จากน้ันประจุเซลลแบตเตอรี่ที่

แรงดันไฟฟาคงที่ กระแสไฟฟาที่ประจุเซลลแบตเตอรี่จะลดลงจนถึงคา 0.02C จึงหยุดการประจุ  

4. การพักการทดสอบ โดยหยุดการทดสอบเปนเวลา 2 ช่ัวโมง  

5. การปลอยประจุ โดยทดสอบการปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาคงที่ C/5 (0.52 A และ 0.5  A สําหรบั

เซลลย่ีหอ Toriyama และ A123 ตามลําดับ) แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลง จนกระทั่งแรงดันไฟฟา

ของเซลลแบตเตอรี่เทากับแรงดันปลอยประจุสุดทายของการปลอยประจุ ( cut-off discharge 

voltage หรือ 3 V สําหรับเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama  และ 2 V สําหรับเซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ 

A123) จึงหยุดการทดสอบการปลอยประจุ 

6. การพักการทดสอบ โดยหยุดการทดสอบเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 

วัฏจักร (cycle) ของการประจุ และปลอยประจุ ใน 1 วัฏจักรของการทดสอบที่ใชพิจารณา ประกอบ

ไปดวย 4 ข้ันตอน คือ การประจุ การพักการทดสอบ การปลอยประจุ และการพักการทดสอบ หรือข้ันตอนที่ 

3 ถึง 6 ดังรูปที่ A1.3  
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ A1.3 ตัวอยางกระแสไฟฟา และความดันไฟฟาของเซลลแบตเตอรี่ สําหรบัวัฏจักรการทดสอบความจุ

ไฟฟาใน 1 รอบ (ก) เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ Toriyama (ข) เซลลแบตเตอรี่ย่ีหอ A123 

 

A1.3 ข้ันตอนการทดสอบ Hybrid Pulse Power Characteristic (HPPC) 

การทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic จะประกอบดวย 9 ข้ันตอน รายละเอียดข้ันตอน

การทดสอบมีดังตอไปน้ี 

1. ประจุ เซลลแบตเตอรี่ แบบกระแสไฟฟาคงที่ /แรง ดัน ไฟฟาคงที่  C/2 (CC/CV, Constant 

Current/Constant Voltage) เพื่อทําประจุเซลลแบตเตอรี่ใหเต็ม (หรือ SoC 100% หรือ DoD 0%)

กอนเริ่มทําการทดสอบ HPPC  

2. หยุดการทดสอบเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
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3. ปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาคงที่ 1C เปนเวลา 6 นาที น่ันคือการใชพลังงานของแบตเตอรี่ไป 10% 

(1C*6นาที/1C*60นาที) เพื่อให DoD ตอนเริ่มการทดสอบ HPPC เทากับ 10%  

4. หยุดการทดสอบเปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพื่อใหแรงดัน OCV ของเซลลแบตเตอรี่เสถียร เกือบคงที ่

5. ปลอยประจุดวยกระแสไฟฟาคงที่ 1C หรือ 2C เปนเวลา 10 วินาที เพื่อทําการทดสอบการปลอย

ประจุดวยกระแสสูง (Pulse discharge current)  

6. หยุดการทดสอบเปนเวลา 6 นาที 

7. ประจุเซลลแบตเตอรี่ดวยกระแสไฟฟาคงที่ C/2 หรือ 1C (ใหกระแสไฟฟาของการประจุไฟฟา เปน

ครึ่งหน่ึงของกระแสไฟฟาของการปลอยประจุ) เปนเวลา 20 วินาที เพื่อประจุพลังงานใหเทากับ

พลังงานที่ใชไป น่ันคือ DoD ยังคงเทาเดิม กอนการทดสอบปลอยประจุดวยกระแสสูง  

8. หยุดการทดสอบเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

9. เริ่มทําการทดสอบต้ังแตข้ันตอนที่  3 ถึง 8 เปนจํานวนอีก 8 รอบ ซึ่งในข้ันตอนที่ 3 คือการเพิ่มระดับ

การใขพลังงาน หรือ เพิ่ม DoD ทีละ 10% ในแตละวัฏจักรการทดสอบ น่ันคือการทดสอบต้ังแต DoD 

10% ถึง 90% 

ตัวอยางกระแสไฟฟาที่ใชในการทดสอบ Hybrid Pulse Power  Characteristic ต้ังแตข้ันตอนที่ 3 

ถึง 8 แสดงดังรูปที่ A1.4 โดยกระแสไฟฟาที่มีเครื่องหมายบวก หมายถึงกระแสไฟฟาประจุ และกระแสไฟฟาที่

มีเครื่องหมายลบ หมายถึงกระแสไฟฟาปลอยประจุ 

 

  
รูปที่ A1.4 ตัวอยางกระแสไฟฟาในการทดสอบ สําหรับวัฏจกัรการทดสอบ HPPC ใน 1 รอบ
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ภาคผนวก 2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของเซลลแบตเตอร่ีท่ีเลือกใชในการประกอบ

เปนแพ็คแบตเตอร่ี 
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ภาคผนวก 3 การทดสอบการว่ิงเบื้องตนสําหรับแพ็คแบตเตอร่ีเดิมจากมจธ. 
  

 หลังจากทีมวิจัยสวทช.ไดรับตัวรถจากทมีวิจัยมจธ.เพื่อประกอบแพ็คแบตเตอรีเ่ขากับตัวรถ กอนที่ทาง

ทีมวิจัยสวทช.จะทําการถอดแพ็คแบตเตอรี่เดิมของมจธ.ออกจากตัวรถ ทางทีมวิจัยสวทช.ไดทําการทดสอบ

การว่ิงรถในเบื้องตน เพื่อเก็บไวเปนคาเปรียบเทียบสมถรรนะเบื้องตนระหวางแพ็คแบตเตอรี่เดิมของมจธ.

และแพ็คแบตเตอรี่ใหมของทางทีมวิจัยสวทช. หน่ึงในการทดสอบจากหลายการทดสอบ คือ การทดสอบอัตรา

เรงของรถ เพื่อเปนการทดสอบการจายไฟตอนออกตัวจาก 0 – 75 เมตร โดยทําการวัดปริมาณกระแสไฟฟาที่

ใช พฤติกรรมของแรงดันที่ตกลงมา และความเร็วตัวรถที่ระยะทาง 75 เมตร สาเหตุที่ตองทดสอบระยะทาง 75 

เมตร เน่ืองจากระยะทางเรยีบภายในสวทช.ไมเพียงพอ แตก็ยังอยูในเกรดการทดสอบของ Formula Student 

ผลที่ไดดังแสดงในรูปที่ A3.1 และรูปที่ A3.2  

 

 
รูปที่ A3.1 แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเทียบกบัเวลา 

 

 
รูปที่ A3.2 ความเร็วตัวรถและกําลังเทียบกับเวลา 

 

ผลที่ไดพบวา ที่ระยะทาง 75 เมตร ทําความเร็วรถได 51.7 km/hr โดยใชเวลา 10.3 วินาที 

แรงดันไฟฟาตกลงถึง 54 V กระแสไฟฟาที่ใชสูงสุดช่ัวขณะสูงถึง 500 A และกําลังไฟฟาสูงสุดช่ัวขณะมากกวา 

25 kW อยางไรก็ตาม คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟา และคากําลังไฟฟาดังกลาว เปนคาที่วัดไดจากทางออก

ของแพ็คแบตเตอรี่ ซึ่งตอตรงเขากับชุดมอเตอรควบคุมที่มีการดึงกระแสไฟฟาไมคงที่ ถึงแมมอเตอรจะมีกําลัง

สูงสุดทางไฟฟา 15 kW 
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ภาคผนวก 4 การจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานแพ็คแบตเตอร่ีสําหรับยาน

ยนตไฟฟา  
 

A4.1 แผนการฝกอบรมโบรชัวรประชาสัมพันธหลักสูตร และรายละเอียดการรับสมัคร 
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A4.2 Weblinkประชาสัมพันธหลักสูตร  

https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/7 1 3 1 -

%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95

%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3

%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%

E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E

0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-

%E2%80%9C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9A%

E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E

0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0

%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0

%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E2%80%9D 
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A4.3 รายละเอียดผูเขารวมอบรม   

การอบรมหลักสูตร “แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา” ที่สวทช. ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

ยานยนต เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการแพ็คแบตเตอรีใ่นยานยนตไฟฟาแกผูประกอบการในประเทศไทย เน่ืองจาก

เปนองคความรูใหม และทางสถาบันยานยนตน้ันก็ตองการสนับสนุนใหธุรกิจทางดานยานยนตไฟฟาเกิดข้ึนใน

ประเทศ หลังจากสวทช. ไดประชาสัมพันธหลักสูตร “แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา” ไปสูสาธารณะ  ก็

ไดรับความสนใจมีผูสมัครเขามากวา 175 ทาน ซึ่งมีรายนามดังตารางที่ A4.1 (รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล 

ขอมูลผูเขาอบรม EV Workshop_NSTDA-MTEC_Applcants ในแผนงาน All Applicants) 

 

ตารางที่ A4.1 รายช่ือผูสมัคร 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1701800016 นางสาวกชนิภา มณีวรรณ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800063 นายกมล พรมเศก ช ทวี จํากัด(มหาชน) 

1701800038 นางสาวกมลทิพย วงษหิรัญวานิช บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800085 นายกรกช เพชรดี บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด 

1701800080 นายกฤชนัท ศักดิ์สิทธิกร สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุน 

1701800079 นายกฤศ โกษานันตชัย บมจ. รถไฟฟา (ประเทศไทย) 

1701800040 ดร.กฤษฎา วรรณทอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800153 นายกฤษณพล เสิกภูเขียว สวทช. 

1701800014 รศ.ดร.กันยรัตน โหละสุต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1701800146 นายกาญจน มากสิน บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800039 นางสาวกาญจนาพร รุจิราวรวุฒิ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800034 กิตติ นิลผ้ึง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

1701800042 นายกิตติ สุขุตมตันติ บ.ไดเร็คชั่นแพลน 

1701800059 นายกิตติพงค หมีปล่ัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

1701800155 นายกิติยศ สาคริก บจก.สยามอินทิเกรชั่นซิสเต็มส 

1701800150 นางสาวกิติ์สิริรัตน กูลเก้ือ สวทช. 

1701800098 เกษม อุทัยไขฟา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

1701800052 
นายเกษียร สุขีโมกข 

หรือ นางนันทิยา ล้ิมลือชา 
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800076 นายโกศล หอมเพียร สวทช. 

1701800066 ดร.ขยัน จันทรสถาพร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1701800050 นายจรัล ปตวิวัฒนานนท ฮั่วเซียงหลี 

1701800140 นายจักรกริศน ทิพยรัตน บริษัท สหวิริยาสติลอินตัสตรี จํากัด (มหาชน) 

1701800112 นายจักรพงศ งามเลิศวงศถาวร งามเลิศวงศถาวร 2016 บจก. 
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1701800028 
นายจักรพันธ กฤษเชิด 

หรือนายอภิชาติ ศรีสมุทร 
กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ 

1701800151 นางจันทนา สุกใส สวทช. 

1701800068 นายจิตตมนัส เพ็ชรยาหน สวทช. 

1701800077 ดร.จิรภัทร อนันตภัทรชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1701800152 นางสาวจิราวรรณ มงคลธนทรรศ สวทช. 

1701800017 นายเจษฎา ฟาเลิศ 
บริษัท โตโยตามอเตอรเอเชียแปซิฟคเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟค

เจอริ่ง จํากัด 

1701800017 นายเจษฎา แมนยํา สวทช. 

1701800031 ผศ. ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

1701800178 ผศ. ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 

1701800056 นายชวลิต มโนวิลาส บริษัท คอมม่ี คอรปอเรชั่น จํากัด 

1701800175 นายชัชวาล อัครพัฒนากูล บริษัท สพารค อินเตอรเทรด จํากัด 

1701800100 นายชัชวาลย เชาวนวรารักษ พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

1701800008 ดร.ชัชวินทร ชางทอง บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800005 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1701800130 นายชัยอนันต จันทรสีนาค บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800021 รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1701800045 นายชาญชัย อัศดาสุข บริษัท ทีแมน (ไทยแลนด) จํากัด 

1701800035 นายชาญชัย ธนอมรพงษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1701800044 รศ.ดร.ชาญวิทย ตั้งสิริวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1701800092 คุณชาติชาย พฤกษรัตนกุล บ. พูกา มารีนเทค จํากัด 

1701800179 ดร.ชํานาญ ทองมาก บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) 

1701800082 ดร.ชุมพร ถาวร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

1701800169 นายชูเกียรติ ตันศราวิพุธ สวทช. 

1701800007 รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒนพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1701800115 นายโชคชัย แสงลือ บริษัท แซปปอีเลคทริค จํากัด 

1701800023 น.ส.ฐกานต โกละกะ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกลาธนบุรี 

1701800012 นายณัฏฐพล ภูตระกูลโชติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1701800091 นายณัฐพงษ บริรักษสันติกุล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800159 ดร.ณัฐพล วงศเยาว 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ(มจธ.) ศูนยวิจัยเซลล

เชื้อเพลิงฯ 

1701800171 น.ส.ณัฐิดา คูมณี สถาบันวิชาการ ทีโอที 

1701800099 นางสาวณัทภัสสร วัฒนะภราดร บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

1701800145 น.ส.ดวงสมร สุวรรณปราโมทย Duangsmorn Dt 

1701800086 ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช สวทช. 
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1701800006 นายดํารงค ทักษนนท ไทยออยล จํากัด 

1701800046 ดร.ดุษฎี รัตนพระ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

1701800048 นายเดฒฐ ยอดกัณญ หจก.ปรานต(2003) 

1701800143 นายเตวิชย รัตนตั้งปฐพี บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800131 นายทรงยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800129 นายทวี เตชสิทธ์ิสืบพงศ บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส จํากัด 

1701800126 น.ส.ธณัศมนต ตามรักษา บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

1701800128 ธนเดช ไพรรุณ PTT Research and Technology Institute 

1701800074 นายธนันวัฒน ธีรพิบูลยเดช บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800087 รศ.ดร.ธรรมสิทธ์ิ วงศเศรษฐกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

1701800105 นายธัชชัย รุงไพโรจนเจริญ บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800148 นางสาวธัญญา แพรวพิพัฒน สวทช. 

1701800081 นายธันธัช ฤทธ์ินํ้า สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

1701800070 นายธีรวิทย ธีรติ บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร จํากัด 

1701800117 นางนงลักษณ เล็กรุงเรืองกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800009 ผศ.ดร.นงลักษณ มีทอง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1701800062 นายนพพล อ้ึงอัมพร บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จํากัด 

1701800024 ดร.นันทิชา กาละปตย บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

1701800104 นางสาวนิศารัตน ศิลประเสริฐ บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน 

1701800180 รศ.ดร.นิสิต ตัณฑเชฎ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1701800167 ดร.เนรัญ สุวรรณโชติชวง บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800122 นายบรรจง บุหิรัญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800156 ดร.บรรพต มาตรจํารูญกุล บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

1701800058 คุณบุญยงค จิระ บีเอ็มเอส จํากัด 

1701800123 นางสาวเบญจมาส ปนหยัด บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800069 นางเบญจวรรณ เพ็งพันธ บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 

1701800093 นายปฎิคม แซหลี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800119 ปณิธาน วนากมล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1701800114 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800101 นายประดิษฐ โพธ์ิพูน บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน 

1701800090 นายประพันธ หารไชย นิวเพาเวอร ซีสเท็ม(เอเซีย) จํากัด 

1701800160 น.ส.ประภัสสร นาคสุข สํานักนายกรัฐมนตรี 

1701800095 ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน บจก. ทีพีไอโพลีน 

1701800033 นายประเสริฐ แสนสุข วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

1701800111 นายปราโมช พลายมาศ บริษัทเคซีพีแอสโซซิเอทส 

1701800113 นายปวงวิทย สนเลม็ด สถาบันวิชาการทีโอที บมจ.ทีโอที 
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1701800054 นางสาวปวริศา เศรษฐภูริปภา Electrical Energy Solution Co.,Ltd 

1701800003 นายปวิตร มณีรัตน บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) 

1701800109 ผศ.ดร.ปยรัตน มูลศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

1701800102 นายพงศกรณ ธรรมรังสรรค บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน 

1701800141 นายพงศกฤษณ ชวาลกุล วิสดแมน 

1701800166 นายพนาธร กองไพรินทร บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800072 นายพรหมพสธร ตรึกธรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

1701800078 นายพฤฒิ เมาลานนท บจก.อาร แอนด ดี คอมพิวเตอร ซิสเท็ม 

1701800049 นายพลชัย ลิขิตคีรีรัตน สวนบุคคล 

1701800132 นายพลยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800108 นายพัชโรภาส เหลืองวิไล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800010 ดร.พิชชานันท ธีเศรษฐโศภน 
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

1701800116 นายพิชาญ เข็มทองเจริญ บริษัท สินทรัพย ณัฐพัตร จํากัด 

1701800135 
นายพินัย มุงสันติสุข 

หรือ นายธรรมรัตน นิลยี่เรือ 
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จํากัด 

1701800157 นายพิพัฒน เชี่ยววัฒนากุล บริษัท เคลียส จํากัด 

1701800019 นางสาวพิมพศิริ ทองสม เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

1701800147 นางสาวพิมพา ล้ิมทองกุล สวทช. 

1701800162 ดร.พีรพงษ เกียรติศักดิ์ศรี สถาบันยานยนต 

1701800071 นายภคพงศ อมรกุล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

1701800088 ผศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

1701800065 นายภาสกร สุขเกษม แพรกซแอร(ประเทศไทย)จํากัด 

1701800051 นายภิเศก สรวมศิริ ซัน ลาโบลาโทล่ี จํากัด 

1701800118 ดร.มณฑล หอมกล่ินเทียน มว. (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ) 

1701800089 น.ส.มาลินี คําผอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

1701800127 นายเมธี ศุภฤกษ กรุงเทพมหานคร 

1701800136 ดร.รติพร ม่ันพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800149 นายรัชพล เธียรชุติมา สวทช. 

1701800030 รัฐพล รังกุพันธุ สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1701800083 นายราเชนทร มวงออน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

1701800032 นายรุง แกลวกลา การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

1701800139 ผศ.ดร.รุงนภา ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1701800094 นายวรธน สุขสมบูรณ สถาบันยานยนต 

1701800029 ผศ.วริษฐ ธรรมศิริโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1701800106 นายวสันต เดโชอนันต บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จํากัด 
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1701800060 นายวันชนะ แกวแสนชัย ช ทวี จํากัด(มหาชน) 

1701800047 นายวาณิชย บํารุงชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1701800013 นายวิชัย อมตกุลชัย สมาคมผูจําหนายรถยนตไทย 

1701800133 รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800120 นายวินัย ศรีแสง TOT 

1701800097 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค บจก. ทีพีไอโพลีน 

1701800154 นายวิรัตน พิพัฒนกิจไพศาล บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

1701800168 นายวิเศษ ลายลักษณ สวทช. 

1701800125 นายศักดิ์ประยุทธ สินธุภิญโญ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

1701800022 ศุภชัย สุรพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

1701800064 นายศุภฤกษ ธัญญเจริญ แพรกซแอร(ประเทศไทย)จํากัด 

1701800103 นายศุภัทร ศิลาลอย พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 

1701800144 นายสมบูรณ ออนนอม บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800096 ดร.สมพจน คําแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800011 นายสรไกร โพธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1701800163 นายสรรพัชญ ชัยสงค สถาบันยานยนต 

1701800138 นายสรวิศ วณิชอนุกูล สวทช. 

1701800018 ดร.สําราญ สันทาลุนัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1701800027 น.ส.สิณัฐฐา วิศาลวาณิชย บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800124 นายสืบพงษ สืบวงษนาท บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800172 นายสืบศักดิ์ สุขการเพียร เอส.เค.พี. วิศวการ 

1701800173 สุจิตรา วิวัฒนวิทยา บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 

1701800043 นายสุทัศน ปฐมนุพงศ สวทช. 

1701800037 นายสุรเชษฐ เพิ่มฉลาด สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

1701800073 ดร.สุรปรีช เมาลีกุล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800170 นายสุรพล เพชรพรอมนาค บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800004 นางสาวสุวกุล โชติวรกาญจน บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

1701800110 นายสุวศิน อาภาอดุล อิลีคอน อินเตอรเนทชั่นแนล 

1701800121 นายสุวัฒน เลิศพนมวรรณ อินเตอรโปรไฟล จํากัด 

1701800084 นายสุวัฒนา ธรรมคํา ฟอรด มอเตอร คัมปะนีย (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800165 นายเสกศิลป บรรพะสุขะ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1701800176 นายเสริมไชย ภัคกรเรืองไชย บริษัท สพารค อินเตอรเทรค จํากัด 

1701800053 นางสาวเสาวลักษณ เยี่ยงกมลสิงห บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 

1701800026 นายอดิศักดิ์ รัตนวงศนรา ซีกเกอร แอปพาเรทัส 

1701800158 นายอนุกูล สภานุชาต บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800061 นายอนุวรรตน สิงหมอ บริษัท บราโว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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1701800107 นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จํากัด 

1701800055 นายอภิรัฐ ไกรไทยศรี การรถไฟแหงประเทศไทย 

1701800057 ดร.อรพรรณ แสงสวาง บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800137 อรรถกร อุปการ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

1701800164 นายอรุณ คําโล สถาบันยานยนต 

1701800015 ดร.ออนลมี กมลอินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1701800041 นางอัจฉรา ชีวะเกตุ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

1701800036 นายอัตถสิทธ์ิ สุทธิทรงธรรม ฟอรด มอเตอร คัมปะนีย (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800020 ดร.อัมพรพรรณ ศิริวิริยานันท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

1701800142 ดร.อัศวิน สาลี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800075 นายอาทิตย วัสนมงคล สถาบันไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 

1701800025 นางสาวอุบลวรรณ ขอพงษไพบูลย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 

1701800134 นายเอกสิทธ์ิ สุวรรณเพ็ญสิริ เอมวัน (ประเทศไทย) 

 

เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานพื้นที่ และอุปกรณที่ใชประกอบการอบรมในสวนเชิงปฏิบัติการ สวทช.จึง

ไมสามารถรองรับจํานวนผูเขาอบรมไดทั้งหมด ดังน้ันทางคณะกรรมการจึงไดพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขารวม

อบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 3 วัน (31 พฤษภาคม และ 25-25 สิงหาคม 2560) ซึ่งผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบ

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของผูที่ผานการคัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตร “แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนต

ไฟฟา” ดังน้ี 

1. ผูสมัครตองสมัครออนไลนผานเวบไซต ดังรายละเอียดในหัวขอ A3.2 

2. ผูสมัครตองสงแบบสอบถามของหลักสูตรหลักสูตรเชิงปฏิบัติการอบรม “แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยาน

ยนตไฟฟา” (แบบสอบถามของผูสมัครที่สงมาทั้งหมดแสดงในโฟลเดอรขอมูล Questionnaire) 

3. ผูสมัครจะตองสงักัดในประเภทธุรกิจเอกชน เน่ืองจากหลักสตูรน้ีสถาบันยานยนตตองการใหความรูแก

ผูประกอบการเอกชนที่มีความสามารถประยุกตความรูที่ไดรับกับธุรกิจของตนได  

4. บริษัทของผูสมัครจะตองธุรกิจเกี่ยวของกับอุตสากรรมยานยนตหรือยานยนตไฟฟา หรือมีแผนที่จะ

ประกอบธุรกิจดังกลาวในอนาคต 

5. เขารวมอบรมพื้นฐานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

เบื้องตนทางคณะกรรมการจึงไดประกาศรายช่ือผูมีสิทธเขารวมอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

กอน โดยพิจารราจากคุณสมบัติในขอ 1 และ 2 ซึ่งมีผูผานการคัดเลือกทั้งหมด 105 ทาน (รายละเอียดเพิ่มเติม

ในไฟล ขอมูลผู เขาอบรม EV Workshop_NSTDA-MTEC_Applcants ในแผนงาน Qualify for 1 day 

course) แตมีผูเขารวมอบรมจริง 79 ทาน และผูสมัครที่ไมผานการคัดเลือกแตมาอบรม 23 ทาน นอกจากน้ัน

ยังมีผูที่ลงทะเบียนเขารวมอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริเวณที่จัดอบรมอีก 15 ทาน (ไมมีเลขที่ใบ
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สมัคร) รวมทั้งสิ้น 117 ทาน ซึ่งมีรายนามดังตารางที่ A4.2 (รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล ขอมูลผูเขาอบรม EV 

Workshop_NSTDA-MTEC_Applcants ในแผนงาน Participants on 31 May) 

 

ตารางที่ A4.2 รายช่ือผูเขารวมอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1701800016 นางสาวกชนิภา มณีวรรณ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

 นายกฎษณพล เสิกภูเขียว สวทช. 

1701800063 นายกมล พรมเศก ช ทวี จํากัด(มหาชน) 

1701800038 นางสาวกมลทิพย วงษหิรัญวานิช บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800085 นายกรกช เพชรดี บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด 

1701800079 นายกฤศ โกษานันตชัย บมจ. รถไฟฟา (ประเทศไทย) 

1701800040 ดร.กฤษฎา วรรณทอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800153 นายกฤษณพล เสิกภูเขียว สวทช. 

1701800146 นายกาญจน มากสิน บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800039 นางสาวกาญจนาพร รุจิราวรวุฒิ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800150 นางสาวกิติ์สิริรัตน กูลเก้ือ สวทช. 

1701800052 
นายเกษียร สุขีโมกข 

หรือ นางนันทิยา ล้ิมลือชา 
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800076 นายโกศล หอมเพียร สวทช. 

1701800050 นายจรัล ปตวิวัฒนานนท ฮั่วเซียงหลี 

1701800140 นายจักรกริศน ทิพยรัตน บริษัท สหวิริยาสติลอินตัสตรี จํากัด (มหาชน) 

1701800028 
นายจักรพันธ กฤษเชิด 

หรือนายอภิชาติ ศรีสมุทร 
กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ 

1701800151 นางจันทนา สุกใส สวทช. 

1701800068 นายจิตตมนัส เพ็ชรยาหน สวทช. 

1701800152 นางสาวจิราวรรณ มงคลธนทรรศ สวทช. 

1701800017 นายเจษฎา ฟาเลิศ 
บริษัท โตโยตามอเตอรเอเชียแปซิฟคเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟค

เจอริ่ง จํากัด 

1701800017 นายเจษฎา แมนยํา สวทช. 

1701800178 ผศ. ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 

 ชโนทัย ปดชาศรี สถาบันยานยนต 

1701800056 นายชวลิต มโนวิลาส บริษัท คอมม่ี คอรปอเรชั่น จํากัด 

1701800175 นายชัชวาล อัครพัฒนากูล บริษัท สพารค อินเตอรเทรด จํากัด 

1701800100 นายชัชวาลย เชาวนวรารักษ พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

1701800008 ดร.ชัชวินทร ชางทอง บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800130 นายชัยอนันต จันทรสีนาค บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
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1701800045 นายชาญชัย อัศดาสุข บริษัท ทีแมน (ไทยแลนด) จํากัด 

1701800179 ดร.ชํานาญ ทองมาก บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) 

 นายชินธันย อารีประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800082 ดร.ชุมพร ถาวร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

1701800169 นายชูเกียรติ ตันศราวิพุธ สวทช. 

1701800091 นายณัฐพงษ บริรักษสันติกุล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800159 ดร.ณัฐพล วงศเยาว 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ(มจธ.) ศูนยวิจัยเซลล

เชื้อเพลิงฯ 

1701800099 นางสาวณัทภัสสร วัฒนะภราดร บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

1701800086 ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช สวทช. 

1701800048 นายเดฒฐ ยอดกัณญ หจก.ปรานต(2003) 

1701800143 นายเตวิชย รัตนตั้งปฐพี บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800131 นายทรงยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800129 นายทวี เตชสิทธ์ิสืบพงศ บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส จํากัด 

1701800074 นายธนันวัฒน ธีรพิบูลยเดช บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800087 รศ.ดร.ธรรมสิทธ์ิ วงศเศรษฐกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

1701800105 นายธัชชัย รุงไพโรจนเจริญ บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800148 นางสาวธัญญา แพรวพิพัฒน สวทช. 

1701800070 นายธีรวิทย ธีรติ บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร จํากัด 

1701800062 นายนพพล อ้ึงอัมพร บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จํากัด 

1701800024 ดร.นันทิชา กาละปตย บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

1701800180 รศ.ดร.นิสิต ตัณฑเชฎ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1701800167 ดร.เนรัญ สุวรรณโชติชวง บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800122 นายบรรจง บุหิรัญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800123 นางสาวเบญจมาส ปนหยัด บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800069 นางเบญจวรรณ เพ็งพันธ บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 

1701800093 นายปฎิคม แซหลี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800095 ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน บจก. ทีพีไอโพลีน 

1701800054 นางสาวปวริศา เศรษฐภูริปภา Electrical Energy Solution Co.,Ltd 

1701800003 นายปวิตร มณีรัตน บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) 

 เปรียว เอ่ียมละมัย MTEC 

1701800166 นายพนาธร กองไพรินทร บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

1701800078 นายพฤฒิ เมาลานนท บจก.อาร แอนด ดี คอมพิวเตอร ซิสเท็ม 

1701800049 นายพลชัย ลิขิตคีรีรัตน สวนบุคคล 

1701800132 นายพลยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800108 นายพัชโรภาส เหลืองวิไล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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1701800010 ดร.พิชชานันท ธีเศรษฐโศภน 
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

1701800135 
นายพินัย มุงสันติสุข 

หรือ นายธรรมรัตน นิลยี่เรือ 
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จํากัด 

1701800157 นายพิพัฒน เชี่ยววัฒนากุล บริษัท เคลียส จํากัด 

1701800019 นางสาวพิมพศิริ ทองสม เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

1701800147 นางสาวพิมพา ล้ิมทองกุล สวทช. 

1701800162 ดร.พีรพงษ เกียรติศักดิ์ศรี สถาบันยานยนต 

 ภัทรกรณ บุญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800088 ผศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ภาวิณี อนุสรณเสรี ITAP 

1701800118 ดร.มณฑล หอมกล่ินเทียน มว. (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ) 

 มัลลิกา พงษอนะกุล SCG Chemicals 

 นางสาวระพีพันธ ระหงษ สวทช. 

1701800149 นายรัชพล เธียรชุติมา สวทช. 

 รัฐพง บุญประชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1701800083 นายราเชนทร มวงออน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

1701800139 ผศ.ดร.รุงนภา ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1701800094 นายวรธน สุขสมบูรณ สถาบันยานยนต 

 วัชริศ อัตถาวงศ สวทช. 

1701800060 นายวันชนะ แกวแสนชัย ช ทวี จํากัด(มหาชน) 

1701800120 นายวินัย ศรีแสง TOT 

1701800097 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค บจก. ทีพีไอโพลีน 

1701800154 นายวิรัตน พิพัฒนกิจไพศาล บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

1701800168 นายวิเศษ ลายลักษณ สวทช. 

1701800125 นายศักดิ์ประยุทธ สินธุภิญโญ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

1701800103 นายศุภัทร ศิลาลอย พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 

1701800144 นายสมบูรณ ออนนอม บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800096 ดร.สมพจน คําแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1701800163 นายสรรพัชญ ชัยสงค สถาบันยานยนต 

1701800138 นายสรวิศ วณิชอนุกูล สวทช. 

1701800124 นายสืบพงษ สืบวงษนาท บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800173 สุจิตรา วิวัฒนวิทยา บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 

1701800043 นายสุทัศน ปฐมนุพงศ สวทช. 

1701800037 นายสุรเชษฐ เพิ่มฉลาด สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

1701800073 ดร.สุรปรีช เมาลีกุล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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 นายสุรพงษ แซเจียม สวทช. 

1701800170 นายสุรพล เพชรพรอมนาค บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800004 นางสาวสุวกุล โชติวรกาญจน บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

1701800165 นายเสกศิลป บรรพะสุขะ สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

1701800176 นายเสริมไชย ภัคกรเรืองไชย บริษัท สพารค อินเตอรเทรค จํากัด 

1701800053 นางสาวเสาวลักษณ เยี่ยงกมลสิงห บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 

 น.ส.เสาวลักษณ  ตั้งวานิชกพงษ สวทช. 

1701800026 นายอดิศักดิ์ รัตนวงศนรา ซีกเกอร แอปพาเรทัส 

 อติเทพ โสมนัส บริษัท สตอบลี(ไทยแลนด) จํากัด 

1701800158 นายอนุกูล สภานุชาต บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

 ดร.อนุรัตน วิศิษฏสรอรรถ สวทช. 

1701800107 นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จํากัด 

 นายอภิชาต ศรีสมุทร กองทัพเรือ 

1701800137 อรรถกร อุปการ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

1701800164 นายอรุณ คําโล สถาบันยานยนต 

1701800041 นางอัจฉรา ชีวะเกตุ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

1701800020 ดร.อัมพรพรรณ ศิริวิริยานันท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

1701800142 ดร.อัศวิน สาลี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1701800075 นายอาทิตย วัสนมงคล สถาบันไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 

1701800025 นางสาวอุบลวรรณ ขอพงษไพบูลย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 
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หลงัจากการอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทําใหคณะกรรมการไดขอมูลเพิ่มเติมสําหรับเงือ่นไข

ขอที่ 5 เมื่อพจิารณารวมกับคุณสมบัติในขอที่ 1-4 จึงมีผูผานเกณฑการคัดเลือกทัง้หมด 19 ทาน ดังตารางที ่

A4.3 (รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล ขอมูลผูเขาอบรม EV Workshop_NSTDA-MTEC_Applcants ในแผนงาน 

Qualify for 3 day course) 

 

ตารางที่ A4.3 รายช่ือผูผานการคัดเลือกเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1701800146 นายกาญจน มากสิน บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800039 นางสาวกาญจนาพร รุจิราวรวุฒิ บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 

1701800052 
นายเกษียร สุขีโมกข 

หรือ นางนันทิยา ล้ิมลือชา 
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

1701800050 นายจรัล ปตวิวัฒนานนท ฮั่วเซียงหลี 

1701800028 
นายจักรพันธ กฤษเชิด 

หรือนายอภิชาติ ศรีสมุทร 
กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ 

1701800178 ผศ. ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 

1701800056 นายชวลิต มโนวิลาส บริษัท คอมม่ี คอรปอเรชั่น จํากัด 

1701800175 นายชัชวาล อัครพัฒนากูล บริษัท สพารค อินเตอรเทรด จํากัด 

1701800045 นายชาญชัย อัศดาสุข บริษัท ทีแมน (ไทยแลนด) จํากัด 

1701800179 ดร.ชํานาญ ทองมาก บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) 

1701800143 นายเตวิชย รัตนตั้งปฐพี บริษัท ออสกา โฮลดิ้ง จํากัด 

1701800131 นายทรงยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800070 นายธีรวิทย ธีรติ บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร จํากัด 

1701800078 นายพฤฒิ เมาลานนท บจก.อาร แอนด ดี คอมพิวเตอร ซิสเท็ม 

1701800132 นายพลยศ กุลวิเชียร บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี่ 

1701800135 
นายพินัย มุงสันติสุข 

หรือ นายธรรมรัตน นิลยี่เรือ 
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จํากัด 

1701800176 นายเสริมไชย ภัคกรเรืองไชย บริษัท สพารค อินเตอรเทรค จํากัด 

1701800142 ดร. อัศวิน สาลี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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A4.4 สรุปการสัมมนา ตอนที่ 1   

 

หลังจากการเก็บรวบรวมผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แพ็ค

แบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 1 สัมมนาเรื่อง หนวยกักเก็บพลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา พบวา มี

ผลการประเมินความพึงพอใจตอภาพรวมของการอบรม 95.06% และมีความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 

ดังตารางที่ A4.4  

 

ตารางที่ A4.4 รายละเอียดความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัสตูรของผูเขารวมสมัมนา ตอนที่ 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง

อยางย่ิง 

(1) 

Avg.Score Grade 

- รูปแบบของการอบรม 61 14 2 0 0 95.32% 4.77 

- ระยะเวลาในการอบรม 41 33 3 0 0 89.87% 4.49 

- เอกสารประกอบการอบรม 57 18 2 0 0 94.29% 4.71 

- เน้ือหาหลักสูตร 63 12 2 0 0 95.84% 4.79 

- สถานที่จัด 51 20 6 0 0 91.69% 4.58 

- ประโยชนที่ไดรับ 68 8 1 0 0 97.40% 4.87 

- ความรูกอนการอบรม 7 24 28 18 0 65.19% 3.26 

- ความรูหลังการอบรม 33 41 3 0 0 87.79% 4.39 

- โดยภาพรวม ทานพึงพอใจ

กับการอบรมครั้งน้ี 
59 17 1 0 0 95.06% 4.75 

 

นอกจากน้ีผูเขารวมสัมมนาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจใหจัดฝกอบรมที่เกี่ยวกับยานยนต

ไฟฟา ไดแก หลักสูตรระบบควบคุมแบตเตอรี่ และ Energy management system, อุปกรณทางดาน Power 

Electronics, มาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่สําหรับ EV/PHEV/HEV, Battery Recycle, เทคโนโลยีการ

ประจุไฟฟา และความปลอดภัย รวมถึง ผูเขาอบรมไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ ดังน้ี  

- ปญหาของระบบการลงทะเบียน 

- สถานที่การจัดสัมมนา และรับประทานอาหาร คับแคบ 

- ตองการใหนําตัวอยางจริงมาแสดงบาง 

โดยทีมวิจัยจะนําขอเสนอแนะตางๆ น้ีไปเปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดอบรมตอนที่ 2 

และ 3 ซึ่งจะเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบริษัทเอกชนที่ไดรับการคัดเลือกอยางนอย 10 บริษัท ตอไป 
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A4.5 ภาพบรรยากาศการสัมมนา   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 1 สัมมนาเรื่อง หนวยกัก

เก็บพลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา ณ หองออดิทอเรียม อาคารสํานักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตรประเทศ

ไทย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีภาพบรรยากาศดังรูปที่ A4.1 

 

  

  

  
รูปที่ A4.1 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง "แพ็คแบตเตอรีส่ําหรบัยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 1 

สัมมนาเรื่อง หนวยกักเก็บพลงังานสําหรับยานยนตไฟฟา
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A4.6 สรุปการสัมมนา ตอนที่ 2 และ 3   

 

หลังจากการเก็บรวบรวมผลการประเมินจากผูเขารวมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แพ็ค

แบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 2 และ 3 สัมมนาเรื่อง การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัด

การพลังงานและการออกแบบโครงสราง และเรื่อง ระบบจัดการแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา พบวา มีผล

การประเมินความพึงพอใจตอภาพรวมของการอบรม 96.47% และมีความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดัง 

ตารางที่ A4.5  

 

ตารางที่ A4.5 รายละเอียดความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัสูตรของผูเขารวมสมัมนา ตอนที่ 2 และ 3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

พอใช 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง

อยางย่ิง 

(1) 

Avg.Score Grade 

- รูปแบบของการอบรม 15 2 0 0 0 97.65% 4.88 

- ระยะเวลาในการอบรม 11 6 0 0 0 92.94% 4.65 

- เอกสารประกอบการอบรม 13 3 1 0 0 94.12% 4.71 

- เน้ือหาหลักสูตร 14 3 0 0 0 96.47% 4.82 

- สถานที่จัด 14 3 0 0 0 96.47% 4.82 

- ประโยชนที่ไดรับ 68 8 1 0 0 96.47% 4.82 

- ความรูกอนการอบรม 5 7 4 2 0 76.47% 3.82 

- ความรูหลังการอบรม 12 3 2 0 0 91.76% 4.59 

- โดยภาพรวม ทานพึงพอใจ

กับการอบรมครั้งน้ี 
14 3 0 0 0 96.47% 4.82 

 

นอกจากน้ีผูเขารวมสัมมนาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจใหจัดฝกอบรมที่เกี่ยวกับยานยนต

ไฟฟา ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ EV/PHEV/HEV และเทคโนโลยีสําหรับวัสดุคอมโพสิตเพื่อยาน

ยนตไฟฟา รวมถึง ผูเขาอบรมไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ เชน อยากใหมีการจัดอบรมอยางตอเน่ืองและเปดกวาง

ใหเอกชนไดเขาถึง โดยทีมวิจัยจะนําขอเสนอแนะตางๆ น้ีไปเปนขอมูลในการปรับปรงุ และพัฒนาการจัดอบรม

ในครั้งตอไป 
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A4.7 ภาพบรรยากาศการสัมมนา   

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ""แพ็คแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 2 และ 3 สัมมนาเรื่อง 

การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการพลังงานและการออกแบบโครงสราง และเรื่อง ระบบจัดการ

แบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา ณ หองประชุม M120 อาคารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ อุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 มีภาพบรรยากาศดังรูปที่ A4.2 

 

  

       

  
รูปที่ A4.2 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง "แพ็คแบตเตอรีส่ําหรบัยานยนตไฟฟา" ตอนที่ 2 

สัมมนาเรื่อง การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ ระบบบรหิารจัดการพลงังานและการออกแบบโครงสราง และเรื่อง 

ระบบจัดการแบตเตอรีส่ําหรับยานยนตไฟฟา
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ตารางที่ A4.6 รายละเอียดประเภทหนวยงานทีเ่ขารวมสมัมนาทั้งหมด  

ลําดับ 

ขอมูลผูเขารบัการฝกอบรม ขอมูลบรษิทั  

เลขที่ใบสมคัร 
คํา

นําหนา 
ช่ือ สกุล เบอรมอืถือ ช่ือบรษิทั ที่อยู Email 

1 1701800016 นางสาว กชนิภา มณีวรรณ 0863643993 บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 ม 5 ถ สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 kodchanipha.ma@irpc.co.th 

2  นาย กฎษณพล เสิกภูเขียว 021176441#6441 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

kridsanapon.seakphukhew@nstda.

or.th 

3 1701800063 นาย กมล พรมเศก 0842605995 ช ทวี จํากัด(มหาชน) 
265 ม.4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเกา เมือง

ขอนแกน ขอนแกน 40000 
kamol@cho.co.th 

4 1701800038 นางสาว กมลทิพย วงษหิรัญวานิช 022947485 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
100 ถนนนางลิ้นจ่ี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

Kamonthip.wonghirunwanich@sgs.

com 

5 1701800085 นาย กรกช เพชรดี 025863320 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด 
เลขท่ี 1 ถนนปนูซีเมนตไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
korakocp@scg.co.th 

6 1701800079 นาย กฤศ โกษานันตชัย 022362020 บมจ. รถไฟฟา (ประเทศไทย) 
374 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
krit@evthai.com 

7 1701800040 ดร. กฤษฎา วรรณทอง 035248311 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
krisada.w@pttplc.com 

8 1701800153 นาย กฤษณพล เสิกภูเขียว  สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

kridsanapon.seakphukhew@nstda.

or.th 

9 1701800146 นาย กาญจน มากสิน 0875976823 บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด 
67/1 ซ.ออนนุช12 ถนน ออนนุช สวนหลวง สวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
karn@oskabatt.com 

10 1701800039 นางสาว กาญจนาพร รุจิราวรวุฒิ 0894815522 ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 ม 5 ถ สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 kanjanaporn.r@irpc.co.th 

11 1701800150 นางสาว กิต์ิสิริรัตน กูลเก้ือ 021176459#6459 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
kitsirirat.koonkuer@nstda.or.th 

12 1701800052 นาย เกษียร/นนัทิยา สุขีโมกข/ลิ้มลือชา 029078522 
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

181,183 ถ.สุคนธสวัสด์ิ ลาดพราว ลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
kasiean@pectecth.co.th 

13 1701800076 นาย โกศล หอมเพยีร 025646900#2530 สวทช. 
112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
kosol.hompian@nectec.or.th 

14 1701800050 นาย จรัล ปตวิวัฒนานนท 0894963579 ฮั่วเซียงหล ี สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 jaralp@yahoo.com 
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ลําดับ 

ขอมูลผูเขารบัการฝกอบรม ขอมูลบรษิทั  

เลขที่ใบสมคัร 
คํา

นําหนา 
ช่ือ สกุล เบอรมอืถือ ช่ือบรษิทั ที่อยู Email 

15 1701800140 นาย จักรกริศน ทิพยรัตน 0818706147 
บริษัท สหวิริยาสติลอินตัสตรี จํากัด 

(มหาชน) 
9 หมู 7 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรขีันธ 77140 jakkitt@ssi-steel.com 

16 1701800028 นาย จักรพันธ/อภิชาติ กฤษเชิด/ศรีสมุทร 0922974795 กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ นครปฐม 73000 pizza112tata@gmail.com 

17 1701800151 นาง จันทนา สุกใส 0870367400 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
jantana@nstda.or.th 

18 1701800068 นาย จิตตมนัส เพ็ชรยาหน 0861804917 สวทช. 
112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

jittamanus.patchyahon@nectec.or

.th 

19 1701800152 นางสาว จิราวรรณ มงคลธนทรรศ 025646500#4203 สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
jiravan.mon@mtec.or.th 

20 1701800017 นาย เจษฎา ฟาเลศิ 026453347 
บริษัท โตโยตามอเตอรเอเชียแปซิฟค

เอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

99 หมู 5 ต.บานระกาศ อ.บางบอ บางบอ 

สมุทรปราการ 10560 
jetsada_f@aep.co.th 

21 1701800017 นาย เจษฎา แมนยํา 0888737709 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
jedsada@nanotec.or.th 

22 1701800178 ผศ. ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห  บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 
239 ซอยออนนุช 44 ถนนสุขมุวิท แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
chana.y@innovapack.co.th 

23   ชโนทัย ปดชาศร ี  สถาบันยานยนต     

24 1701800056 นาย ชวลิต มโนวิลาส 0811054444 บริษัท คอมมี่ คอรปอเรชัน่ จํากัด 

65/114 ชํานาญเพ็ญชาติ ชั้น12A ถนนพระราม9 

แขวงหวยขวาง แขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

secretary01@commy4u.com 

25 1701800175 นาย ชัชวาล อัครพัฒนากูล 024340253 บริษัท สพารค อินเตอรเทรด จํากัด 
46 ซ.จรัญสนิทวงศ91 ถนนจรญัสนิทวงศ แขวงบาง

ออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
impclubs@hotmail.com 

26 1701800100 นาย ชัชวาลย เชาวนวรารักษ 022901234 พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 406 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 wanpen@peerapat.com 

27 1701800008 ดร. ชัชวินทร ชางทอง 038612812 บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 ม 5 ถ สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 chuchawin.ch@irpc.co.th 

28 1701800130 นาย ชัยอนันต จันทรสนีาค 088214649#4097 บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
700/87 หมู 1 ต.บานเกา อ.พานทอง พานทอง ชลบรุี 

20160 
chaianan.c@denso.co.th 
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ลําดับ 

ขอมูลผูเขารบัการฝกอบรม ขอมูลบรษิทั  

เลขที่ใบสมคัร 
คํา

นําหนา 
ช่ือ สกุล เบอรมอืถือ ช่ือบรษิทั ที่อยู Email 

29 1701800045 นาย ชาญชัย อัศดาสุข 0840881705 บริษัท ทีแมน (ไทยแลนด) จํากัด 
2/2 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี 

สมุทรปราการ 10540 
chanchaia00@yahoo.com 

30 1701800179 ดร. ชํานาญ ทองมาก 0918832408 
บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด 

(มหาชน) 

202 หมู 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสขุุมวิท 

ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบรุ ี20230 
C_thongmark@hotmail.com 

31  นาย ชินธันย อารีประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

32 1701800082 ดร. ชุมพร ถาวร 0973211406 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (วว.) 

35 หมู 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12120 
chumporn@tistr.or.th 

33 1701800169 นาย ชูเกียรติ ตันศราวิพุธ 025647100 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
chookiat@nanotec.or.th 

34 1701800091 นาย ณัฐพงษ บริรักษสนัติกุล 0897330706 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
nattaphong.bo@pttplc.com 

35 1701800159 ดร. ณัฐพล วงศเยาว 0839071742 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงาน

ตนแบบ(มจธ.) ศูนยวิจัยเซลลเชื้อเพลิงฯ 

126 ถนนประชาอุทิศ บางมด กรุงเทพมหานคร 

10150 
w_nutthapon@hotmail.com 

36 1701800099 นางสาว ณัทภัสสร วัฒนะภราดร 0832972284 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 42/1 ทงสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 natpatsorn@thaioilgroup.com 

37 1701800086 ดร. ดวิษ กิระชัยวนิช 025646900#2524 สวทช. 
112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
davis.kirachaiwanich@nectec.or.th 

38 1701800048 นาย เดฒฐ ยอดกัณญ 0850568885 หจก.ปรานต(2003) 
128/534 ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 
deth9985@hotmail.com 

39 1701800143 นาย เตวิชย รัตนต้ังปฐพ ี 0813986535 บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด 
67/1 ซอยออนนุช 12 ถนนออนนุช สวนหลวง สวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
tevit@oskabatt.com 

40 1701800131 นาย ทรงยศ กุลวิเชียร 0813415926 บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี ่

77/84 วอเตอรฟอรด ชั้น 6 ซอย ภูมิจิตร ถนน 

พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10200 

songyos.k@smartthaienergy.com 

41 1701800129 นาย ทวี เตชสิทธ์ิสืบพงศ 0819874602 บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส จํากัด 
23/1-2 ซ.ศนูยวิจัย ถ.พระรามเกา บางกะป หวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
taweet@gmail.com 

42 1701800074 นาย ธนันวัฒน ธีรพิบูลยเดช 0629529365 บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
700/87 หมู 1 ต.บานเกา อ.พานทอง พานทอง ชลบรุี 

20160 
thananwat.th@denso.co.th 
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43 1701800087 รศ.ดร. ธรรมสิทธ์ิ วงศเศรษฐกุล 022015933 มหาวิทยาลัยมหิดล 
447 ถนนศรีอยธุยา ราชเทวี พญาไท กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร 10400 
thammasit.von@mahidol.ac.th 

44 1701800105 นาย ธัชชัย รุงไพโรจนเจรญิ 0817162160 
บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนยีริ่งแอนด

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
99 หมู 5 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ 10560 

thutchai_run@tdem.toyota-

asia.com 

45 1701800148 นางสาว ธัญญา แพรวพิพัฒน  สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
thanya.phr@mtec.or.th 

46 1701800070 นาย ธีรวิทย ธีรติ 0819209535 บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร จํากัด 
888 ถนนหลวงแพง แขวงทับยาว กรุงเทพมหานคร 

10520 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
iigtang@gmail.com 

47 1701800062 นาย นพพล อ้ึงอัมพร 0638982361 บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จํากัด 
151/1 หมู1 ถ.แคราย-คลองมะเด่ือ ต.แคราย อ.

กระทุมแบน สมทุรสาคร 74110 
epnoppol@gmail.com 

48 1701800024 ดร. นันทิชา กาละปตย 036240888 บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 1 ถนนปนูซิเมนตไทย บางซ่ือ บางซ่ือ สระบุรี 18260 nantichk@scg.co.th 

49 1701800180 รศ.ดร. นิสิต ตัณฑเชฎ 022187677 
ภาควิชาเคมเีทคนคิ คณะวิทยาศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 nisit.t@chula.ac.th 

50 1701800167 ดร. เนรัญ สุวรรณโชติชวง 0854880829 
บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนยีริ่งแอนด

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
99 หมู 5 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ 10560 

naruns@tec.tmap-em.toyota-

asia.com 

51 1701800122 นาย บรรจง บุหิรัญ 038611333#2255 บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 หมู 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนนิ เมือง ระยอง 21000 banjong.b@irpc.co.th 

52 1701800123 นางสาว เบญจมาส ปนหยัด 0859654880 ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 ม 5 ถ สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 benchamas.pa@irpc.co.th 

53 1701800069 นาง เบญจวรรณ เพ็งพนัธ 0807728688 บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 
33 หมู 4 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลบัวลอย บัวลอย 

หนองแค สระบรุี 18140 
noppawan@fbbattery.com 

54 1701800093 นาย ปฎิคม แซหล ี 0928241061 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
patikom.s@pttplc.com 

55 1701800095 ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน 026785000#12055 บจก. ทีพีไอโพลีน 
26/56 ถ.จันทนตัดใหม ทุงมหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
pramuan@tpipolene.co.th 

56 1701800054 นางสาว ปวริศา เศรษฐภูริปภา 0949428869 Electrical Energy Solution Co.,Ltd 
224/123 ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 

29 ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
pawarisa.sas@gmail.com 

57 1701800003 นาย ปวิตร มณีรัตน 0899263444 บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) 111 ถ.พหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12120 pavit.m@tuv-sud.co.th 
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58   เปรยีว เอ่ียมละมัย  MTEC     

59 1701800166 นาย พนาธร กองไพรินทร 0880080658 
บริษัท โตโยตาไดฮัทสุเอ็นจิเนยีริ่งแอนด

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
99 หมู 5 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ 10560 

panatorn_kon@tdem.toyota-

asia.com 

60 1701800078 นาย พฤฒิ เมาลานนท 0896991845 
บจก.อาร แอนด ดี คอมพิวเตอร ซิส

เท็ม 

48/20 ซอย รัชดาภิเษก 20 ถ.รชัดาภิเษก แขวงสาม

แสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 10310  
prutimao@gmail.com 

61 1701800049 นาย พลชัย ลิขิตคีรรีัตน 0834284247 สวนบุคคล 
139/51 ม.ศรีตรัง ถนนบางแวก แขวงบางไผ บางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 
paulmailbox@yahoo.com 

62 1701800132 นาย พลยศ กุลวิเชียร 0815667256 บริษัท สมาร ไทย เอ็นเนอรยี ่

77/84 วอเตอรฟอรด ชั้น 6 ซอย ภูมิจิตร ถนน 

พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10110 

polyos.k@smartthaienergy.com 

63 1701800108 นาย พัชโรภาส เหลืองวิไล 0865371303 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555/1 ศนูยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร A ชั้น 4-5 

ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
patcharopas@bigfoot.com 

64 1701800010 ดร. พิชชานนัท ธีเศรษฐโศภน 0959352917 
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

1 ซอยฉลองกรุง1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 10520 
ktpichan@gmail.com 

65 1701800135 นาย พินัย/ธรรมรัตน มุงสันติสุข/นิลยี่เรือ 0836853212 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จํากัด 38/3 หมู 2 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 pinai.m@thaimp.co.th 

66 1701800157 นาย พิพัฒน เชี่ยววัฒนากุล 0853693269 บริษัท เคลียส จํากัด 
191/39 อาคารซีทีไอ ชัน้22 ถนนรัชดาภเิษก 

คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
kenping@gmail.com 

67 1701800019 นางสาว พิมพศิร ิ ทองสม 0891997291 เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 
เลขท่ี 1 อาคารSCG 100 ป บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

10800 
pimsirit@scg.co.th 

68 1701800147 นางสาว พิมพา ลิ้มทองกุล  สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
pimpal@mtec.or.th 

69 1701800162 ดร. พีรพงษ เกียรติศักด์ิศร ี 0818011213 สถาบันยานยนต 

ชั้น 3-4 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

(สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ําไท ถ.พระรามท่ี 4 แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

peerapong@thaiauto.or.th 

70   ภัทรกรณ บุญ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
  

71 1701800088 ผศ.ดร. ภัทรพงษ ผาสุขกิจ 0860455445 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

1 ซอยฉลองกรุง1 ลาดกระบัง ลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 10520 
kppattar@gmail.com 
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72   ภาวิณ ี อนุสรณเสร ี  ITAP     

73 1701800118 ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน 025775100 มว. (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ) 3/4-5 คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 12120 montohl@nimt.or.th 

74   มัลลิกา พงษอนะกุล  SCG Chemicals     

75  นางสาว ระพีพนัธ ระหงษ 4789 สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
  

76 1701800149 นาย รัชพล เธียรชุติมา 0851760188 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
ratchapon@nstda.or.th 

77   รัฐพง บุญประชัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม     

78 1701800083 นาย ราเชนทร มวงออน 0861228319 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
975 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ต.แพรกษา 

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 
rachenm@thaieei.com 

79 1701800139 ผศ.ดร. รุงนภา ทิพากรฐิติกุล 0868707904 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
วาริน-เดชอุดม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 rungnapa@rocketmail.com 

80 1701800094 นาย วรธน สุขสมบรูณ 0814271423 สถาบันยานยนต 
655 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 ถ.สุขุมวิท กม.34 

ต.บางปูใหม อ.เมือง เมือง สมุทรปราการ 10280 
worathon@thaiauto.or.th 

81   วัชริศ อัตถาวงศ  สวทช. 
116 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
  

82 1701800060 นาย วันชนะ แกวแสนชยั 0868628851 ช ทวี จํากัด(มหาชน) 744 ถ.สุรนารายณ ในเมือง เมือง ขอนแกน 40000 wunchana@cho.co.th 

83 1701800120 นาย วินัย ศรแีสง 0883661417 TOT 3 ถนนสรรพสิพธ์ิ ในเมือง เมือง นครราชสมีา 10210 fafoning@hotmail.com 

84 1701800097 ดร. วิรัช ฉัตรดรงค 02678500#12059 บจก. ทีพีไอโพลีน 
26/56 ถ.จันทนตัดใหม ทุงมหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 21000 
Virat@tpipolene.co.th 

85 1701800154 นาย วิรัตน พิพัฒนกิจไพศาล 0910109883 บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง 
2/65 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 กระทุมลม สามพราน 

นครปฐม 73220 
wiratp@ratch.co.th 

86 1701800168 นาย วิเศษ ลายลักษณ 025646500#4602 สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
viset.lai@mtec.or.th 



 

Page | 215  

 

ลําดับ 

ขอมูลผูเขารบัการฝกอบรม ขอมูลบรษิทั  

เลขที่ใบสมคัร 
คํา

นําหนา 
ช่ือ สกุล เบอรมอืถือ ช่ือบรษิทั ที่อยู Email 

87 1701800125 นาย ศักด์ิประยุทธ สินธุภิญโญ 0896934889 บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 51 หมู 8 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย สระบรุี 18260 sakprays@scg.co.th 

88 1701800103 นาย ศุภัทร ศิลาลอย 022901234 พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 406 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Supat@peerapat.com 

89 1701800144 นาย สมบูรณ ออนนอม 027300022 บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด 
67/1 ซอยออนนุช 12 ถนนออนนุช สวนหลวง สวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
idmr.joe@gmail.com 

90 1701800096 ดร. สมพจน คําแกว 0817527908 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เลขท่ี 1 ถนนมาลัยแมน หมูท่ี 6 กําแพงแสน 

กําแพงแสน ชลบุรี 20000 
sku18me@gmail.com 

91 1701800163 นาย สรรพัชญ ชัยสงค  สถาบันยานยนต 
655 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 ถ.สุขุมวิท กม.34 

ต.บางปูใหม อ.เมือง สมทุรปราการ 10280 
sanphat@thaiauto.or.th 

92 1701800138 นาย สรวิศ วณิชอนุกูล 0836626677 สวทช. 
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
sorawit.wanitanukul@nstda.or.th 

93 1701800124 นาย สืบพงษ สืบวงษนาท 038611333 ไออารพีซี จํากัด มหาชน 299 ม 5 ถ สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 suebpong.su@irpc.co.th 

94 1701800173  สุจิตรา วิวัฒนวิทยา 0807728688 บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 
33 หมู 4 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลบัวลอย บัวลอย 

หนองแค สระบรุี 18140 
sujitra@fbbattery.com 

95 1701800043 นาย สุทัศน ปฐมนุพงศ  สวทช. 
112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

sutat.patomnuphong@nectec.or.t

h 

96 1701800037 นาย สุรเชษฐ เพิ่มฉลาด 0897706212 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   surached@nimt.or.th 

97 1701800073 ดร. สุรปรชี เมาลีกุล 0899695824 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
dr.win.sm@outlook.com 

98  นาย สุรพงษ แซเจียม  สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
  

99 1701800170 นาย สุรพล เพชรพรอมนาค 0972979313 บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด 
67/1ซอยออนนุช12 ถ.ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
suraphol@oskabatt.com 

100 1701800004 นางสาว สุวกุล โชติวรกาญจน 023862061 
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด 

186/1 หมู 1 ถนนทางรถไฟเกา ต.สําโรงใต อ.พระ

ประแดง กรุงเทพมหานคร 10130 
schotwor@toyota.co.th 

101 1701800165 นาย เสกศิลป บรรพะสุขะ 0814271423 สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
655 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 ถ.สุขุมวิท กม.34 

ต.บางปูใหม อ.เมือง เมือง สมุทรปราการ 10280 
sakesilp@thaiauto.or.th 
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102 1701800176 นาย เสรมิไชย ภัคกรเรืองไชย 0968901459 บริษัท สพารค อินเตอรเทรค จํากัด 
46 ซ.จรัญสนิทวงศ91 ถนนจรญัสนิทวงศ แขวงบาง

ออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
bew-sermchai@hotmail.com 

103 1701800053 นางสาว เสาวลักษณ เยี่ยงกมลสิงห 023319014 บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 
239 ซอยออนนุช 44 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง สวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
saovalak.y@innovapack.co.th 

104  น.ส. เสาวลักษณ ต้ังวานิชกพงษ  สวทช. 
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
saowalut@mtec.or.th  

105 1701800026 นาย อดิศักด์ิ รัตนวงศนรา 0816143802 ซีกเกอร แอปพาเรทัส 
294/8 ถ.รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 
vrgift25@gmail.com 

106   อติเทพ โสมนัส  บริษัท สตอบลี(ไทยแลนด) จํากัด 
33/4 อาคารเดอะไนนทาวเวอรแกรนด ถนนพระราม 

9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม 10310 
  

107 1701800158 นาย อนุกูล สภานุชาต 0836087309 บริษัท ออสกา โฮลด้ิง จํากัด 
 67/1 ซอยออนนุช12 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
anukool@oskabatt.com 

108  ดร. อนุรัตน วิศิษฏสรอรรถ  สวทช. 
116 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
  

109 1701800107 นาย อภิชัย ศรีอรุณลักษณ 034875028 บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จํากัด 
123/1 หมูท่ี 12 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุม

แบน สมทุรสาคร 74110 
info@machukij.co.th 

110  นาย อภิชาต ศรีสมุทร  กองทัพเรือ     

111 1701800137  อรรถกร อุปการ 0899698878 
บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) 
9 หมู 7 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรขีันธ 77140 AttakornU@ssi-steel.com 

112 1701800164 นาย อรุณ คําโล 0814271423 สถาบันยานยนต 
655 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 ถ.สุขุมวิท กม.34 

ต.บางปูใหม อ.เมือง เมือง สมุทรปราการ 10280 
arun@thaiauto.or.th 

113 1701800041 นาง อัจฉรา ชีวะเกตุ 0819145855 บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง 
8/8 หม 2 ถนนงามวงศวาน ต. บางเขน อ. เมือง 

นนทบรุี 11000 
acharaj@ratch.co.th 

114 1701800020 ดร. อัมพรพรรณ ศิริวิริยานันท 0958714777 เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 
เลขท่ี 1 ถ.ปูนซิเมนตไทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

10800 
ampornps@scg.co.th 

115 1701800142 ดร. อัศวิน สาล ี 035248121 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กทม. 10900 atsawin.s@pttplc.com 

116 1701800075 นาย อาทิตย วัสนมงคล 0270948608 สถาบันไฟฟาและอิเลค็ทรอนิกส 
975 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ต.แพรกษา 

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 
arthitkung@gmail.com 
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117 1701800025 นางสาว อุบลวรรณ ขอพงษไพบูลย 0863937678 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต ผลิตภณัฑ

กอสราง จํากัด 
51 หมู 8 ทับกวาง แกงคอย สระบรุี 18260 ubonwank@scg.co.th 

 


