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การศึกษาและวิเคราะหความตองการการใชพลังงานไฟฟาในอนาคตและพิจารณาการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ในกรณีท่ีมีการใชรถไฟฟา BTS , MRT รถยนตไฟฟา EV และ PHEV ในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร
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บทคัดยอ
ปจจุบันปญหาราคานํ้ามันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น สงผลทบตอการใชพลังงานเชื้อเพลิง ภาคการขนสงเปนระบบท่ีใชเชื้อเพลิงเปนอันดับหน่ึง

ของประเทศ  รัฐบาลจึงมีนโยบายใหลดการใชพลังงาน รถไฟฟาจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองนโยบายโดยมีการสงเสริมใหมีการใชรถไฟฟาแทน
รถยนตท่ีใชนํ้ามันเชื้อเพลิง แตถามีการใชรถไฟฟาจํานวนมาก ปริมาณพลังงานไฟฟาอาจจะไมเพียงพอตอความตองการดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอ
การศึกษาและวิเคราะหความตองการการใชพลังงานไฟฟาในอนาคตและพิจารณาการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในกรณีท่ีมีการใชรถไฟฟา
BTS , MRT รถยนตไฟฟา EV และPHEV ในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร จากผลการจําลองทางคณิตศาสตรพบวาในกรณี
คาดการณวาเม่ือการเพ่ิมขึ้นของรถไฟฟามีปริมาณเพ่ิมขึ้น 5% และ 10% น้ันปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีมีอยูในปจจุบันเพียงพอตอความตองการ แตใน
กรณีท่ีคาดการณวาเม่ือการเพ่ิมขึ้นของรถไฟฟามีปริมาณเพ่ิมขึ้น 20% น้ันปริมาณพลังงานไฟฟาจะไมเพียงพอตอความตองการ และเม่ือพิจารณา
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด พบวาการลดลงของกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยจะลดลง 7.885 %, 12.157 % และ 20.701 %
เม่ือมีการเพ่ิมขึ้นของรถไฟฟา 5% , 10% และ 20% ตามลําดับ

คําสําคัญ: รถไฟฟา, ระบบอุปสงค-อปุทาน, ความตองการการใชพลังงานไฟฟาในอนาคต

1. บทนํา
จากสถิติการใชพลังงานของประเทศไทย พบวาพลังงานในภาพรวมของภาคสวนตาง ๆ ในประเทศน้ัน ภาคการขนสงใชพลังงานเปนอันดับ

สอง รองจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนสงทางถนนมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด มากท่ีสุดถึงรอยละ 74 ของภาคการขนสงท้ังหมด ซ่ึง
กาซคารบอนไดออกไซด ท่ีปลอยออกมาทําใหเกิดสภาวะโลกรอนขึ้น จากสภาวะโลกรอนท่ีเกิดขึ้นทําใหมีการนําพลังงานอยางอื่นมาใชในระบบขนสง
เชน LPG NGV เอทานอล ไบโอดีเซลพลังงานไฟฟา เปนพลังงานหน่ึงท่ีถูกนํามาใชในรถยนต ซ่ึงมีท้ังรถยนตไฟฟาลูกประสมแบบเสียบปล๊ักหรือ Plug-
in Hybrid Vehicle (PHV) และรถยนตท่ีใชแตไฟฟาท่ีเรียกวารถยนตไฟฟา หรือ Electric Vehicle (EV)

ในปจจุบันประเทศไทยสงเสริมใหมีการใช PHV และ EV มากขึ้น แตเน่ืองจากราคาของรถยนตไฟฟาปจจุบันคอนขางสูง ทําใหยังมีใชในทอง
ถนนไมมาก แตในอนาคตรถยนตไฟฟาจะเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูใชรถ และจะมีการใชกันมากขึ้น ในอนาคตถามีรถยนตพลังงานไฟฟาจํานวนมาก
ยอมสงผลในหลาย ๆ อยาง ผลดีอยางหน่ึงคือทําใหชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกรอน ซ่ึงนับวันจะเพ่ิม
มากขึ้น และลดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ ซ่ึงแตละปมีมูลคาสูงมาก แตท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตองพิจารณาคือถามีการใชรถไฟฟามากขึ้นทําใหความ
ตองการการใชไฟฟามากขึ้น บทความน้ีจึงนําเสนอการศึกษาความตองการการใชพลังงานไฟฟาของประเทศในกรณีมีการนํา PHV และ EV มาใชและ
วิเคราะหหาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคคือ 1)เพ่ือศึกษาความตองการการ
ใชพลังงานไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา 2)เพ่ือศึกษาความตองการการใชพลังงานไฟฟาท้ังหมดของประเทศในกรณีมีการนํารถยนตไฟฟามาใชในประเทศ
ไทย และ 3)เพ่ือศึกษาปริมาณการลดลงของการปลอยกาซคารบอนได ออกไซด เม่ือมีการนํารถยนตไฟฟามาใชแทนรถยนตท่ีใชนํ้ามัน

2. ทฤษฎีและขอมูลท่ีเก่ียวของ
2.1. สถิติปริมาณรถยนตของประเทศไทย[1]

ในแตละปจะมีรถยนตจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในทุกๆป แตในขณะเดียวกันก็มีรถยนตท่ีไมสามารถใชการได หรือ ไมมีการตอทะเบียน
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก รถยนตท่ีประสพอุบัติเหตุ สูญหาย หรือชํารุดจนไมสามารถใชการไดตอไป จึงทําใหปริมาณรถยนตมีการลดลงในบางป จาก
ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา จํานวนรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน กับรถยนตน่ังสวนบุคคลเกิน 7 คน ในประเทศไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 6,440,485
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คัน โดยเฉล่ียแลวรถยนตจะเพ่ิมขึ้นปละ 325,138คัน/ป โดยคํานวณจากจํานวนรถยนตจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึ้นและลดลง(คิดโดยเฉล่ีย) ในแตละปท่ีผาน
มาต้ังแตป พ.ศ.2545 จนถึงปปจจุบัน (พ.ศ. 2555)ปริมาณรถยนตต้ังแตป 2545-2555 แสดงดังรูปท่ี 1.

รูปท่ี 1: ปริมาณรถยนตต้ังแตป 2545-2555
2.2. รถยนตปล๊ักอินไฮบริดรถยนตไฟฟา MRT และ BTS

2.2.1. รถยนตปล๊ักอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicle)[2]
รถยนตปล๊ักอินไฮบริดเปนรถยนตลูกประสม ท่ีมีท้ังมอเตอรไฟฟาและใชเครื่องยนตแบบเผาไหม   ขอดีของรถยนตชนิดน้ีคือสามารถ

ชารจไฟฟาเขาแบตเตอรี่ไดโดยการเสียบปล๊ักท่ีบานเชนเดียวกับการชารจแบตเตอรี่โนตบุก กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือและเครื่องเลนเกมขนาดพกพา
ท่ัวไป

2.2.2. รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) [2]
รถยนตไฟฟา คือรถยนตท่ีใช มอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนอยางเดียวไมมีเครื่องยนตเหมือนรถยนตปล๊ักอินไฮบริด รถไฟฟาจะมีแบตเตอรรี่

ท่ีมีความจุสูงมาก โดยแบตเตอรรี่จะเปนตัวจายไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา ระยะทางว่ิงของรถไฟฟา จะอยูท่ีขนาดความจุของแบตเตอรรี่เปนสําคัญ
ขอไดเปรียบในเชิงประสิทธิภาพของรถยนตไฟฟา คือระบบแบตเตอรี่-มอเตอรไฟฟามีประสิทธิภาพสูงกวาระบบนํ้ามัน-เครื่องยนต

แบบสันดาปภายในถึงประมาณ 3เทา รถยนตไฟฟาขนาดมาตรฐานจะใชพลังงานประมาณ 0.16 กิโลวัตต-ชม. ตอ 1 กม.หรือประมาณ 0.50 บาท/กม.
ซ่ึงตํ่ากวาการใชนํ้ามันมากและหากชารจไฟฟาในเวลากลางคืนราคาพลังงานไฟฟาจะตํ่ากวาน้ี ในการชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาในการชารจ 7 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ถึงจะเต็มและสามารถว่ิงได 160 กิโลเมตร

จากขอมูลขางตนถารถยนตไฟฟาว่ิงในระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใชเวลาในการชารตแบตเตอรี่ 2.625 นาที ซ่ึงจะใชพลังงาน 0.007 kW
2.2.3. รถไฟฟา BTS (Bangkok mass Transit System)[2]

รถไฟฟาบีทีเอส (Bangkok mass Transit System) เปนรถไฟฟาสายแรกของประเทศไทยท่ีดําเนินการ โดยบริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนระบบขนสงมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ท่ีใชกันแพรหลายในเมืองใหญท่ัวไป ใชมอเตอรไฟฟาในการ
ขับเคล่ือน ว่ิงบนรางคูยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางปอนกระแสไฟฟาอยูดานขาง (Third Rail System) สามารถใหบริการแกผูโดยสาร
ไดมากกวา 1,000 คน ตอขบวน ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ตองใชรถยนตจํานวนมากถึง 800 คัน เพ่ือขนสงผูโดยสารในจํานวนท่ีเทากัน

2.2.4. รถไฟฟา MRT (Mass Rapid Transit) [2]
รถไฟฟามหานคร คือโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ีไดสะสม

ตอเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมือง และจํานวนประชากรท่ีมากขึ้นในกรุงเทพฯ เปนระยะเวลาตอเน่ืองนับสิบปโครงการน้ีเกิดขึ้นโดยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนเจาของโครงการมีเสนทางการเดินรถรวมระยะทาง
20 กิโลเมตรเปนโครงการใตดินตลอดสาย มีสถานีท้ังหมด 18 สถานี จํานวนรถไฟฟา MRT ว่ิงบริการสูงสุด 19 ขบวน

2.3. ความตองการการใชพลังงานของประเทศไทย[3]
จากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2564 (PDP 2007) ซ่ึงมีเหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนดังน้ี เพ่ือให

ปริมาณกําลังผลิตไฟฟาสํารองของประเทศอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ลดภาวะการลงทุนขยายโครงการผลิต
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ซ่ึงตํ่ากวาการใชนํ้ามันมากและหากชารจไฟฟาในเวลากลางคืนราคาพลังงานไฟฟาจะตํ่ากวาน้ี ในการชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาในการชารจ 7 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ถึงจะเต็มและสามารถว่ิงได 160 กิโลเมตร

จากขอมูลขางตนถารถยนตไฟฟาว่ิงในระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใชเวลาในการชารตแบตเตอรี่ 2.625 นาที ซ่ึงจะใชพลังงาน 0.007 kW
2.2.3. รถไฟฟา BTS (Bangkok mass Transit System)[2]

รถไฟฟาบีทีเอส (Bangkok mass Transit System) เปนรถไฟฟาสายแรกของประเทศไทยท่ีดําเนินการ โดยบริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนระบบขนสงมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ท่ีใชกันแพรหลายในเมืองใหญท่ัวไป ใชมอเตอรไฟฟาในการ
ขับเคล่ือน ว่ิงบนรางคูยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางปอนกระแสไฟฟาอยูดานขาง (Third Rail System) สามารถใหบริการแกผูโดยสาร
ไดมากกวา 1,000 คน ตอขบวน ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ตองใชรถยนตจํานวนมากถึง 800 คัน เพ่ือขนสงผูโดยสารในจํานวนท่ีเทากัน

2.2.4. รถไฟฟา MRT (Mass Rapid Transit) [2]
รถไฟฟามหานคร คือโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ีไดสะสม

ตอเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมือง และจํานวนประชากรท่ีมากขึ้นในกรุงเทพฯ เปนระยะเวลาตอเน่ืองนับสิบปโครงการน้ีเกิดขึ้นโดยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนเจาของโครงการมีเสนทางการเดินรถรวมระยะทาง
20 กิโลเมตรเปนโครงการใตดินตลอดสาย มีสถานีท้ังหมด 18 สถานี จํานวนรถไฟฟา MRT ว่ิงบริการสูงสุด 19 ขบวน

2.3. ความตองการการใชพลังงานของประเทศไทย[3]
จากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2564 (PDP 2007) ซ่ึงมีเหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนดังน้ี เพ่ือให

ปริมาณกําลังผลิตไฟฟาสํารองของประเทศอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ลดภาวะการลงทุนขยายโครงการผลิต

คัน โดยเฉล่ียแลวรถยนตจะเพ่ิมขึ้นปละ 325,138คัน/ป โดยคํานวณจากจํานวนรถยนตจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึ้นและลดลง(คิดโดยเฉล่ีย) ในแตละปท่ีผาน
มาต้ังแตป พ.ศ.2545 จนถึงปปจจุบัน (พ.ศ. 2555)ปริมาณรถยนตต้ังแตป 2545-2555 แสดงดังรูปท่ี 1.

รูปท่ี 1: ปริมาณรถยนตต้ังแตป 2545-2555
2.2. รถยนตปล๊ักอินไฮบริดรถยนตไฟฟา MRT และ BTS

2.2.1. รถยนตปล๊ักอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicle)[2]
รถยนตปล๊ักอินไฮบริดเปนรถยนตลูกประสม ท่ีมีท้ังมอเตอรไฟฟาและใชเครื่องยนตแบบเผาไหม   ขอดีของรถยนตชนิดน้ีคือสามารถ

ชารจไฟฟาเขาแบตเตอรี่ไดโดยการเสียบปล๊ักท่ีบานเชนเดียวกับการชารจแบตเตอรี่โนตบุก กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือและเครื่องเลนเกมขนาดพกพา
ท่ัวไป

2.2.2. รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) [2]
รถยนตไฟฟา คือรถยนตท่ีใช มอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนอยางเดียวไมมีเครื่องยนตเหมือนรถยนตปล๊ักอินไฮบริด รถไฟฟาจะมีแบตเตอรรี่

ท่ีมีความจุสูงมาก โดยแบตเตอรรี่จะเปนตัวจายไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา ระยะทางว่ิงของรถไฟฟา จะอยูท่ีขนาดความจุของแบตเตอรรี่เปนสําคัญ
ขอไดเปรียบในเชิงประสิทธิภาพของรถยนตไฟฟา คือระบบแบตเตอรี่-มอเตอรไฟฟามีประสิทธิภาพสูงกวาระบบนํ้ามัน-เครื่องยนต

แบบสันดาปภายในถึงประมาณ 3เทา รถยนตไฟฟาขนาดมาตรฐานจะใชพลังงานประมาณ 0.16 กิโลวัตต-ชม. ตอ 1 กม.หรือประมาณ 0.50 บาท/กม.
ซ่ึงตํ่ากวาการใชนํ้ามันมากและหากชารจไฟฟาในเวลากลางคืนราคาพลังงานไฟฟาจะตํ่ากวาน้ี ในการชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาในการชารจ 7 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ถึงจะเต็มและสามารถว่ิงได 160 กิโลเมตร

จากขอมูลขางตนถารถยนตไฟฟาว่ิงในระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใชเวลาในการชารตแบตเตอรี่ 2.625 นาที ซ่ึงจะใชพลังงาน 0.007 kW
2.2.3. รถไฟฟา BTS (Bangkok mass Transit System)[2]

รถไฟฟาบีทีเอส (Bangkok mass Transit System) เปนรถไฟฟาสายแรกของประเทศไทยท่ีดําเนินการ โดยบริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนระบบขนสงมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ท่ีใชกันแพรหลายในเมืองใหญท่ัวไป ใชมอเตอรไฟฟาในการ
ขับเคล่ือน ว่ิงบนรางคูยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางปอนกระแสไฟฟาอยูดานขาง (Third Rail System) สามารถใหบริการแกผูโดยสาร
ไดมากกวา 1,000 คน ตอขบวน ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ตองใชรถยนตจํานวนมากถึง 800 คัน เพ่ือขนสงผูโดยสารในจํานวนท่ีเทากัน

2.2.4. รถไฟฟา MRT (Mass Rapid Transit) [2]
รถไฟฟามหานคร คือโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ีไดสะสม

ตอเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมือง และจํานวนประชากรท่ีมากขึ้นในกรุงเทพฯ เปนระยะเวลาตอเน่ืองนับสิบปโครงการน้ีเกิดขึ้นโดยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนเจาของโครงการมีเสนทางการเดินรถรวมระยะทาง
20 กิโลเมตรเปนโครงการใตดินตลอดสาย มีสถานีท้ังหมด 18 สถานี จํานวนรถไฟฟา MRT ว่ิงบริการสูงสุด 19 ขบวน

2.3. ความตองการการใชพลังงานของประเทศไทย[3]
จากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2564 (PDP 2007) ซ่ึงมีเหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนดังน้ี เพ่ือให

ปริมาณกําลังผลิตไฟฟาสํารองของประเทศอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ลดภาวะการลงทุนขยายโครงการผลิต
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ไฟฟาและระบบสงไฟฟาท่ีไมจําเปนของประเทศลงใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม ประโยชนท่ีไดจากการทําแผนพัฒนาผลิตไฟฟาของประเทศคือ กําลังการ
ผลิตไฟฟาสํารองของประเทศอยูในระดับท่ีเหมาะสม  การลงทุนโครงการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟาของประเทศลดลง สามารถเรงรัดการลงทุนใน
โครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP)

จากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2564 (PDP 2007) ในป 2564 การพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด
เปน 44,281เมกวัตตโดยมีแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาจากแหลงตาง ๆ รวมท้ังส้ิน 51,792เมกวัตต เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นดังน้ัน
กําลังผลิตไฟฟาใหมในป2551-2564จะประกอบดวยโรงไฟฟาประเภทตางๆดังน้ี โครงการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนการรับซ้ือไฟฟาจาก
ตางประเทศและโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร แตจากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007) ไมไดพิจารณาในสวนของ
การนํารถไฟฟาเขามาใชในประเทศไทย

2.4. แบตเตอรี่ [4]
แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอรอน ฟอสเฟส (Lithium Iron Phosphate: LiFePO4) เปนแบตเตอรี่มาตรฐานสําหรับรถท่ีใชพลังงานไฟฟา ซ่ึง

แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีขอดีกวา แบตเตอรี ท่ีใชกันในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเลนเพลงดิจิตอล และโทรศัพทมือถือ ท่ีเปนประเภทลิเทียม โคบอสตได
ออกไซด (Lithium Cobalt Dioxide: LiCoO2) ตรงท่ีสามารถประจุไฟไดมากกวา ทําใหใชงานไดยาวนานกวาอีกท้ังยังปลอดภัยมากกวาดวยสามารถ
ใหพลังงานไดอยางเต็มเปยมจนกวา แบตจะหมดสามารถชารจไดจนเต็มภายในเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง วัสดุท่ีนํามาใชในการทําแบตเตอรี่ประเภทน้ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและเปนพิษนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับบรรดาตระกูลแบตเตอรี่ท้ังหมดใชงานไดนานถึง 7 ป หรือมีรอบการชารจท้ังหมด 3,000 ครั้ง
แบตเตอรี่ ท่ีกําลังไดรับความสนใจมากท่ีสุดสําหรับรถปล๊ักอินไฮบริดคือแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอรอน เพราะมีขนาดเล็กแตสามารถเก็บพลังงานไดมาก
แตจะใชเวลาในการชารจไฟคอนขางนาน ซ่ึงแบตเตอรี่ชนิดน้ี นิยมใชกับเครื่องโนตบุก โทรศัพทมือถืออุปกรณทางการแพทยเกี่ยวกับหัวใจ เครื่องไฟฟา
และเครื่องมือชนิดตางๆท่ีพกพาไปได เปนตนสําหรับพลังงานไฟฟาท่ีใชในการชารจ 1 ครั้ง ประมาณ 10.4 kWh ซ่ึงการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้งน้ัน
รถยนตไฟฟาสามารถขับไดประมาณ 65 กิโลเมตร คาใชจายท่ีใชในการชารจแบตเตอรี่น้ันจะอยูประมาณ 32.50 บาท ตอการชารจ 1 ครั้ง ถาชารจ
แบตเตอรี่ในเวลากลางคืนคาใชจายท่ีใชในการชารจอาจจะมีคาลดนอยลง เน่ืองจากอยูในชวง off-peak

2.5.ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยออกมา[5]
รถยนตในประเทศไทยมีการปลอย CO2โดยประมาณเฉล่ียอยูท่ี 120 g/km [5] จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวารถยนตในประเทศไทยโดย

เฉล่ียจะถูกใชงานประมาณ 10,000 km/year [6]ดังน้ันปริมาณ CO2ท่ีถูกปลอยออกมาจากรถยนตมีปริมาณเทากับปริมาณ CO2ท่ีถูกปลอยออกมาโดยเฉล่ีย
คูณกับระยะทางรถยนตท่ีถูกใชงานโดยเฉล่ีย ซ่ึงจะเทากับ 1.2 ตัน/ป ตอ รถยนต 1 คัน และจํานวนรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน กับรถยนตน่ังสวน
บุคคลเกิน 7 คน ในประเทศไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 4,462,231 คัน โดยเฉล่ียรถยนตเพ่ิมขึ้นปละ 173,100 คัน/ป น่ันแสดงวารถยนตท้ัง 2 ชนิดในประเทศไทย
มีการปลอย CO2ประมาณ 207,702ตัน/ป

3.แบบจําลอง
การหาปริมาณความตองการการใชไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟามีขั้นตอนแสดงดังรูปท่ี 2กําหนดให X เปนพลังงานไฟฟาท่ีผลิตท้ังหมดใน

ประเทศมีหนวยเปนวัตต (W) ซ่ึงในประเทศไทยก็จะมีผูใชไฟตางๆ เชน ท่ีพักอาศัย อาคารรานคา และอุตสาหกรรมเปนตน ซ่ึงผูใชไฟท้ังหมดก็จะใช
พลังงานในประเทศแตไมไดใชท้ังหมด ซ่ึงก็จะมีพลังงานเหลือเอาไวใชประโยชนดานตางๆ ถาให Y คือ พลังงานของผูใชไฟท้ังหมดในประเทศ จะหา
พลังงานท่ีเหลือจากผูใชไฟไดจากสมการ

พลังงานท่ีเหลือจากผูใช (A) =    X – Y (W)     (1)
พลังงานท่ีรถยนตไฟฟาในปจจุบันใช (B) =   nZS    (W/km)           (2)

เม่ือ
n คือ จํานวนรถยนตไฟฟาท่ีมีในปจจุบัน (คัน)
Z คือ  จํานวนพลังงานท่ีรถ 1 คันใช (W/คัน)

S คือ  ระยะทางท่ีรถยนตว่ิงเฉล่ียใน 1 ป (km)

หากจะนําพลังงานท่ีเหลือมาใชในดานอื่น เชน รถยนตพลังงานไฟฟา ท่ีจะมีเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ตองมาดูพลังงานไฟฟาท่ีเหลือจากผูใชไฟ
(A) วาจะมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจายใหกับรถยนตไฟฟาน้ีหรือไม เพราะฉะน้ัน กําหนดให B เปนพลังงานท่ีรถยนตไฟฟาใชท้ังหมดใน 1 ป สามารถหา
ปริมาณพลังงานไฟฟาท้ังหมดท่ีรถยนตไฟฟาใชไดในสมการ
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รูปท่ี 2:แผนผังการการคํานวณหาความตองการการใชไฟฟา

พลังงานท่ีเหลือจากสมการท่ี (1) และพลังงานท้ังหมดท่ีรถยนตไฟฟาใชจากสมการท่ี (2) เราจะใชคาท่ีคํานวณไดท้ัง 2 สมการเปรียบเทียบกัน
วาพลังงานท่ีเหลือจะเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟาใหกับรถยนตไฟฟาหรือไม ถาหากสมการ (1) มากกวาสมการท่ี (2) แสดงวาพลังงาน
ไฟฟาท่ีผลิตยังเพียงพอตอความตองการการใชพลังงานไฟฟาของรถยนตไฟฟา แตถาหาก (2)มากกวาสมการท่ี (1) แสดงพลังงานไฟฟาไมเพียงพอตอ
การใชของรถยนตไฟฟาควรมีการจัดหาแหลงพลังงานเพ่ิมจากรูปท่ี 2 ถากําหนดให C เปนปริมาณไฟฟาท่ีจัดหาเพ่ิมเพราะฉะน้ัน A+C คือพลังงาน
ไฟฟาท่ีเหลือ และ B คือพลังงานไฟฟาของรถยนตไฟฟา นํา 2 สมการดังกลาวมาเปรียบเทียบอีกครั้งวาพลังงานท่ีจัดหาเพ่ิมบวกกับพลังงานท่ีเหลือจะ
เพียงพอตอการใชพลังงานไฟฟาของรถยนตไฟฟาหรือไม

4. ผลการจําลอง
จากการศึกษาความตองการของการใชพลังงานไฟฟาสําหรับรถพลังงานไฟฟาชนิด EV และ PHEV พบวารถพลังงานไฟฟาขนาดมาตรฐานจะใช

พลังงานไฟฟาประมาณ 0.16 กิโลวัตต-ชม. ตอ 1 กม.และรถยนตในประเทศไทยโดยเฉล่ียแลวจะถูกใชงานประมาณ 10,000 กิโลเมตร/ป ซ่ึงคิดเปน 1,600
กิโลวัตต-ชม./ป และการเพ่ิมปริมาณของจํานวนรถท่ีใชพลังงานไฟฟาท่ีอาจจะเพ่ิมขึ้นในแตละปพบวา ปริมาณรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน กับรถยนต
น่ังสวนบุคคลเกิน 7 คน ในประเทศไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 6,440,485 คัน (ในปพ.ศ.2555) โดยเฉล่ียแลวรถยนตจะเพ่ิมขึ้นปละ 325,158 คัน/ป ในงานวิจัยน้ี
ต้ังสมมติฐานไว 3 กรณีดังน้ี

1) กรณีท่ี 1 คาดการณวา รถพลังงานไฟฟาจะเพ่ิมขึ้นปละ 5% เทาๆ กัน
2) กรณีท่ี 2 คาดการณวา รถพลังงานไฟฟาจะเพ่ิมขึ้นปละ 10% เทาๆ กัน
3) กรณีท่ี 3 คาดการณวา รถพลังงานไฟฟาจะเพ่ิมขึ้นปละ 20% เทาๆ กัน

จากการศึกษาความตองการการใชพลังงานไฟฟาท้ังหมดของประเทศในกรณีมีการนํารถพลังงานไฟฟามาใชในประเทศไทย พบวารถพลังงาน
ไฟฟา 1 คัน ใชพลังงานไฟฟา 70 กิโลวัตต/ป ถาจํานวนรถยนตท่ีเปล่ียนเปนรถพลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้น 5% 10% 20% ตอ ป ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาก็จะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของรถพลังงานไฟฟา และ จากการศึกษาความตองการของการใชพลังงานไฟฟาสําหรับรถพลังงานไฟฟาชนิดBTSและ
MRT พบวาจากรายงานสถานการการจําหนายไฟฟาและบทวิเคราะหการไฟฟานครหลวง พบวาการใชไฟฟาของระบบขนสงของรถไฟฟา BTS และ
รถไฟฟา MRT น้ันใชไฟฟารวมกันไมเกิน400 MW จากการใชไฟฟาท้ังหมด 8,383 MW คิดเปนเพียง 4.8% จากการใชไฟฟาท้ังหมดของการไฟฟานคร
หลวงและในอนาคตคาดการณวาจะใชไฟฟาประมาณ 750 MWการคาดการณปริมาณรถพลังงานไฟฟาชนิดEVและPHEVท่ีจะเพ่ิมขึ้นในแตละปทําให
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของรถพลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของปริมาณพลังงานไฟฟาของรถไฟฟาแสดงดังรูปท่ี 3.
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รูปท่ี3: การเพ่ิมขึ้นของปริมาณพลังงานไฟฟาของรถไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละกรณี

ในกระบวนการผลิตรถไฟฟาในแตละคันน้ันตองใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตจึงทําใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใน
การทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดน้ันมาจากกระบวนการผลิตและการขนสง ในทีน้ีจะอางอิงจากบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ในการ
หาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตรถไฟฟา 1 คันซ่ึงถานําปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ท้ังหมดของบริษัทปลอยออกมาในแตละป มาหารกับจํานวนของรถยนตท่ีผลิตไดในแตละปก็จะไดคาปริมาณคารบอนไดออกไซดตอการผลิตรถยนต
จํานวน 1คัน ในป 2550 บริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัดน้ัน ผลิตรถยนตไดจํานวน 770,000 คัน/ป และปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิตท้ังหมดจํานวน 486,234 ตัน/ปเพราะฉะน้ัน ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการผลิตรถยนต 1 คัน มีคา
0.1748 ตัน/คันรูปท่ี 4 แสดงปริมาณคารบอนไดออกไซด ท่ีลดลง

รูปท่ี 4: ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาในกรณีท่ีปริมาณรถไฟฟาเพ่ิมขึ้น

5. สรุปผลการจําลอง
จากการดําเนินงานของโครงงานการวิจัยในหัวขอเรื่องการศึกษาความตองการการใชพลังงานไฟฟาสําหรับรถไฟฟาในประเทศไทยและการ

พิจารณาการปลอยกาซCO2 ท่ีลดลงจากการมีรถไฟฟาเพ่ิมขึ้นในอนาคตในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือหาคาราคาตํ่าสุดในการผลิต
พลังงานไฟฟาท่ีตองการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟาชนิดตางๆ วาควรจะเลือกโรงไฟฟาหรือการนําเขาพลังงานไฟฟาประเภทไหนท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟาไดใน
ราคาถูกท่ีสุด  และทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GAMS เขามาชวยวิเคราะหน้ันมีผลออกมาคือ การ
นําเขาพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือไฟฟาจากตางประเทศน้ันจะเปนแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีราคาตนทุนตํ่าท่ีสุด ซ่ึงไดราคาตนทุนตํ่าสุดโดยประมาณ9 ลานบาท/

รูปท่ี3: การเพ่ิมขึ้นของปริมาณพลังงานไฟฟาของรถไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละกรณี

ในกระบวนการผลิตรถไฟฟาในแตละคันน้ันตองใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตจึงทําใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใน
การทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดน้ันมาจากกระบวนการผลิตและการขนสง ในทีน้ีจะอางอิงจากบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ในการ
หาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตรถไฟฟา 1 คันซ่ึงถานําปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ท้ังหมดของบริษัทปลอยออกมาในแตละป มาหารกับจํานวนของรถยนตท่ีผลิตไดในแตละปก็จะไดคาปริมาณคารบอนไดออกไซดตอการผลิตรถยนต
จํานวน 1คัน ในป 2550 บริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัดน้ัน ผลิตรถยนตไดจํานวน 770,000 คัน/ป และปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิตท้ังหมดจํานวน 486,234 ตัน/ปเพราะฉะน้ัน ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการผลิตรถยนต 1 คัน มีคา
0.1748 ตัน/คันรูปท่ี 4 แสดงปริมาณคารบอนไดออกไซด ท่ีลดลง

รูปท่ี 4: ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาในกรณีท่ีปริมาณรถไฟฟาเพ่ิมขึ้น

5. สรุปผลการจําลอง
จากการดําเนินงานของโครงงานการวิจัยในหัวขอเรื่องการศึกษาความตองการการใชพลังงานไฟฟาสําหรับรถไฟฟาในประเทศไทยและการ

พิจารณาการปลอยกาซCO2 ท่ีลดลงจากการมีรถไฟฟาเพ่ิมขึ้นในอนาคตในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือหาคาราคาตํ่าสุดในการผลิต
พลังงานไฟฟาท่ีตองการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟาชนิดตางๆ วาควรจะเลือกโรงไฟฟาหรือการนําเขาพลังงานไฟฟาประเภทไหนท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟาไดใน
ราคาถูกท่ีสุด  และทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GAMS เขามาชวยวิเคราะหน้ันมีผลออกมาคือ การ
นําเขาพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือไฟฟาจากตางประเทศน้ันจะเปนแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีราคาตนทุนตํ่าท่ีสุด ซ่ึงไดราคาตนทุนตํ่าสุดโดยประมาณ9 ลานบาท/

รูปท่ี3: การเพ่ิมขึ้นของปริมาณพลังงานไฟฟาของรถไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละกรณี

ในกระบวนการผลิตรถไฟฟาในแตละคันน้ันตองใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตจึงทําใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใน
การทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดน้ันมาจากกระบวนการผลิตและการขนสง ในทีน้ีจะอางอิงจากบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ในการ
หาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตรถไฟฟา 1 คันซ่ึงถานําปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ท้ังหมดของบริษัทปลอยออกมาในแตละป มาหารกับจํานวนของรถยนตท่ีผลิตไดในแตละปก็จะไดคาปริมาณคารบอนไดออกไซดตอการผลิตรถยนต
จํานวน 1คัน ในป 2550 บริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัดน้ัน ผลิตรถยนตไดจํานวน 770,000 คัน/ป และปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิตท้ังหมดจํานวน 486,234 ตัน/ปเพราะฉะน้ัน ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการผลิตรถยนต 1 คัน มีคา
0.1748 ตัน/คันรูปท่ี 4 แสดงปริมาณคารบอนไดออกไซด ท่ีลดลง

รูปท่ี 4: ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมาในกรณีท่ีปริมาณรถไฟฟาเพ่ิมขึ้น

5. สรุปผลการจําลอง
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พลังงานไฟฟาท่ีตองการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟาชนิดตางๆ วาควรจะเลือกโรงไฟฟาหรือการนําเขาพลังงานไฟฟาประเภทไหนท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟาไดใน
ราคาถูกท่ีสุด  และทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GAMS เขามาชวยวิเคราะหน้ันมีผลออกมาคือ การ
นําเขาพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือไฟฟาจากตางประเทศน้ันจะเปนแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีราคาตนทุนตํ่าท่ีสุด ซ่ึงไดราคาตนทุนตํ่าสุดโดยประมาณ9 ลานบาท/
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MW ซ่ึงจะไดคานําเขาพลังงานไฟฟาในสวนท่ีขาดคือ19,824 MWสวนในดานการพิจารณาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงจะประเมินผลจากการ
ใชรถไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นจากป 2553-2573 ตามแผน PDP2012 จะแสดงใหเห็นวาเม่ือใชรถไฟฟามากขึ้นรวมรถไฟฟา BTS และ MRTในกรณีเพ่ิมขึ้น 5%
จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  จะลดลง 7.885% ในป2573และในกรณีเพ่ิมขึ้น 10% จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  จะลดลง
12.157 %ในป 2573 และในกรณีเพ่ิมขึ้น 20% จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะลดลง 20.701 %ในป2573 ซ่ึงคาท่ีไดมาจากการ
เปรียบเทียบกับปริมาณคารบอนไดออกไซดของรถยนตท่ีจะเพ่ิมในป 2573

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาและวิเคราะหความตองการการใชพลังงานไฟฟาในอนาคตและพิจารณาการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน

กรณีท่ีมีการใชรถไฟฟา BTS , MRT รถยนตไฟฟา EV และ PHEV ในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เปนโครงการท่ีจัดทําขึ้นโดย
ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณประจําป 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยน้ีดําเนินการและสําเร็จไปไดดวยดี ท้ังน้ี
เน่ืองจากการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ คน และหนวยงานหลาย ๆ หนวยงาน ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณ นางสาวปภัสรา  แจงจิตร และ
นายสักรินทร  ตรียุทธ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีชวยในการหาขอมูลตาง
ๆ ท่ีใชในการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ี
เอื้อเฟอสถานท่ีในการทํางานวิจัยในครั้งน้ีทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอผูสนใจท่ัวไปท่ีจะนําขอมูลท่ีไดจากงานวิจัย
น้ีไปใชประโยชนตอไป
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