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มาตรฐานหัวชารจแบบกระแสสลับของประเทศไทย 

ปจจุบันแนวโนมของการใชงานยานยนตไฟฟากำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับในประเทศไทยเองก็

ไดมีการเตรียมความพรอมไมวาจะทั้งสวนภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นไดจากการคอยๆ เพิ่มขึ้นของจำนวนของ

สถานชีารจยานยนตไฟฟารวมถึงตัวยานยนตไฟฟาท่ีเริ่มมีความหลากหลายเปนตัวเลือกท่ีเพ่ิมมากข้ึน องคประกอบ

รวมท่ีสำคัญอยางหนึ ่งที ่จะขาดไมไดเลยนั ้นก็คือสวนของตัวตอยานยนต และ เตารับยานยนต (Vehicle 

connector and Vehicle inlet) ตามมาตรฐาน มอก. ในบทความนี้ขอเรียกตัวตอยานยนตวา “หัวชารจ” ซึ่งใช

เชื่อมตอระหวางยานยนตไฟฟากับสถานีประจุไฟฟาเพ่ือชารจแบตเตอรี่ 

ลักษณะของมาตรฐานหัวชารจในประเทศไทย 

ในประเทศไทยนั้นไดเลือกใชหัวชารจแบบ Type II ซึ่งอางอิงตามมาตรฐาน IEC 62196 และไดถูกประกาศใชให

เปนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2749 เลม 2-2559 นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวของอีกสวนหนึ่งคือ IEC 

61851 ซ่ึงเปนเปนมาตรฐานดานระบบอัดประจุไฟฟาผานตัวนำสำหรับยานยนตไฟฟา ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังระบบอัด

ประจุไฟฟากระแสสลับ (AC) และไฟฟากระแสตรง (DC) แตในที่นี้จะกลาวถึงความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับหัว

ชารจในแบบไฟฟากระแสสลับ เพราะเปนลักษณะการประจุไฟฟาของเครื่องชารจยานยนตไฟฟาแบบติดผนัง 

(Wall Charger) หรือโฮมชารจเจอร (Home Charger) ซ่ึงเปนเครื่องชารจท่ีใชกระแสไฟฟาไมสูงมากนักและมักจะ

แถมพรอมกับติดตั้งใหตามบานเรือนไปพรอมกับตัวยานยนตไฟฟา โดยจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 1 รายละเอียดของหัวชารจแบบไฟฟากระแสสลับ (AC) Type-II 

  

จาก 
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รูปท่ี 1 โดยทั่วไปหัวชารจตามสายท่ีตอออกมาจากตูชารจจะมีลักษณะเปนเตาเสียบแบบขั้วตอตัวเมีย 

(Plug Female Type-II) ซึ่งขั้วตอดานในจะเปนตัวนำและมีฉนวนหุมรอบๆ เพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสท่ี

ผิวตัวนำ โดยแตละข้ัวตอในหัวชารจจะมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดข้ัวตอภายในหัวชารจ 

ช่ือยอ ชื่อเต็ม รายละเอียด 

CP Control Pilot ข้ัวตอสัญญาณสื่อสารระหวางเครื่องชารจกับยานยนตไฟฟา 

PP Proximity Pilot ขั้วตอบอกพิกัดกระแสสูงสุดของสายชารจ (ใชสำหรับสถานีชารจที่เปน

ท่ีมีหัวจายเปนแบบ inlet) 

PE Protective Earth กราวดระบบ 

L(1,2,3) Line Phases 1,2, 3 ระบบไฟฟาตามลำดับเฟส 1,2, 3 

N Neutral นิวทรัล 

 

 

รูปท่ี 2 ข้ัวตอหัวชารจจากฝงตูชารจ (ซาย) และเตารับฝงยานยนตไฟฟา (ขวา) 

 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของหัวชารจซึ่งใชเชื่อมตอกับเตารับที่ตัวยานยนตไฟฟา (Vehicle inlet) ซึ่งในสวน

ของเตารับฝ งยานยนตไฟฟานั ้นหากระบบการชารจแบตเตอรี่ภายในยานยนตไฟฟารองรับไดเพียงไฟฟา

กระแสสลับ 1 เฟส ก็จะไมมีขั้วตอ L2, L3 สำหรับเชื่อมตอ ทั้งนี้ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบหัวชารจและขั้วตอตางๆ 

สามารถหาไดจากแหลงความรูท่ัวไป แตสวนสำคัญอีกอยางหนึ่งคือ ตูชารจแบบกระแสสลับกับยานยนตไฟฟานั้นมี

การสื่อสารกันอยางไร 

รูปแบบการสื่อสารของตูชารจกับยานยนตไฟฟา 
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การสื่อสารระหวางตูชารจกับยานยนตไฟฟานั้นจะอาศัยขั้วตอ CP กับ PE โดยจะเรียกสัญญาณสื่อสารนี้

วา สัญญาณ Control Pilot เพ่ือใหเห็นภาพเบื้องตนของการทำงานในสวนนี้จะแสดงวงจรสมมูลตามตัวอยางดังรูป

ท่ี 3 ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน IEC 61851-1 โดยมีรูปแบบท่ีถอดมาจากมาตรฐาน J1772 เดิม 

 

 

 
รูปท่ี 3 วงจรการสื่อสารระหวางตูชารจกับยานยนตไฟฟา 

 

 การทำงานของวงจรชุดนี้เริ่มจากการท่ีสวนควบคุมการชารจภายในตูชารจสรางสัญญาณ Control Pilot 

ที่มีระดับแรงดันไฟฟา +12V และ -12V โดยมีลักษณะเปน Pulse Width Modulation (PWM) ดวยความถี่ 1 

kHz ซึ่งสัญญาณนี้จะถูกสงผานสายชารจออกมาท่ีหัวชารจ ตอจากนั้นเมื่อมีการเสียบหัวชารจเขากับเตารับยาน

ยนตไฟฟา วงจรภายในฝงยานยนตไฟฟาจะเปนตัวปรับแรงดันไฟฟาของสัญญาณ โดยอาศัยหลักการทำงานของ

ไดโอดและตัวตานทาน เพื่อลดทอนแรงดันไฟฟาฝงบวก ซึ่งคาแรงดันไฟฟาของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปน

ตัวกำหนดสถานะตางๆ ของการทำงานในการชารจประจุ โดยสถานะแรงดันของสัญญาณ Control Pilot มี

รายละเอียดตามรูปท่ี 4 ระดับแรงดันของสัญญาณ Control Pilot กับสถานะการชารจรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 ระดับแรงดันของสัญญาณ Control Pilot กับสถานะการชารจ 

สถานะการชารจจะแบงออกเปน state ตางๆ ตามระดับแรงดันไฟฟาฝงบวกของสัญญาณ Control Pilot ซ่ึง

แตละ state จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 

+12V State A: คือสถานะรอ (Standby) ของตูชารจ ซ่ึงอยูในชวงท่ียังไมมียานยนตไฟฟาเขามาเสียบหัว

ชารจ 

+9V State B: พบการเชื่อมตอกับยานยนตไฟฟา (EV Connected) เกิดข้ึนเม่ือผูใชเสียบหัวชารจเขากับ

ยานยนตไฟฟา 

+6V State C: กำลังชารจยานยนตไฟฟา (EV Charging) หลังจากเสียบหัวชารจและยานยนตไฟฟาพรอม

สำหรับการชารจ วงจรภายในยานยนตไฟฟาจะเปลี่ยนคาแรงดันไฟฟาของสัญญาณ Control Pilot เพ่ือ

สื่อสารใหตูชารจทำการจายกระแสไฟฟาใหแกยานยนตไฟฟา 

+3V State D: กำลังชารจใหกับยานยนตไฟฟาและเปดระบบระบายอากาศ (EV Charging, Ventilation) 

0V State E: พบปญหาในการชารจ (Error) 

 

เมื่อทราบถึง state การชารจโดยรวมแลว จะเห็นไดวาสวนท่ีสำคัญสำหรับการชารจจะอยูที่ State B 

และ State C เปนหลัก นอกจากนี้ยังมีอีกตัวแปรหลักท่ีสำคัญ ซ่ึงตูชารจจะใชเพ่ือสื่อสารใหยานยนตไฟฟาใหรูวาตู

ชารจนั้นๆจะสามารถจายกระแสสูงสุดไดเทาไร ซ่ึงจะเรียกวาพิกัดกระแสชารจ 

พิกัดของกระแสชารจ 

 โดยตูชารจจะใชวิธีกำหนด Duty Cycle ของสัญญาณ Control Pilot ซึ่งเปนการกำหนดอัตราสวน

ระหวางความกวางของพัลส (Pulse Width) กับคาบเวลาของพัลส (Time period) มีหนวยเปนเปอรเซ็นต “%” 

เมื ่อยานยนตไฟฟาอานคา Duty Cycle จากสัญญาณ Control Pilot ที่ตู ชารจสงมาใหก็จะทำใหรูไดทันทีวา

สามารถใชกระแสชารจจากตูชารจไดมากท่ีสุดเทาไร ดังนั้นระบบชารจแบตเตอรี่ในยานยนตไฟฟาก็จะไมดึงกระแส
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เกินจากที่ตูชารจกำหนดไว ความสัมพันธของ % Duty Cycle กับพิกัดกระแสชารจนั้นจะแสดงตามตัวอยางในรูป

ที่ 5 ซึ่งมีการแบงสเกลของ % Duty Cycle และพิกัดกระแสชารจเปน 2 ชวง โดยสามารถคำนวณไดดวยสมการ

ดังนี้ 

พิกัดกระแสชารจ = � 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[%] ∗ 0.6              ,             6𝐴𝐴 ถึง 51𝐴𝐴
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[%] − 64) ∗ 2.5 ,  52𝐴𝐴 ถึง 80𝐴𝐴 

 

 
รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางคาพิกัดกระแสชารจและ % Duty Cycle ของสัญญาณ Control Pilot 

  

อีกขั้วตอหนึ่งที ่มีความสำคัญซึ่งไดกลาวถึงกอนหนาคือ PP (Proximity 

Pilot) โดยปกติแลว PP จะไมถูกใชงานหากตูชารจเปนแบบท่ีมีสายชารจตอตรงออก

จากวงจรภายในตู แตยังมีตู ชารจอีกแบบหนึ่งท่ีไมมีสายชารจตอออกมา แตจะมี

ลักษณะเปนเตารับ (Socket Female) ติดอยูบนตูตัวชารจแทน โดยจะแสดงตามรูป

ที่ 6 การใชงานตูชารจที่มีลักษณะนี้ ผูใชจะตองมีสายชารจที่เปนแบบเตาเสียบ 2 

ดาน คือดานหนึ่งเปนเตาเสียบตัวผู (Male Plug) ใชเสียบเขากับตัวตูชารจ และอีก

ดานหนึ่งเปนเตาเสียบตัวเมีย (Female Plug) เพื่อเสียบเขากับตัวยานยนตไฟฟา 

ทั้งนี้สายชารจท่ีผูใชแตละคนนำมาใชงานนั้นอาจจะมีพิกัดการทนกระแสที่แตกตาง

กัน ดังนั้นเพื่อใหตูชารจรูวาสายชารจที่นำมาตอใชงานนั้นสามารถรองรับกระแส

ชารจไดกี่แอมแปร จึงมีความจำเปนตองใชงานขั้วตอ PP โดยจะอาศัยหลักพื้นฐานของวงจรไฟฟาดวยวิธีการตอ

ความตานทานคาหนึ่งไวภายในสายชารจระหวางข้ัวตอ PP กับ PE ซ่ึงมีวงจรสมมูลแสดงดังรูปท่ี 7 

รูปท่ี 6 เตารับของตูชารจ 
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รูปท่ี 7 วงจรสมมูลของ Proximity Pilot ระหวางตูชารจและสายชารจ 

คาความตานทานกับขนาดกระแสพิกัดของสายชารจตามมาตรฐาน IE61851-1 แสดงรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คาความตานทานกับพิกัดกระแสของสายชารจ 

 

 

จากขอมูลเบื้องตนของหัวชารจแบบไฟฟากระแสสลับในประเทศไทย ซ่ึงเปนไปมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก. 2749 เลม 2-2559 จะชวยใหผูอานสามารถทำความเขาใจลักษณะการทำงานของกระบวนการชารจท้ัง

ในฝงตูชารจและฝงยานยนตไฟฟาในเชิงเทคนิคไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำใหเกิดความรูความเขาใจในการ

ประเมินพิกัดความทนทานของอุปกรณควบคุมการชารจและอุปกรณปองกันในระบบการชารจ ทำใหสามารถ

เลือกใชอุปกรณไฟฟาในการติดตั้ง โดยพิจารณาไดวามีขนาดพิกัดเหมาะสมและสามารถรองรับตอการใชงาน

ของระบบชารจไดหรือไม เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยสำหรับการใชงานในชีวิตประจำวันไดมากยิ่งข้ึน 

คาตัวตานทานในสายชารจ 

(โอหม) 

คาพิกัดกระแสของสายชารจ 

(แอมแปร) 

- Error 

100 63 

220 32 

680 20 

1500 13 

- 0 
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