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บทคดัย่อ  
รถบสัไฟฟ้าจ าเป็นต้องใชพ้ลงังานส าหรบัขบัเคลื่อนระบบภายในตวัรถ ดงันัน้  การหาพลงังานเพื่อประจุไฟฟ้ารถบสั

ไฟฟ้าจึงมคีวามส าคญัอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและผูใ้ชไ้ฟฟ้า บทความนี้เป็นการศึกษาความต้องการ
พลงังานไฟฟ้าของรถบสัไฟฟ้าส าหรบัสถานีประจุไฟฟ้าเรว็แบบแยกเดีย่วรวมกบัระบบผลติไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์ โดยท าการ
จ าลองการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของรถบสัไฟฟ้า แบตเตอรีค่วามจุ 124 kWh และศกึษาการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์
ส าหรบัป้อนก าลงัไฟฟ้าให้กบัสถานีประจุไฟฟ้า โดยใชโ้ปรแกรม HOMER Pro® จ าลองระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ผล
การจ าลองแสดงใหเ้หน็ว่า ขณะประจุไฟฟ้าของรถบสัไฟฟ้าใช้ก าลงัไฟฟ้าสงูสุด 166.43 kW และใชพ้ลงังานไฟฟ้า 11.87 kWh 
ส าหรบัการประจุไฟฟ้า 1 คร ัง้ ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีเ่หมาะสมส าหรบัสถานีประจุไฟฟ้าเรว็แบบแยกเดี่ยว
ขนาด 89.5 kW ใช้แบตเตอรี่ขนาด 300 kWh ค่าต้นทุนเริ่มต้น 2,102,485 บาท ซึ่งระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้        
479 kWh/วนั และแบตเตอรีส่ามารถจ่ายพลงังานใหก้บัโหลดการประจุไฟฟ้ารถบสัไฟฟ้า 99.42 kWh/วนั โหลดการประจุไฟฟ้า
ของรถบสัไฟฟ้าเป็นโหลดขนาดใหญ่กว่ายานยนต์ไฟฟ้า ซึง่อาจมผีลกระทบกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามาก ดงันัน้ เป็นสิง่ทีส่ าคญั
เพื่อหาเหล่งพลงังานส าหรบัการประจุไฟฟ้ารถบสัไฟฟ้า ซึง่เป็นสว่นประกอบหนึ่งส าหรบัเมอืงอจัฉรยิะ 
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Abstract 
 The electric bus (Ebus) needs to use energy to drive the inside system. Therefore, finding the power to charge 
the Ebus is very important in order not to affect the power system and the electricity user. This paper is a study of the 
energy requirements of an Ebus for a standalone fast charging station combined with a photovoltaic power generation 
system. By simulating the electrical energy consumption of the Ebus, the battery capacity 124 kWh and studying the 
use of the solar cell power generation system for electric power supply to the Ebus charging station. Using the HOMER 
Pro® program to simulate solar power generation systems. The simulation results show that the Ebus charging uses a 
maximum power of 166.43 kW and the energy is 11.87 kWh for the one time. The suitable solar power generation 
system for a stand-alone fast charging station 89.5 kW, the battery 300 kWh battery and the initial cost is 2,102,485 
baht. The system can generate 479 kWh/day and the battery can supply power to the load Ebus charging 99.42 
kWh/day. Electric load of Ebus is a larger load than electric vehicles. Which may have an impact on the power 
distribution system, so it is important to find the energy for the Ebus charging, it is a component of a smart city. 
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