
ล ำดับท่ี ค ำถำม/ ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ สรุปกำรด ำเนินกำร
1 (ค ำถำม) ในกำรติดต้ัง RCD ท ำไมต้องเป็น RCD Type B อธิบำยได้จำกรูปภำพใน slide หน้ำ 81 เร่ือง range กำรท ำงำน แต่ถ้ำมี DC แทรกเข้ำมำ จะท ำให้  

Hysteresis curve ของหม้อแปลงวัดกระแส shift ออกไปอยู่ในบริเวณกำรอ่ิมตัวของแกนเหล็ก เวลำ
เกิดกระแสผิดพร่องจะท ำให้ไม่สำมำรถตรวจจับได้ถูกต้อง ใส่รูปภำพ

2 (ค ำถำม) ไม่ว่ำจะเป็น DC หรือ AC ก็ควรจะต้องเป็น RCD Type B ท้ังหมดหรือไม่ ชนิดของ RCD แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ Type AC, Type A, Type B 
ในกรณีรถยนต์ไฟฟ้ำอุปกรณ์อัดประจุเป็น DC แบบ Smooth ดังน้ันจึงต้องใช้ RCD Type B แต่หำกใช้ 
Type A ต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลงกระแสท่ีรองรับ DC ได้ (RDC-DD)

3 (ค ำถำม) ถ้ำเป็นกำรติดต้ังท่ีบ้ำน จ ำเป็นจะต้องติดต้ัง RCD ท่ีเป็น Type B ด้วยหรือไม่ ส ำหรับวงจรเต้ำรับกำรชำร์จโหมด 2 สำมำรถติดต้ัง RCD Type A ร่วมกับตัวตัดไฟร่ัว DC 
(CCID-Charge Circuit Interrupting Device) มีอยู่ใน IC-CPD (In Cable - Control and Protecting
 Device) ในกรณีท่ีไม่มี ให้ติดต้ัง Type B
ส่วนในกรณีติดต้ังเคร่ืองอัดประจุโหมด 3 หรือโหมด 4 ต้องใช้ RCD Type B แต่หำกใช้ Type A ต้องใช้
ร่วมกับหม้อแปลงกระแสท่ีรองรับ DC ได้ (RDC-DD)

4 (ค ำถำม) วสท. จะมีบทบำทอย่ำงไร ถ้ำท ำตำมมำตรฐำนของ วสท. แล้วหน่วยงำนใดจะเข้ำมำตรวจสอบ
กำรติดต้ังตำมมำตรฐำน วสท.

วสท.ไม่สำมำรถอนุมัติเองได้

5 (ค ำถำม) มำตรฐำนตัวน้ีเป็นมำตรฐำนบังคับหรือไม่ และจะมีหน่วยงำนใดมำบังคับ อยูในกระบวนกำร กำรด ำเนินกำรประกำศให้เป็นมำตรฐำนของ สมอ. เพ่ือประกำศเป็นมำตรฐำนบังคับ
ต่อไป

6 (ค ำถำม) ELCB จะสำมำรถใช้ทดแทน RCD ได้หรือไม่ ในมำตรฐำน 60364-7-722 กล่ำวถึงกำรใช้ RCD เท่ำน้ัน โดยกำรท ำงำนจะตรวจจับกระแสเข้ำและออก
จำกอุปกรณ์ท่ีไม่เท่ำกัน เรียกว่ำกระแสเหลือ ซ่ึงก็คือกระแสท่ีเล็ดรอดหำยไปทุกกรณี
ส่วน ELCB เป็นช่ือเรียกแบบเก่ำ ซ่ึงอำจท ำงำนโดยแรงดันหรือกระแสก็ได้ โดยตรวจจับกระแสร่ัวไหลลง
ดินอย่ำงเดียว

7 (ค ำถำม) ยังไม่ได้รับเอกสำร จะสำมำรถหำ Download ได้ท่ีใด ทำง วสท. จะส่งไฟล์ให้ทำง E-mail ส ำหรับผู้ท่ีไม่ได้รับ

สรุปข้อคิดเห็น เทคนิคพิจำรณ์คู่มือกำรติดต้ังแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ
วันพุธท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 108 Impact Forum เมืององธำนี
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8 (ค ำถำม) ถ้ำในอนำคตมีกำรปรับเปล่ียนเน้ือหำของฉบับภำษำอังกฤษ มำตรฐำนน้ีจะต้องเปล่ียนหรือไม่ 
เก่ียวกับ ELCB เร่ือง Touch Voltage

มำตรฐำนน้ีมีเปิดเร่ืองน้ีไว้ตำมฉบับมำตรฐำนฉบับภำษำอังกฤษ

9 RCD Type A ท ำไมต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ DC Type A ใช้ส ำหรับตรวจจับกระแสผิดพร่อง AC เป็นหลัก และสำมำรถตรวจจับกระแสผิดพร่อง DC ได้ไม่
เกิน 6mA แต่หำกมีกระแสผิดพร่องทำง DC ต้ังแต่ 6 mA ข้ึนไปจะท ำให้อุปกรณ์ตรวจจับท ำงำน
ผิดพลำดได้ จึงจ ำเป็นต้องติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ DC ร่วมด้วย

10 RCD Type B ตรวจจับได้แบบไหน ตัว RCD Type B จะตรวจจับได้กรณีท่ีมี smooth DC
11 (ค ำถำม) กำรติดต้ังต้องได้มำตรฐำน TIS โดยแบ่งออกเป็นมำตรฐำนท่ัวไป มำตรฐำนบังคับ และแบบจด

ทะเบียน ส ำหรับ EV Station ในปัจจุบันจะใช้ได้อย่ำงไร และมีมำตรฐำนตัวไหนรองรับ
มีมำตรฐำนน้ีออกมำแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อัดประจุไฟฟ้ำ มอก. 61851 เป็นมำตรฐำนท่ัวไป (ไม่บังคับ) ใน
ส่วนของมำตรฐำนติดต้ังน้ันจะมีกำรออกมำตรฐำนบังคับจำก 3 หน่วยงำนคือ กฟน. กฟภ. และ กกพ.

12 (ข้อเสนอแนะ) เน่ืองจำก EV อนำคตในบ้ำนเรำมีเข้ำมำแน่นอน จะมีมำตรฐำนตัวไหนหรือไม่ท่ีจะออกมำ
รองรับเร่ืองโหลดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ EV

ท ำตำมท่ีกำรไฟฟ้ำก ำหนด

13 (ค ำถำม) จะมีมำตรฐำนไหนหรือไม่ท่ีจะรองรับแหล่งจ่ำยไฟท่ีไม่ได้มำจำกกำรไฟฟ้ำ เช่น แหล่งจ่ำยจำก 
Solar roof

โดยหลักกำรสำมำรถท ำได้ โดยประยุกต์ใช้งำนตำมควำมเหมำะสม

14 (ค ำถำม) slide หน้ำท่ี 83 โหมด 4 ตรงค ำว่ำ Type A minimum คืออะไร หมำยถึงข้ันต่ ำต้องเป็น Type A ใส่รูปภำพ
15 (ค ำถำม) กำรติดต้ังสถำนีชำจร์ต้องมีวิศวกรควบคุมระดับใด โดยท่ัวไปถ้ำไม่มีหม้อแปลงและก ำลังไฟฟ้ำไม่เกิน 200 kVA ไม่เข้ำข่ำยวิศวกรรมควบคุม ดังน้ันต้องอำศัย

ข้อก ำหนดของกระทรวงพลังงำนและกำรไฟฟ้ำท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบังคับข้อก ำหนดน้ี

16 (ค ำถำม) มำตรฐำนเล่มน้ีก ำหนดว่ำต้องใช้ Isolating Transformer หรือไม่ ไม่ก ำหนด แต่มีอธิบำยอยู่ในบทท่ี 5 หัวข้อ 5.3.4
17 (ค ำถำม) ถ้ำในส่วนของรถยนต์จะมีส่วนในกำรขับเคล่ือนของรถยนต์หรือไม่อย่ำงไร ภำยในตัวรถจะ

เป็นไปตำมท่ีกรมขนส่งทำงบกประกำศไว้หรือไม่ เช่น รถยนต์ธรรมดำท ำควำมเร็วต่อเน่ืองควำมเร็วไม่
น้อยกว่ำ 45 km/ hr

มำตรฐำนเล่มน้ีเป็นส่วนของกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำ ไม่เก่ียวกับสมรรถนะของตัวรถ
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18 (ค ำถำม) กรณีเกิดกระแสไฟฟ้ำร่ัวในตัวรถ กำรร่ัวของกระแสไฟฟ้ำจะเท่ำกันท้ังคันรถหรือไม่ ต้องพิจำรณำกำรร่ัวว่ำเป็นแบบใด ไม่ว่ำจะร่ัวแบบใดก็จะว่ิงไปท่ีล้อรถผ่ำนไปยังแหล่งจ่ำยต้นก ำเนิด ไม่
สำมำรถตอบได้ว่ำเท่ำกันทุกจุดหรือไม่

19 (ข้อเสนอแนะ) หม้อแปลงท่ีเห็นในรูปหน้ำท่ี 83 เป็นหม้อแปลงควำมถ่ีต่ ำ ดังน้ัน DC จะผ่ำนไม่ได้ ท ำให้ 
AC ผ่ำนได้อย่ำงเดียว ส่งผลท ำให้ Type A ก็สำมำรถท ำงำนได้

รับฟัง

20 (ข้อเสนอแนะ) เร่ืองภำษำและกำรแปล ยกตัวอย่ำง บทท่ี 3 และบทท่ี 4 เน้ือหำอ่ำนเข้ำใจยำก แต่ในบทท่ี
 5 อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย ผู้ท่ีใช้มำตรฐำนตัวน้ีไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้ำทุกคน อำจท ำให้อ่ำนมำตรฐำนแล้วไม่เข้ำใจ 
และภำษำท่ีใช้มีควำมผิดพลำดเยอะ เช่น ข้อ 3.3 กล่ำวถึงข้อบังคับ 722 โดยไม่มีกำรเอ่ยมำก่อนว่ำมำ
จำกท่ีใด ถ้ำไม่ได้อ่ำนเน้ือหำด้ำนในจะไม่มีทำงทรำบว่ำมำจำกท่ีใด และกำรใช้ค ำทับศัพท์ แนะน ำเร่ือง
กำรใช้หลักภำษำให้เห็นใจคนอ่ำนและปรับเปล่ียนค ำพูดให้ทุกคนสำมำรถอ่ำนแล้วเข้ำใจได้ และควร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง เช่น ข้อ 3.4.3 ข้อบังคับอำคำรอ้ำงอิง 2 คืออะไร ข้อ 4.1.2 สถำบันพลังงำน 
แนะน ำ สถำบันไหน ข้อ 4.1.2.1 (ถ้ำมีมำกกว่ำ 1) แปลมำจำก more than 1 ข้อ 4.2 เป็นกฏหมำยควำม
เสมอภำคของประเทศอังกฤษ แต่ประเทศไทยน้ันไม่มีข้อน้ี

รับฟัง

21 (ข้อเสนอแนะ) ข้อ 5.8 พิกัด IP เสนอเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันฝุ่นและของเหลว มำตรฐำนกำรป้องกัน
ฝุ่นและน้ ำ (Index polution, IP) เพ่ิมตำรำง IP

รับฟัง

22 (ข้อเสนอแนะ) ข้อ 7.5 อุปกรณ์กระเหลือ (RCDs) มีตัวอักษร s ตัวสุดท้ำยคืออะไร ถ้ำไม่มีควำมหมำย
แนะน ำให้ตัด s ออก

ตัด s ออก ตำมหัวข้อ ให้เป็น (RCD)

23 (ข้อเสนอแนะ) หน้ำ 71 หัวข้อกำรต่อลงดินตำมมำตรฐำน IEC ควรระบุหมำยเลขของมำตรฐำนท่ีหัวข้อ
ด้วย

มีระบุใช้แล้ว

24 (ค ำถำม) PHEV, E-REV ย่อมำจำกค ำใด PHEV = Plug-in Hybrid Electrical Vehicle, E-REV Extended Range Electric Vehicle
25 (ค ำถำม) โหมด 1 2 3 4 คืออะไร ดูรำยละเอียดในภำคผนวก ก
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26 (ข้อเสนอแนะ) ทุกบท ควรให้กำรอ้ำงอิงมำตรฐำนท่ีเก่ียวเน่ือง โยงไปยังมำตรฐำนของประเทศไทย เช่น 
มำตรฐำน วสท. มอก.

รับฟัง

27 (ข้อเสนอแนะ) ภำคผนวก ค หน้ำ 83 Diagram ถ้ำเล็กมำกให้ขยำยรูปใหญ่ให้เต็มหน้ำกระดำษ รับฟัง
28 (ค ำถำม) ส ำหรับเจ้ำของรถ หรือ ช่ำงตรวจสภำพรถ ในมำตรฐำนน้ีสำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติเพ่ือป้องกัน

เบ้ืองต้นได้หรือไม่ เช่น ต้องสวมใส่รองเท้ำบูท ถุงมือยำง ฯลฯ
ให้ปฏิบัติตำม "มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำในสถำนท่ีท ำงำน" (พ.ศ. 2557)
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