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คณะกรรมการอ านวยการ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2557-2559 
 

1. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก 

2. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายก คนที่ 1 

3. ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายก คนที่ 2 

4. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อุปนายก คนที่ 3 และประธานกรรมการต่างประเทศ 

5. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ 

6. ผศ.ศักดิ์ชัย สกานุพงษ ์ เหรัญญิก 

7. นางสาวบุษกร แสนสุข นายทะเบียน 

8. ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประชาสัมพันธ์และโฆษก 

9. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ สาราณียกร 

10. นายชัชวาล คุณค้้าชู กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ 

11. รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ประธานกรรมการโครงการ 

12. ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ปฏิคม 

13. ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี ประธานสมาชิกสัมพันธ์ 

14. นายไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการสวัสดิการ 

15. ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย กรรมการกลาง 

16. รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการกลาง 

17. นายสืบศักดิ์ พรหมบุญ กรรมการกลาง 

18. ดร.ชวลิต ทิสยากร กรรมการกลาง 

19. นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานวิศวกรหญิง 

20. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานวิศวกรอาวุโส 

21. ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข ประธานยุววิศวกร 

22. รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 

23. นายกิตติพงษ ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

24. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
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27. รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค้า ประธานสาขาวิศวกรรมเคม ี

28. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

29. ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล ประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

30. นายพิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

31. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ประธานสาขาภาคเหนือ 1  

32. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานสาขาภาคเหนือ 2  

33. นายชัยชาญ วรนิทัศน์ ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

34. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

35. ผศ.ปรีชา สะแลแม ประธานสาขาภาคใต ้
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2557-2559 
 

1. ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย ์ ที่ปรึกษา 

2. นายเกษม กุหลาบแก้ว ที่ปรึกษา 

3. ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ที่ปรึกษา 

4. นายภูเธียร พงษ์พิทยาภา ที่ปรึกษา 

5. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศิลกุล ที่ปรึกษา 

6. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษา 

7. รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ที่ปรึกษา 

8. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ที่ปรึกษา 

9. นายลือชัย ทองนิล ที่ปรึกษา 

10. ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ ที่ปรึกษา 

11. รศ.ศุลี บรรจงจิตร ที่ปรึกษา 

12. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา 

13. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษา 

14. ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ที่ปรึกษา 

15. รศ.วิชัย สุระพัฒน์ ที่ปรึกษา 

16. ดร.ธงชัย มีนวล ที่ปรึกษา 

17. ดร.ธนะศักดิ ์ ไชยเวช ที่ปรึกษา 

18. รศ.ไชยะ แช่มช้อย ที่ปรึกษา 

19. นายทวีป อัศวแสงทอง ที่ปรึกษา 

20. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ที่ปรึกษา 

21. ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ ที่ปรึกษา 

22. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ที่ปรึกษา 

23. นายโสภณ สิกขโกศล ที่ปรึกษา 

24. นายสมศักดิ ์ วัฒนศรีมงคล ที่ปรึกษา 
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25. นายปราการ กาญจนวตี ที่ปรึกษา 

26. นายสุเมธ อักษรกิตติ ์ ที่ปรึกษา 

27. ผศ.ถาวร อมตกิตติ์ ที่ปรึกษา 

28. นายกิตติพงษ ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ 

29. นายบุญมาก สมิทธิลีลา รองประธานคณะกรรมการ 

30. นายสุกิจ เกียรติบุญศร ี รองประธานคณะกรรมการ 

31. นายสุพัฒน์ เพ็งมาก กรรมการ 

32. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ กรรมการ 

33. นายบุญศักดิ ์ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ 

34. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว กรรมการ 

35. นายยงยุทธ รัตนโอภาส กรรมการ 

36. นายบุญชล ตันติรัตนสุนทร กรรมการ 

37. ดร.ประดิษฐ์ เฟ่ืองฟู กรรมการ 

38. นายกิตติศักดิ ์ วรรณแก้ว กรรมการ 

39. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

40. นายณพล วรวิทยากร กรรมการ 

41. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการ 

42. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล กรรมการและเลขานุการ 



V 

   

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา  

ปี 2557-2559 
 

ที่ปรึกษา 
1. ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 

2. นายลือชัย ทองนิล 

3. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี   

4. นายกิตติพงษ ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  

5. นายเกียรติ อัชรพงษ์ 

6. นายจิราคม ปทุมานนท ์

7. รศ.ศุลี บรรจงจิตร 

8. ผศ.ถาวร อมตกิตติ์ 

9. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ 

10. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ 

11. นายทิวา เพ็ชรรัตน์ 

12. นายเตชทัต บูรณอัศวกุล 

13. นายคมสหัสภพ นุตยกุล 

14. นายไพโรจน์ ภานุกาญจน์ 

15. นายสุรีย์ จรูญศักดิ ์

16. นายทองค้า ปิยธีรวงศ์ 

17. ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง 

18. นายสุเมธ เนติลัดดานนท์  

คณะอนกุรรมการ 
1. ดร.ประดิษฐ์ เฟ่ืองฟู ประธานอนุกรรมการ 

2. นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ อนุกรรมการ 

3. นายธงชัย มีนวล อนุกรรมการ 

4. นายกฤษณพล ดวงหอม อนุกรรมการ 

5. นายกิตติศักดิ ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ 
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6. ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 

7. ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย อนุกรรมการ 

8. ผศ.ดร.ชาย ชมพูอินไหว อนุกรรมการ 

9. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว อนุกรรมการ 

10. นายพงศ์สันติ ์ จุลวงศ์ อนุกรรมการ 

11. นายศุภกร แสงศรีธร อนุกรรมการ 

12. นายมนัส อรุณวัฒนาพร อนุกรรมการ 

13. รศ.ดร.สมพร สิริส้าราญนุกุล อนุกรรมการ 

14. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์ อนุกรรมการ 

15. นางสาวหทัยกาญจน์ มีข้า ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  ขอบเขตและเรื่องทั่วไป 1 
1.1 ขอบเขต 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 1 
1.3 มาตรฐานอ้างอิง 1 
1.4 นิยาม 2 
ส่วนที่ 2 รูปแบบของการต่อ PV Array 6 
2.1 รูปแบบการต่อ PV Array 6 
2.2 ประเด็นด้านสมรรถนะ 17 
ส่วนที่ 3 ประเด็นด้านความปลอดภัย 20 
3.1 ข้อก้าหนดทั่วไป 20 
3.2 การป้องกันการเกิดไฟดูด (Electric Shock) 20 
3.3 การป้องกันกระแสเกิน 20 
3.4 การป้องกันความผิดพร่องลงดิน (Protection Against Earth Faults) 24 
3.5 การป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าและแรงดันเกิน (Protection Against Effect of Lightning and Overvoltage) 25 
ส่วนที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 
4.1  ข้อก้าหนดทั่วไป 27 
4.2 แรงดันสูงสุดของ PV Array 27 
4.3 ข้อก้าหนดส้าหรับส่วนประกอบ 28 
4.4 ข้อก้าหนดจุดติดตั้งและวิธีการติดตั้ง 37 
4.5 การทดสอบการท้างานหลักการติดตั้ง (Commissioning) 46 
ส่วนที่ 5 การท าสัญลักษณ์และเอกสาร 47 
5.1 การท้าสัญลักษณ์ของบริภัณฑ์ (Equipments Marking) 47 
5.2 ข้อก้าหนดส้าหรับป้าย (Requirements for Signs) 47 
5.3 การระบุว่ามีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 47 
5.4 ข้อมูลส้าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 48 
5.5 ป้ายสัญญาณส้าหรับอุปกรณ์ตัดต่อวงจร 49 
5.6 เอกสาร 50 
ภาคผนวก   

ก.  การต่อลงดินและการแยกวงจรกระแสตรง 51 
ข.  ข้อแนะน้าส้าหรับการบ้ารุงรักษา 57 
ค. การทดสอบและกระบวนการทดสอบก่อนใช้งานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 60 
ง. กระบวนการทดสอบการท้างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ิมเติม 65 
จ. การป้องกันผลกระทบของฟ้าผ่าและแรงดันเกิน 69 
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สารบัญรูป 
 
ส่วนที่ 2  รูปแบบของการต่อ PV Array 6 
รูปที่ 2.1 รูปแบบทั่วไปของการต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 
รูปที่ 2.2 รูปแบบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 7 
รูปที่ 2.3 ไดอะแกรมของ PV Array - กรณี PV String หนึ่งแถว 8 
รูปที่ 2.4 ไดอะแกรมของ PV Array – กรณี PV String ต่อขนานกันหลายแถว 9 
รูปที่ 2.5 ไดอะแกรม PV Array – กรณี PV String ต่อขนาดนกนัหลายแถวโดยแบ่งเป็น PV Sub-Array 10 
รูปที่ 2.6 PV Array ซึ่งใช้อุปกรณ์แปลงผันก้าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่ง 13 
รูปที่ 2.7 PV Array ซึ่งใช้อุปกรณ์แปลงผันก้าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่งภายในโดยมีการต่อ  
 บัสกระแสตรงอันเดียวกัน 14 
รูปที่ 2.8 PV String ที่ใช้อุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรง 15 
ส่วนที่ 3 ประเด็นด้านความปลอดภัย 20 
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างของไดอะแกรม PV Array เมื่อ PV String ถูกต่อรวมกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  
 หนึ่งตัวต่อกลุ่มของ PV Array 22 
ส่วนที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์ตัดวงจรของ PV Array บนหลังคา 29 
รูปที่ 4.2 เคเบิลตีเกลียว ตัวน้าเดี่ยว พร้อมด้วยฉนวนและเปลือกหุ้ม 34 
รูปที่ 4.3 การใช้งานไดโอดก้ันกระแส 36 
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มาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย : 

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคา 
 

ส่วนที่ 1 ขอบเขตและเรื่องทั่วไป 
1.1  ขอบเขต 
 มาตรฐานนี้กล่าวถึงข้อก าหนดการติดตั้งและความปลอดภัยส าหรับ PV Array โดยรวมถึงการต่อเคเบิล
ของ PV String อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อ การต่อลงดิน อุปกรณ์เปลี่ยนรูปแบบของพลังงาน 
แต่ไม่รวมอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน และโหลด ส าหรับข้อก าหนดในการติดตั้งด้านกระแสสลับให้อ้างอิงตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้เป็นการกล่าวถึงข้อก าหนดการติดตั้งและความปลอดภัย ส าหรับระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยเฉพาะระบบไฟฟ้ากระแสตรงและ PV Array ที่
ก่อให้เกิดอันตรายอ่ืนนอกเหนือจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป  

หมายเหตุ : มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมข้อก าหนดการติดตั้งส าหรับแบตเตอรี่ในระบบจ่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.3  มาตรฐานอ้างอิง 
มาตรฐานที่อ้างอิงมีดังต่อไปนี้  

วสท.   EIT2001 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

มอก.  2580 เล่ม 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผง 

เซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 ข้อก าหนดส าหรับการสร้าง 

  2580 เล่ม 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผง 

เซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ 

  1843   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส าเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสง 

ภาคพ้ืนดินแบบผลึกซิลิคอน – คุณลักษณะการออกแบบและการรับรอง 

แบบ 

  2210  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนส าเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังแสง 

ภาคพ้ืนดินแบบฟิล์มบาง – คุณลักษณะการออกแบบและการรับรองแบบ 

513  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้ม
บริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP) 
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AS/NZS  5033  Installation and safety requirements for photovoltaic (PV) 
arrays 

IEC   62548  Photovoltaic (PV) arrays - Design requirements 

1.4  นิยาม 
1.4.1  ไดโอดกั้นกระแส (Blocking Diode) 

 ไดโอดที่ต่ออนุกรมกับ PV Module, PV String, PV Sub-array และ PV Array เพ่ือป้องกันไม่ให้
กระแสไหลย้อนกลับ ไปในอุปกรณ์ PV Module, PV String, PV Sub-array และ PV Array 

1.4.2  ตัวน าต่อประสาน (Bonding Conductor) 

 ตัวน าป้องกันที่ใช้ต่อให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน 

1.4.3  ไดโอดลัดข้าม (Bypass Diode) 

 ไดโอดที่ต่อข้าม PV Cell หนึ่งเซลล์หรือมากกว่าเพ่ืออนุญาตให้กระแสข้ามเซลล์ที่ถูกบังแสงหรือช ารุด 
ไปในทิศทางท่ีกระแสไหล ในการป้องกันจุดร้อนหรือเซลล์เสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันย้อนกลับจากเซลล์อ่ืน
ใน PV Module นั้น  

1.4.4  จุดต่อลงดินตามหน้าที่ใน PV Array (Functionally Earthed PV Arrays) 

PV Array ที่มีตัวน าหนึ่งตัวส าหรับต่อลงดิน เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากความปลอดภัย  

1.4.5  IMOD MAX OCPR (Module Maximum Overcurrent Protection) 

พิกัดป้องกันกระแสเกินสูงสุดของ PV Module  

1.4.6  In (Nominal Rated Current) 

พิกัดกระแสที่ระบุส าหรับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 

1.4.7  ISC ARRAY (Array Short Circuit Current) 

 กระแสลัดวงจรของ PV Array ภายใต้ภาวะทดสอบมาตรฐาน ต้องมีค่า  

 ISC ARRAY = ISC MOD x SA             (1.1) 

 โดยที่ SA เป็นจ านวนทั้งหมดของ PV String ที่ต่อขนานกันใน PV Array 

1.4.8  ISC S-ARRAY (Sub-array Short Circuit Current) 

 กระแสลัดวงจรของ PV Sub-array ภายใต้ภาวะทดสอบมาตรฐาน ต้องมีค่า 

 ISC S-ARRAY = ISC MOD x SSA                 (1.2) 

 โดยที่ SSA เป็นจ านวนทั้งหมดของ PV String ที่ต่อขนานกันใน PV Sub-array 

1.4.9  ISC MOD (Module Short Circuit Current) 

กระแสลัดวงจรของ PV Module หรือ PV String ภายใต้ภาวะทดสอบมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในแผ่นป้าย
ชื่อโดยผู้ผลิต 
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 หมายเหตุ : PV Module ที่ต่ออนุกรมใน PV String มีค่ากระแสลัดวงจรเท่ากับ ISC MOD 

1.4.10  ความเข้มรังสี (Irradiance)  

 ปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตร 

1.4.11  การติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point Tracking ; MPPT) 

 การติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุด คือ การควบคุมการท างานของ PV Array เพ่ือให้ใกล้หรือตรงจุดที่ได้
ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

1.4.12  ระดับแรงดันก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Voltage ; Vmp) 

 ระดับแรงดัน ณ จุดที่ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของ PV Module ภายใต้ภาวะทดสอบมาตรฐาน 

1.4.13  อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก (Micro Inverter) 

 อินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบนโครงของ PV Module หรือติดตั้งใกล้กับ PV Module 

1.4.14  อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า (Power Conversion Equipment ; PCE) 

 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่ได้จาก PV Array ให้มีความถี่และแรงดันที่เหมาะสมแก่โหลดที่เชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า  

1.4.15 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบไม่แยกส่วน (Power Conversion Equipment, Non-
separated) 

 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่ไม่มีการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างส่วนด้านเข้ากับด้านออก 

 หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แบบไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า 

1.4.16  อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Power Conversion Equipment, Separated) 

 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่อย่างน้อยมีการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างส่วนด้านเข้ากับด้านออก 

 หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น การแยกกันทางไฟฟ้าอาจจะท าได้โดยการใช้ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า 

1.4.17   PV Array 

 ชุดประกอบของ PV Module, PV String หรือ PV Sub-array ที่เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบอื่นๆ จนถึงขั้วต่อสายด้านเข้าไฟฟ้ากระแสตรงของอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
หรือโหลดไฟฟ้ากระแสตรง 

 หมายเหตุ : PV Array ประกอบด้วย PV Module หนึ่งมอดูล PV String หนึ่งแถว หรือการต่อขนานของ PV String 
หรือการต่อขนานของ PV Sub-array และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ดูรูปท่ี 2.3 ถึง 2.5) 

1.4.18  เคเบิล PV Array (PV Array Cable) 

 เคเบิลด้านออกของ PV Array 

1.4.19  กล่องรวมสายของ PV Array (PV Array Combiner Box) 

 กล่องต่อสายที่ใช้เชื่อมต่อ PV Sub-array เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือ 
อุปกรณ์ตัดต่อวงจร 



4 

 

 

 

1.4.20  กล่องต่อ PV Array (PV Array Junction Box) 

 กล่องที่ใช้เชื่อมต่อ PV Sub-array เข้าด้วยกัน 

1.4.21  แรงดันสูงสุดของ PV Array (PV Array Maximum Voltage) 

 แรงดันสูงสุดของ PV Array เท่ากับ VOC ARRAY ส าหรับอุณหภูมิการท างานที่คาดว่าต่ าสุด ยกเว้นใน
กรณีที่ PV Array มีการต่ออนุกรมกับอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Conditioning Units) ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.1.5  

1.4.22  PV Cell 

 อุปกรณ์พ้ืนฐานที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 

หมายเหตุ: ช่ือท่ีใช้เป็น ‘Solar Photovoltaic’ หรือ ‘Photovoltaic Cell’ เป็นช่ือเรียกอ้างถึง ‘Solar Cell’ 

1.4.23 PV Module 

ชุดประกอบที่เล็กที่สุดของ PV Cell ซึ่งเชื่อมต่อกันและมีการป้องกันทางกายภาพ  

 หมายเหตุ : PV Module เรียกว่า ‘Solar Module’ 

1.4.24  กล่องต่อสายของ PV Module (PV Module Junction Box) 

 สิ่งห่อหุ้มที่ยึดติดกับ PV Module ซึ่งมีการต่อทางไฟฟ้าเข้ากับ PV Module 

1.4.25 PV String 

 วงจรของ PV Module หนึ่งชุดหรือมากกว่า ที่ต่ออนุกรมกัน 

1.4.26  สายเคเบิล PV (PV String Cable) 

 เคเบิลที่ต่อ PV Module ใน PV String หรือเชื่อมต่อ PV String ดังกล่าวไปยังกล่องต่อสาย หรือ 
กล่องรวมสายของ PV Module หรือ ไปยังโหลดกระแสตรง 

1.4.27  กล่องรวมสายของ PV String (PV String Combiner Box) 

 กล่องต่อสายที่ใช้เชื่อมต่อ PV String เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือ 
อุปกรณ์ตัดต่อวงจร 

1.4.28  กล่องต่อสายของ PV String (PV String Junction Box) 

  กล่องต่อสายที่ใช้เชื่อมต่อ PV String เข้าด้วยกัน 

1.4.29  PV Sub-array 

 ส่วนย่อยของ PV Array เกิดจากการต่อขนานของ PV String 

1.4.30  เคเบิล PV Sub-array (PV Sub-array Cable) 

 เคเบิลของ PV Sub-array เพ่ือรองรับกระแสของ PV Sub-array ในสภาวะการท างานปกติ  
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1.4.31  ภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Conditions; STC) 

 ภาวะทดสอบส าหรับการทดสอบ PV Cell และ PV Module เป็น ดังนี้ 
– อุณหภูมิของ PV Cell เป็น 25 องศาเซลเซียส 
– แสงอาทิตย์ในระนาบของ PV Cell หรือ PV Module ต้องเป็น 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร 
– สเปคตรัมของแสงอาทิตย์ต้องสอดคล้องกับมวลอากาศ (Atmospheric Air Mass) ที ่1.5 

1.4.32  แรงดันเปิดวงจรของ PV Module (VOC MOD) 

 แรงดันเปิดวงจรของ PV Module (VOC MOD) ที่ภาวะทดสอบมาตรฐาน ตามที่ระบุโดยผู้ผลิตใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

1.4.33  แรงดันเปิดวงจรของ PV Array (VOC ARRAY) 

 แรงดันเปิดวงจรของ PV Array ที่ภาวะทดสอบมาตรฐาน โดยมีค่าเท่ากับ  

 VOC ARRAY = VOC MOD x M            (1.3) 

 โดยที่ M เป็นจ านวนวงจรที่ต่ออนุกรมของ PV Module ใน PV String ใด ๆ ใน PV Array 

 หมายเหตุ : มาตรฐานนี้มีสมมติฐานว่าทุกแถวภายใน PV Array ต่อแบบขนาน ดังนั้นแรงดันเปิดวงจรของ PV Sub-
array และ PV String จะเท่ากับ VOC ARRAY 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบของการต่อ PV Array 
2.1  รูปแบบการต่อ PV Array 
2.1.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 PV Array ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรใช้งาน (Application Circuit) โดยในรูปที่ 2.1 แสดงรูปแบบ
ทั่วไปของการต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

PV
Array วงจรใ ้งาน

วงจร Array 
 

รูปที่ 2.1 รูปแบบทั่วไปของการต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 ลักษณะของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีดังต่อไปนี้ 

ก. PV Array ต่อกับโหลดกระแสตรง 

ข. PV Array ต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับผ่านอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบแยกส่วน  

ค. PV Array ต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับผ่านอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบไม่แยกส่วน 

2.1.2  รูปแบบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV System Architectures) 

 ข้อก าหนดจากผู้ผลิต PV Module และจากผู้ผลิตอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าซึ่ง PV Array ต่อเชื่อม
อยู่จะต้องถูกน ามาพิจารณาในการเลือกระบบการต่อลงดินที่เหมาะสม 

 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มี 5 รูปแบบ ดังนี้  
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PV
Array

วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

ก) ง)

ข) จ)

ค)  

รูปที่ 2.2 รูปแบบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

2.1.3  ไดอะแกรมของ PV Array  (Array Electrical Diagrams) 

 รูปที่ 2.3 ถึง 2.5 แสดงรูปแบบการต่อเบื้องต้นส าหรับ PV String หนึ่งแถว  PV String หลายแถว 
และ PV Sub-array หลายแถว ตามล าดับ 
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อุปกรณ์
แปลงผันก าลัง

ไฟฟ้า

PV Array

สายเคเบิล
ของ PV Array

สวิต ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV Array 2,3

+

-

+

-

PV Module 1

(มีไดโอดลัดข้ามขนานอยู่ภายใน)

 
 
หมายเหตุ :  
1.  โดยทั่วไป ไดโอดลัดข้ามเป็นช้ินส่วนมาตรฐานของ PV Module ซึ่งให้มาโดยผู้ผลิต 

2.  อ้างอิงถึงข้อ 4.3.5 และ 4.4.1 ส าหรับข้อก าหนดเรื่องสวิตช์ตัดวงจรของ PV Array 
3.  อาจจ าเป็นต้องใช้สวิตช์วงจรส าหรับ PV Array สองแถว 
4.  ต้องมีการป้องกันกระแสเกินส าหรับ PV Array ที่ต่ออยู่กับแบตเตอรี่ ดูหัวข้อ 3.3 
 

รูปที่ 2.3 ไดอะแกรมของ PV Array – กรณี PV String หนึ่งแถว 
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อุปกรณ์
แปลงผันก าลัง

ไฟฟ้า

+

-

+

-

+

-

+

-

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV String

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV String

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Arrayสวิต ์ส าหรับตัดวงจร

ของ PV Array

สายเคเบิล
ของ PV Array

กล่องรวมสั  าณ
ของ PV String

สายเคเบิล
ของ PV String

PV StringPV Moduleไดโอดลัดข้าม  
 
หมายเหตุ : 
(1)  โดยทั่วไป ไดโอดลัดข้ามเป็นช้ินส่วนมาตรฐานของ PV Module ซึ่งให้มาโดยผู้ผลิต 
(2)  อ้างอิงถึงข้อ 4.3.5 และ 4.4.1 ส าหรับข้อก าหนดเรื่องสวิตช์ตัดวงจรของ PV Array 
(3)  อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ในที่ซึ่งจ าเป็นต้องมี ให้ดูข้อ 3.3 
 

รูปที่ 2.4 ไดอะแกรมของ PV Array – กรณี PV String ต่อขนานกันหลายแถว 
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อุปกรณ์
แปลงผันก าลัง

ไฟฟ้า

+

- +

-

+

-

+

-

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV String

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV String

กล่องรวมสั  าณ
ของ PV String

สายเคเบิล
ของ PV 
String

+

-

+

-

+

-

สายเคเบิล
ของ PV 
String

PV Sub - array

สายเคเบิล
ของ PV Sub-array

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV Sub-array สวิต ์ส าหรับตัดวงจร

ของ  PV Array

สายเคเบิล
ของ PV Array

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Array

กล่องรวมสั  าณ
ของ PV Array

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Sub-array

สายเคเบิล
ของ PV Sub-array

ไดโอดลัดข้าม

PV Array

 
หมายเหตุ : 
(1)  โดยทั่วไป ไดโอดลัดข้ามเป็นช้ินส่วนมาตรฐานของ PV Module ซึ่งให้มาโดยผู้ผลิต 
(2)  อ้างอิงถึงข้อ 4.3.5 และ 4.4.1 ส าหรับข้อก าหนดเรื่องสวิตช์ตัดวงจรของ PV Array 
(3)  อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ในที่ซึ่งจ าเป็นต้องมี ให้ดูข้อ 3.3 

รูปที่ 2.5 ไดอะแกรม PV Array – กรณี PV String ต่อขนานกันหลายแถวโดยแบ่งเป็น PV Sub-array 
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2.1.4  การใ ้อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่ง 

2.1.4.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 PV Array สามารถต่อกับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่ง อ้างอิงรูปที่ 2.6 
และ 2.7 ถ้ามีการใช้งานอินพุทกระแสตรงหลายแหล่ง การป้องกันกระแสเกินและการเลือกขนาดของเคเบิลภายใน
ส่วนต่าง ๆ ของ PV Array ขึ้นอยู่กับวงจรอินพุทภายในของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 

2.1.4.2  อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า  นิดที่แยกการติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุด  

 ในกรณีที่วงจรอินพุทของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า เป็นการติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุดชนิดแยก
อินพุท, การป้องกันกระแสเกินในส่วนของ PV Array ที่ต่อกับอินพุทเหล่านั้น ต้องพิจารณาถึงกระแสย้อนกลับใน
แต่ละส่วนของ PV ที่ต่อกับอินพุทของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ตามรูปที่ 2.6 ให้พิจารณาว่าเป็น PV Array 
แบบแยก ซึ่ง PV Array แต่ละชุด ต้องมีอุปกรณ์ตัดต่อวงจรเพ่ือแยกอินเวอร์เตอร์ออกไป โดยข้อก าหนดส าหรับ
อุปกรณ์ตัดต่อวงจรหลายตัวต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.1.3 และต้องมีป้ายเตือนซึ่งเป็นไปตามข้อ 5.5.2  

2.1.4.3  อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า  นิดที่ไม่แยกการติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุด  

 ในกรณีที่วงจรอินพุทของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า มีหลายวงจรและมีการต่อขนานภายในโดยใช้บัส
กระแสตรงร่วม ในแต่ละส่วนของ PV ที่ต่อกับอินพุทของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ตามรูปที่ 2.7 ให้พิจารณาว่า
เป็น PV Sub-array และทุกส่วนของ PV ใน PV Sub-array ให้ถือว่าเป็น PV Array ซึ่ง PV Sub-array แต่ละชุด 
ต้องมีอุปกรณ์ตัดต่อวงจรเพ่ือแยกอินเวอร์เตอร์ออกไป โดยข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์ตัดต่อวงจรหลายตัวต้อง
เป็นไปตามข้อ 4.4.1.3 และต้องมีป้ายเตือนซึ่งเป็นไปตามข้อ 5.5.2 

2.1.5  PV String ที่ใ ้อุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Conditioning Units) 

 ในการออกแบบ PV Array บางครั้งมีการน าอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงมาเชื่อมต่อกับ PV 
Module แต่ละมอดูล หรือกลุ่มเล็ก ๆ PV Module เพ่ือใช้ส าหรับปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงของเอาท์พุต PV ให้
เหมาะสม หรือใช้ส าหรับการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด โดยวงจรเอาท์พุตของ อุปกรณ์
ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงต่อกันแบบอนุกรมใน PV String แต่ละแถว ตามรูปที่ 2.8 

 วงจรอินพุตระหว่าง PV Module และอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงไม่จ าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัด
วงจรขณะมีโหลด โดยเงื่อนไขการติดตั้งเป็น ดังนี้ 

ก. ความยาวสายเคเบิลจาก PV Module ถึงอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรง ต้องยาวไม่เกิน 1.5 เมตร 
ข. ห้ามมีการต่อสาย 
ค. แต่ละอินพุทของอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงต้องไม่เกิน 350 วัตต์ที่ภาวะทดสอบมาตรฐาน

และแรงดันต้องไม่เกินแรงดันต่ าพิเศษ 
ง. บริเวณท่ีมีอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงมากกว่าหนึ่งชุด แต่ละอินพุทต้องเป็นไปตามข้อ ค. และ

ความยาวสายต้องเป็นไปตามข้อ ก. 
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 ข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์ตัดวงจรขณะมีโหลดระหว่างวงจร PV Array และอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า
ต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.1 

 ถ้าอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงมีการป้องกันการท างานผิดพลาด จึงไม่ท าให้เกิดแรงดันเกินกว่า
พิกัดของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ ดังนั้นในการก าหนดพิกัดแรงดันและกระแสของบริภัณฑ์ที่อยู่
ถัดไป (downstream) ของวงจร จึงอาจก าหนดให้พิกัดของสวิตช์ตัดวงจรกระแสตรงและขนาดสายเคเบิลให้มีพิกัด
เท่ากับพิกัดอินพุทสูงสุดของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าและพิกัดกระแสอินพุทสูงสุด 

 ในกรณีนี้ ให้พิจารณา 

ก. แรงดันสูงสุดของ PV Array เท่ากับแรงดันพิกัดอินพุทสูงสุดของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
ข. เมื่อใช้งานอุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรงตามรูปที่ 2.8 วงจรเอาท์พุตของอุปกรณ์เหล่านี้ ถือว่า

เป็น PV String 
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D.C. Input 1

+

- +

-

+

-

+

-

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV String

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV String

+

-

+

-

+

-

PV Array #1

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV Array

                         

                                           

การป้องกันกระแสเกิน

D.C. Input 2
+

-

D.C. Input 3 
+

-

PV Array #3

PV Array #2
 

รูปที่ 2.6 PV Array ซึ่งใ ้อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่ง 
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+

- +

-

+

-

+

-

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV String

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV String

+

-

+

-

+

-

PV Sub-array #1

อุปกรณ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV Sub-array

อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
ใ ้บัสกระแสตรงร่วม 

การป้องกันกระแสเกิน

+

-

+

-

PV Sub-array #3

PV Sub-array #2
 

รูปที่ 2.7 PV Array ซึ่งใ ้อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า กับอินพุทกระแสตรงหลายแหล่งภายใน  

โดยมีการต่อบัสกระแสตรงอันเดียวกัน 
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2.1.6  รูปแบบการต่ออนุกรม-ขนาน 

 PV Array ต้องถูกออกแบบเพื่อป้องกันกระแสไหลวนภายใน PV Array โดยที่ PV String ที่น ามาต่อขนาน
กันต้องมีแรงดันเปิดวงจรแตกต่างกันไม่เกินแถวละ 5%  

 เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีและลดค่าที่ไม่เข้ากัน (Mismatch) ทุกๆ PV Module ที่ต่อกับอุปกรณ์แปลงผัน
ก าลังไฟฟ้าที่ติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุดเดียวกัน ควรเป็นชนิดเดียวกัน และมีจ านวนการต่ออนุกรมเท่ากัน (ดูรูปที่ 
2.3 ถึง 2.5) โดยที่ทุก PV Module ที่ต่อกับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่ติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุดเดียวกัน ควร
มีพิกัดทางไฟฟ้าเหมือนกัน รวมถึงพิกัดกระแสลัดวงจร แรงดันเปิดวงจร กระแสที่ก าลังไฟฟ้าสูงสุด แรงดันที่
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด พิกัดก าลังไฟฟ้า และสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ต้องเหมือนกันด้วย 

 PV Module ที่ต่ออยู่ใน PV String เดียวกันต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน ภายในพิกัด ±5 (Azimuth และ 
Tilt Angle) 

อุปกรณ์
แปลงผันก าลัง

ไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Array

สวิต ์ส าหรับตัดวงจร
ของ PV Array

+

-

DCU

DCU

DCU

DCU

อุปกรณ์ปรับสภาพ
ไฟฟ้ากระแสตรง

PV

สายเคเบิล
ของ PV String

 

 

รูปที่ 2.8 PV String ที่ใ ้อุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้ากระแสตรง 
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2.1.7  ข้อพิจารณาเนื่องจากการเกิดความผิดพร่องใน PV Array  

 ส าหรับการติดตั้งใดๆ แหล่งก าเนิดของกระแสผิดพร่องจ าเป็นต้องมีการระบุที่มา 

 ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV Cell และหมายรวมถึง PV Array แปลงสภาพเป็นแหล่งก าเนิดกระแส
ภายใต้ค่าอิมพีแดนซ์ต่ า ดังนั้น กระแสผิดพร่องอาจมีค่ามากกว่าค่ากระแสโหลดไม่มาก แม้จะเป็นสภาวะที่เกิดการ
ลัดวงจรไฟฟ้า 

 กระแสผิดพร่องขึ้นอยู่กับจ านวนของแถว ต าแหน่งความผิดพร่อง และความเข้มรังสี สิ่งเหล่านี้ท าให้การ
ตรวจจับการลัดวงจรภายใน PV Array เป็นไปได้ยาก กระแสอาร์กสามารถก่อตัวใน PV Array ซึ่งอาจไม่ท าให้
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินท างาน 

 ในการออกแบบ PV Array ควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

ก. ในการติดตั้ง ต้องป้องกันการเกิดความผิดพร่องระหว่างสาย (Phase-to-Phase Fault) ความผิดพร่อง
ลงดิน (Earth Fault) และสายหลุดหลวมโดยไม่ได้ตั้งใจใน PV Array ให้น้อยที่สุด 

ข. การตรวจจับและการเตือนความผิดพร่องลงดิน และการหยุดจ่ายไฟ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน
ระบบป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย 

2.1.8  ข้อพิจารณาเนื่องจากอุณหภูมิการท างาน 

 การติดตั้งต้องไม่ก่อให้เกิดความร้อนเกินพิกัดอุณหภูมิการท างานสูงสุดขององค์ประกอบใด ๆ ของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

 ค่าพิกัดของ PV Module จากผู้ผลิต คือ ค่าท่ีได้จากการทดสอบตามภาวะทดสอบมาตรฐาน 

 ในการติดตั้งโดยทั่วไปจะท าให้ PV Module มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่า PV Module จะท างานที่
อุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าอุณหภูมิแวดล้อมประมาณ 25   C ในสภาวะที่มีการระบายอากาศที่ดีภายใต้ความเข้มแสงที่ 
1000W/m2 (Full Sun)  หากระดับความเข้มแสงมากกว่า 1000W/m2 และมีการระบายอากาศที่ไม่ดี อุณหภูมิ
ของ PV Module จะเพ่ิมขึ้นเกินกว่านี้มาก (มีความเป็นไปได้ที่อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นอาจเพ่ิมขึ้นอีก 40-50   C จาก
อุณหภูมิแวดล้อม) 

 ข้อแนะน าต่อไปนี้ ใช้ส าหรับการออกแบบ PV Array จากคุณลักษณะของการท างานของ PV Module 
ก.  ส าหรับเทคโนโลยี PV ส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่ออุณหภูมิใช้งาน (Operating 

Temperature) สูงขึ้น (ส าหรับ PV Cell แบบผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) ก าลังสูงสุดลดลง
ระหว่าง 0.4-0.5 % ต่อทุกๆ องศาเซลเซียสที่เพ่ิมขึ้นในอุณหภูมิใช้งานเหนือกว่าอุณหภูมิแวดล้อม)  
ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งในการออกแบบ คือ ให้มีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอส าหรับ  PV Array เพ่ือให้
แน่ใจว่าได้สมรรถนะการท างานที่ดีที่สุดของทั้ง PV Module และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข.  บริภัณฑ์และส่วนประกอบอ่ืนๆ ทุกตัวที่อาจจะสัมผัสโดยตรง หรือใกล้กับ  PV Array (สายตัวน า 
อุปกรณแ์ปลงผันก าลังไฟฟ้า ตัวต่อ และอ่ืนๆ) ต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ท างานของ PV Array 

 หมายเหตุ : PV Module มีแรงดันสูงขึ้นภายใต้สภาวะอากาศที่เย็นลง  
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2.1.9  ประเด็นด้านสมรรถนะ 

 สมรรถนะของ PV Array ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 

ก.  การบังแสง (Shading)  การเลือกสถานที่ติดตั้งของ PV Array ควรหลีกเลี่ยงต าแหน่งที่ใกล้ต้นไม้ 
อาคาร และแถวของ PV Array ที่อยู่ติดกันมากเกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเงาบน PV Array ในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่งของวัน 

สิ่งที่ส าคัญคือเงา ซึ่งสามารถถูกก าจัดออกไปเกือบหมด หรือลดลงให้อยู่ในช่วงเวลาที่น้อย จะจ ากัด
ประสิทธิภาพของ PV Array เป็นอย่างมาก ตัวอย่างของเงา เช่น เสาอากาศโทรทัศน์ ปล่องไฟ สายไฟ
บนเสาแรงสูง เงาจาก PV Array อ่ืน เป็นต้น 

ทั้งนี้การออกแบบไม่ควรให้เกิดเงาบน PV Array เพราะการเกิดเงาแม้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือเงา
ขนาดเล็กก็จะส่งผลให้สมรรถนะของ PV Array ลดลง เช่น เงาจากเสาอากาศโทรทัศน์ ปล่องควัน 
สายไฟฟ้าเหนือดิน แท่งตัวน าล่อฟ้า เป็นต้น 

ข.  อุณหภูมิที่สูงข้ึน  สมรรถนะของ PV Array จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงต้องออกแบบให้มีการถ่ายเท
อากาศที่ดี โดยต้องท าให้ PV Module มีความเย็นเท่าที่สามารถท าได้ 

ค.  แรงดันตกในสายเคเบิล ในขั้นตอนการออกแบบ การก าหนดขนาดของเคเบิลภายใน PV Array และ
เคเบิลที่เชื่อมต่อจาก PV Array ไปยังวงจรการใช้งาน จะมีผลกระทบต่อแรงดันตกในเคเบิลขณะมี
โหลด โดยเฉพาะในกรณีของระบบที่ออกแบบให้มีแรงดันต่ าและกระแสสูง จะท าให้มีแรงดันตกมาก 
ข้อแนะน าในการออกแบบ คือ ส าหรับ PV Array แรงดันต่ าภายใต้สภาวะที่โหลดสูงสุด แรงดันตกใน
เคเบิลจาก PV Module ที่ไกลที่สุดถึงอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ต้องไม่เกิน 3 % ของแรงดัน Vmp 
(ท่ีภาวะทดสอบมาตรฐาน)  

ง.  ความสกปรกบนผิวหน้าของ PV Module ของ PV Array  ผิวหน้าของ PV Array ที่สกปรกจากฝุ่น 
คราบสกปรก มูลนก มลภาวะทางอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ท าให้สมรรถนะของ PV Array ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ จึงจ าเป็นต้องมีการท าความสะอาดเป็นประจ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหามลภาวะ 

จ.  มุมองศาการติดตั้ง มุมเอียงของ PV Module ต่อแนวระดับ และทิศทางของ PV Module เมื่อเทียบ
กับทิศใต้ (True South) ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบ 

ฉ.  การเสื่อมสภาพของ PV Module อายุการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นของ PV Module มีผลกระทบให้สมรรถนะ
ของ PV Module ลดลง ซึ่งการเสื่อมสภาพของแต่ละ PV Module ใน PV Array เดียวกันอาจจะไม่
เท่ากัน  

2.2  การออกแบบทางกล 
2.2.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 โครงสร้างรองรับ และการยึดจับ PV Module ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของอาคาร ระเบียบและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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2.2.2  มุมมองด้านความร้อน 

 การยึดจับ PV Module ควรออกแบบให้มีการรองรับการขยายตัวหรือหดตัวของ PV Module ภายใต้
อุณหภูมิใช้งานที่ก าหนด ตามข้อแนะน าของผู้ผลิต ในท านองเดียวกัน ข้อก าหนดนี้ควรใช้กับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่
เป็นโลหะ รวมถึง โครงสร้างตัวยึดจับ ท่อ และรางเคเบิล 

2.2.3  การรับภาระทางกลของโครงสร้าง PV 

 โครงสร้างรองรับ PV Array ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน และระเบียบเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
การรับภาระทางกล 

2.2.4  การรับภาระทางกลเนื่องจากแผ่นดินไหว 

 โครงสร้างรองรับ PV Array ต้องถูกออกแบบและก่อสร้างเพ่ือทนต่อแรงแผ่นดินไหว 

2.2.5  แรงลม 

 การออกแบบ PV Module โครงติดตั้ง PV Module และวิธีที่ใช้ยึดจับ PV Module เข้ากับโครง และยึด
จับโครงเข้ากับตัวอาคารหรือพ้ืนดิน ต้องรองรับแรงลมสูงสุด การติดตั้งต้องเหมาะสมกับระดับลม ประเภทของลม 
ต าแหน่ง และค านวณตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

 ในการประเมินส่วนประกอบเหล่านี้ ความเร็วลมสูงสุดที่คาดว่าจะเกิด (ถ้าทราบ) ณ สถานที่ติดตั้ง ต้อง
น ามาค านวณ และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ดีเปรสชั่น ไต้ฝุ่น โครงสร้างรองรับ PV Array ต้องมี
ความมั่นคงแข็งแรงตามข้อก าหนดของอาคาร ระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

 แรงลมที่กระท าต่อ PV Array อาจสร้างภาระโหลดให้กับโครงสร้างอาคาร ภาระโหลดดังกล่าวควรน ามา
ประกอบการประเมินความสามารถในการรับแรงกระท าดังกล่าวของอาคาร 

2.2.6  การผุกร่อน 

 การออกแบบ PV Module โครงติดตั้ง PV Module และวิธีที่ใช้ยึดจับ PV Module เข้ากับโครง และยึด
จับโครงเข้ากับตัวอาคารหรือพ้ืนดิน ต้องท ามาจากวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อน ที่มีความเหมาะสมกับอายุการใช้งาน
และตามหน้าที่การใช้งานของระบบ เช่น อะลูมิเนียม เหล็กกัลวาไนซ์ เป็นต้น 

 ถ้าส่วนประกอบของหลังคา หรือโครงสร้างอาคารเป็นโลหะ ต้องใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียม เหล็กไร้สนิม 
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ไม้ หรือวัสดุโพลิเมอร์ ถ้าใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียมติดตั้งใกล้ทะเล หรือสภาวะแวดล้อมที่มีการผุ
กร่อนสูง ต้องเพ่ิมความหนาโดยการเคลือบออกไซด์ให้โลหะอะลูมิเนียม (Anodized) เพ่ือให้มีคุณลักษณะเหมาะ
กับสถานที่และหน้าที่การใช้งานของระบบ 

 ในพ้ืนที่ชายทะเล การติดตั้ง PV Module บนหลังคาที่มีไอเกลือในอากาศอยู่หนาแน่น แม้ว่าจะเกิดฝนตก
ก็อาจไม่ช่วยชะล้างเกลือออกจากผิวหน้าของ PV Module ได้มากนัก 

ทั้งนี ้PV Module และโครงสร้างหลังคา ควรมีการชะล้างด้วยน้ าสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
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 น๊อต สกรู และแหวนรองทุกตัว ควรเลือกให้มีความคงทน เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ที่ติดตั้งใช้งาน โดยน๊อต
และสกรูควรท าด้วยเหล็กไร้สนิม 

 ควรมีความเอาใจใส่ในการป้องกันการผุกร่อนทางไฟฟ้าเคมีระหว่างโลหะที่มีความแตกต่างกัน การผุกร่อน
อาจเกิดระหว่างโครงสร้างกับอาคาร และระหว่างอาคารกับตัวยึดและ PV Module ควรใช้วัสดุคั่น (Stand-off 
Material) เพ่ือช่วยลดการผุกร่อนทางไฟฟ้าเคมีระหว่างผิวหน้าโลหะกัลวาไนซ์ที่แตกต่างกัน เช่น แหวนรองไนลอน 
ฉนวนยาง เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 ประเด็นด้านความปลอดภัย  

3.1  ข้อก าหนดทั่วไป 
  PV Array ที่ติดตั้งใช้งานบนอาคารต้องมีค่า VOC ARRAY  สูงสุดไม่เกิน 600 โวลต์  

3.2  การป้องกันการเกิดไฟดูด (Electric Shock) 
 สายไฟและการเดินสายไฟวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ให้ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย 

 ส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ า เคเบิลและส่วนประกอบใน PV Array ต้องถูกป้องกันด้วยฉนวนสองชั้นหรือ
ฉนวนเสริมระหว่างสายตัวน าที่มีไฟกับส่วนต่อลงดิน หรือ ส่วนเปิดโล่งอื่น ๆ ที่น าไฟฟ้าได้  

 หมายเหตุ : เนื่องด้วยความเสี่ยงของการอาร์กไฟฟ้ากระแสตรง แนะน าให้ใช้ฉนวนสองช้ันเพื่อความปลอดภัย 

 การต่อลงดินและการเชื่อมต่อส าหรับส่วนโลหะที่เปิดโล่งของ PV Module ต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.2 ใน
ระบบที่ซ่ึงเอาท์พุทของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าต่อกับส่วนต่อลงดินเพ่ือเป็นจุดอ้างอิง (เช่น ในกรณีระบบผลิต
ไฟฟ้าบนหลังคามีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า) ถ้าใช้ อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า แบบไม่แยกส่วน จะไม่
อนุญาตให้มีตัวน าต่อลงดินในด้านระบบกระแสตรง 

3.3   การป้องกันกระแสเกิน 
3.3.1  อก าหนดทั่วไป 

 ความผิดพร่องที่เกิดจากการลัดวงจรใน PV Module กล่องต่อสาย กล่องรวมสาย การต่อสายไฟใน PV 
Module หรือ การลัดวงจรลงดินใน PV Array  จะท าให้เกิดกระแสเกินภายใน PV Array 

3.3.2  ข้อก าหนดส าหรับการป้องกันกระแสเกิน 

 ต้องให้มีการป้องกันกระแสเกินตามที่ก าหนดโดยผู้ผลิต PV Module และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ผลิต
ไม่ได้ระบุการป้องกันกระแสเกินเอาไว้ ต้องปฏิบัติตามข้อ 3.3.3 ถึง 3.3.5 

3.3.3  การป้องกันกระแสเกินใน PV String 

 ต้องมีการป้องกันกระแสเกินใน PV String ถ้า  

 ((SA-1) x ISC MOD) > IMOD MAX OCPR     (3.1) 

  หมายเหตุ :  

(1)  ต้องเลือกขนาดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินให้เหมาะสม  

(2)  อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินส าหรับแถวที่มีพิกัดกระแสแตกต่างกัน ไม่ครอบคลุมในมาตรฐานนี้ และไม่แนะน าให้ใช้ 
แต่หากจะใช้ ก็ควรจะพิจารณาการป้องกันกระแสเกินอย่างละเอียดรอบคอบ  
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3.3.4  การก าหนดขนาดของการป้องกันกระแสเกิน 

3.3.4.1  การป้องกันกระแสเกินใน PV String  

 เมื่อต้องมีการป้องกัน PV String ให้พิจารณาด าเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

ก.  PV String แต่ละแถว อาจจะมีการป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (อ้างอิงรูปที่ 2.4 และ 2.5) 
โดยที่พิกัดการป้องกันกระแสเกินที่ระบุส าหรับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV String คือ In โดยที ่

 In > 1.5 x ISC MOD และ     (3.2) 
 In < 2.4 x ISC MOD และ     (3.3) 
 In ≤ IMOD MAX OCPR        (3.4) 

ข. เมื่อ IMOD MAX OCPR  มากกว่า 5 x ISC MOD  PV String อาจถูกต่อขนานรวมกันแล้วได้รับการ
ป้องกันภายใต้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหนึ่งตัว (อ้างอิงตามรูปที่ 3.1) โดยที่ 

Ing ≥ 1.5 x (Sg) x ISC MOD และ     (3.5) 
Ing < IMOD MAX OCPR – (Sg-1) x ISC MOD  (3.6) 

 เมื่อ 

 Sg  คือ จ านวนของ PV String ภายในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้การป้องกันโดยอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหนึ่งตัว 
 Ing  คือ พิกัดการป้องกันกระแสเกินที่ระบุส าหรับกลุ่มของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 

 หมายเหตุ : ใน PV Module บางเทคโนโลยี ISC MOD มีค่ามากกว่าค่าพิกัดกระแสที่ระบุในช่วงแรกของการใช้งาน ข้อมูล
 เหล่านี้ควรน ามาพิจารณาในการออกแบบการป้องกันกระแสเกินและก าหนดพิกัดของเคเบิล 
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+

-

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ของกลุ่ม PV String

PV Sub-array

กล่องรวมสั  าณของ
PV Array

+

-

+

-

Ing

Ing

Ing

Ing

Ing

Ing

สายเคเบิลของ
กลุ่ม PV

กล่องรวมสั  าณของ
PV String

สายเคเบิลของ
PV Sub-array

+

-

PV Sub-array

+

-

+

-

Ing

Ing

Ing

Ing

Ing

Ing

สายเคเบิลของ
กลุ่ม PV

สายเคเบิลของ
PV Sub-array

กล่องรวมสั  าณของ
PV String

หมายเหตุ :   
(1) รูปนี้เป็นกรณีพิเศษและออกแบบส าหรับการป้องกันกระแสเกินท่ีพิกัดของ PV Module มีค่ามากกว่าพิกัดกระแสการท างานที่

ระบุไว้มาก ๆ 
(2) รูปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ทั้งนี้อุปกรณ์ปลด-สับ อุปกรณ์ตัดวงจร และ/หรือ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อาจจ าเป็นในบางกรณี แต่

เพื่อความง่าย อุปกรณ์ดังกล่าวจึงไม่แสดงในรูปนี้ 
 

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างของไดอะแกรม PV Array เมื่อ PV String ถูกต่อรวมกัน 
โดยใ ้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหนึ่งตัวต่อกลุ่มของ PV Array 
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3.3.4.2  การป้องกันกระแสเกินใน PV Sub-array  

3.3.4.2.1  Array ขนาดเล็ก 

 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินในวงจร PV Sub-array อาจไม่มีความจ าเป็น หากกระแสลัดวงจรรวมของ 
PV Array ทั้งหมด คูณด้วย 1.25 มีค่าน้อยกว่าพิกัดน ากระแสของทุกเคเบิลของ PV Sub-array อุปกรณ์ปลด-สับ 
และอุปกรณ์เชื่อมต่อ  

3.3.4.2.2   Array อ่ืน ๆ 

 เมื่อข้อก าหนดในข้อ 3.3.5.2.1 ไม่ครอบคลุม และถ้า PV Array มีจ านวนมากกว่าสอง PV Sub-array 
ต้องมีการติดตั้งการป้องกันกระแสเกินใน PV Sub-array ดังกล่าว โดยพิกัดกระแสที่ระบุ (In) ของอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกินส าหรับ PV Sub-array ค านวณจากสูตรต่อไปนี้ 

 In ≥ 1.25 x ISC S-ARRAY      (3.7) 
 In ≤ 2.4 x ISC S-ARRAY        (3.8) 

 หมายเหตุ : ให้ใช้ตัวคูณ 1.25 แทนตัวคูณ 1.5 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นกับผู้ออกแบบ แต่ควรระมัดระวังในการใช้ตัวคูณ
ที่ต่ ากว่า โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูงเกินค่ามาตรฐานและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะความเข้มนี้อาจจะท า
ให้เกิดการตัดวงจรโดยไม่พึงประสงค์ 

3.3.5  ต าแหน่งของการป้องกันกระแสเกิน 

 เมื่อต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินตามข้อ 3.3 ส าหรับ PV String, PV Sub-array และ PV Array 
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องติดตั้งในลักษณะต่อไปนี้ 

ก.  ส าหรับการป้องกันกระแสเกินของ PV String ณ บริเวณที่เคเบิลของ PV String ต่อกับเคเบิลของ PV 
Sub-array หรือเคเบิลของ PV Array ในกล่องรวมสายของ PV String ให้อ้างอิงตามรูปที่ 2.4 ถึง 2.5 

ข.  ส าหรับการป้องกันกระแสเกินของ PV Sub-array ณ บริเวณท่ีเคเบิลของ PV Sub-array ต่อกับเคเบิล
ของ PV Array ในกล่องรวมสายของ PV Array ให้อ้างอิงตามรูปที่ 2.5 

ค.  ส าหรับการป้องกัน PV Array ณ บริเวณที่เคเบิลของ PV Array ต่อกับวงจรการใช้งาน หรืออุปกรณ์
แปลงผันก าลังไฟฟ้า ให้อ้างอิงตามรูปที่ 2.3 ถึง 2.5 

 หมายเหตุ : ต าแหน่งของอุปกรณป์้องกันกระแสเกิน ณ จุดปลายของเคเบิลทั้งสอง ท่ีอยู่ไกลทีสุ่ดจาก PV Sub-array 
หรือ PV String ต้องสามารถป้องกันระบบและสาย จากกระแสผิดพร่องที่ไหลจากส่วนอ่ืนๆ ของ PV Array  

 ใน PV Array แรงดันต่ า หากจ าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ต้องติดตั้งที่ตัวน ากระแสทุกเส้น
ที่ไม่ได้ต่อลงดินโดยตรง 

 หมายเหตุ : การต่อลงดินผ่านอุปกรณ์ตัดวงจรผิดพร่องลงดิน (Earth Fault Interrupter) ถือว่าเป็นการต่อลงดินโดยตรง 
การต่อลงดินผ่านความต้านทานไม่ถือว่าเป็นการต่อลงดินโดยตรง 

 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV Array ที่มีแรงดันต่ าพิเศษ ซึ่งจ าเป็นส าหรับเคเบิลของ PV String และ
เคเบิลของ PV Sub-array ต้องติดตั้งที่สายตัวน าขั้วบวกหรือไม่ก็ที่สายตัวน าขั้วลบ (จ านวนของตัวน ากระแสลบ
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ด้วยหนึ่ง) เมื่อ PV Array ที่มีแรงดันต่ าพิเศษถูกต่อลงดิน อุปกรณ์ป้องกันต้องติดตั้งในสายตัวน ากระแสทุกเส้นที่ไม่
ต่อลงดิน 

3.4  การป้องกันความผิดพร่องลงดิน (Protection Against Earth Faults)   
3.4.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อก าหนดในการตรวจจับความผิดพร่อง การด าเนินการและการแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับลักษณะของการต่อลง
ดินและสถานะการแยกอิสระของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ซึ่งต่อเชื่อมกับ PV Array 

 หมายเหตุ : ดูภาคผนวก ก ส าหรบัตัวอย่างระบบดินและความผิดพร่องลงดิน 

 ทุก PV Array ที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้า อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้า และ IEC 62109-2 

 หมายเหตุ : IEC 62109-2 ระบุ ข้อก าหนดของอินเวอร์เตอร์ขึ้นอยู่กับการแยกอิสระของอินเวอร์เตอร์และการต่อลงดิน
ของ PV Array และข้อก าหนดของการเริ่มส่งสัญญาณเตือนความผิดพร่องลงดิน ท้ังขณะท างาน และ/หรือ ขณะเริ่มต้นท างานของ
อินเวอร์เตอร์ 

 อินเวอร์เตอร์ต้องติดตั้งตามข้อก าหนดในคู่มือของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุใน IEC 62109-2 

 หมายเหตุ : ตาม IEC 62109-2 ผู้ผลิตต้องจัดหาคูม่ือส าหรับการติดตั้งอินเวอร์เตอรล์ักษณะต่าง ๆ ของอินเวอร์เตอร์โดย
ขึ้นอยู่กับการป้องกันภายในอินเวอร์เตอร์และรูปแบบการต่อของอินเวอร์เตอร ์

 ฟังก์ชันแจ้งเตือนภายนอกของอินเวอร์เตอร์ (อ้างอิง IEC 62109-2 หัวข้อ 13.9) ใช้เพ่ือแจ้งเตือนความผิด
พร่องลงดิน ตามในรายละเอียดในข้อ 3.4.3 

3.4.2  ระบบท่ีมีการต่อลงดินผ่านความต้านทานของ PV Array  

 ในกรณีที่มีการต่อลงดินของ PV Array ไม่แนะน าให้มีการต่อลงดินโดยตรงตามฟังก์ชัน ให้ต่อลงดินตาม
ฟังก์ชันผ่านความต้านทานเพื่อความปลอดภัย 

 ค่าความต้านทานที่ใช้ส าหรับการต่อลงดินตามฟังก์ชัน ก าหนดได้ ดังนี้ 

ก. ส าหรับอาคารบ้านพักอาศัยที่มีอินเวอร์เตอร์ขนาดไม่เกิน 20 kVA ต้องมีค่าความต้านทาน 20 – 30 kΩ 
ข. ส าหรับอาคารทั่วไปที่มีอินเวอร์เตอร์ขนาดเกิน 20 kVA ต้องมีค่าความต้านทานไม่ต่ ากว่า 2 kΩ แต่ไม่

เกินค่า Rlimit  
 โดยค่าที่ใช้ในการปรับตั้งการตรวจจับกระแสผิดพร่องลงดินของอินเวอร์เตอร์ก าหนดให้ตั้งค่าต่ าสุดไม่น้อย
กว่าค่า Rlimit ถ้าอินเวอร์เตอร์ตรวจพบว่าค่าความเป็นฉนวนระหว่าง PV Array เทียบกับดินมีค่าต่ ากว่า Rlimit ให้
อินเวอร์เตอร์หยุดการท างาน และเริ่มต้นการแจ้งเตือนการเกิดความผิดพร่องลงดินตามที่ระบุในข้อ 3.4.3 
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ตารางท่ี 3.1 ค่าความเป็นฉนวนต่ าสุดระหว่าง PV Array เทียบกับดิน 

พิกัดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter rating, kVA) 

ค่าความเป็นฉนวนต่ าสุดระหว่าง PV Array เทียบกับดิน 
 (Rlimit, kΩ) 

≤20 30 
>20 ถึง ≤30 20 

>30 และ ≤50 15 
>50 และ ≤100 10 
>100 และ ≤200 7 
>200 และ ≤400 4 

>400  2 
 

3.4.3  การแจ้งเตือนความผิดพร่องลงดิน  

 ใน PV Array ท างานที่แรงดันต่ า ต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนความผิดพร่องลงดิน ซึ่งน าไปสู่การแก้ไข
ความผิดพร่องดังกล่าว ระบบแจ้งเตือนจะต้องท างานซ้ าอย่างน้อยทุก ๆ ชั่วโมง จนกว่าความผิดพร่องนั้นจะได้รับ
การแก้ไขเสร็จสิ้น 

 ระบบแจ้งเตือน อาจอยู่ในรูปแบบของเสียงเตือน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของที่ท างานในบริเวณนั้น รับรู้
ถึงสัญญาณเตือน หรืออยู่ในรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนแบบอ่ืนๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือ
อ่ืนๆ ที่คล้ายกัน เพ่ือแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ 

 ชุดคู่มือการท างานต้องมีไว้ให้กับเจ้าของระบบเพื่อที่จะได้ด าเนินการ ทั้งนี้ให้รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อระบบมีการแจ้งเตือน 

 หมายเหตุ : อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่มีระบบตรวจจับความผิดพร่องลงดิน และสถานะแจ้งเตือนโดยการใช้ไฟเตือน การแจ้ง
เตือนลักษณะดังกล่าวมักอยู่ในบริเวณที่ไม่มีผู้พบเห็น มาตรฐาน IEC 62109-2 ต้องการให้อินเวอร์เตอร์มีการแจ้งเตือนท่ีตัวอุปกรณ์
และสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนความผิดพร่องลงดินมายังภายนอกได้ ระบบแจ้งเตือนภายนอกควรน ามาใช้ส าหรับด าเนินการ
แก้ไขความผิดพร่องลงดิน เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงในบริเวณที่สามารถรับรู้ได้ 

3.5  การป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าและแรงดันเกิน (Protection Against Effect of Lightning 
and Overvoltage) 

3.5.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 ฟ้าผ่าลงดินอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างและสายที่ต่อเชื่อม วิธีการหลักที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับการ
ป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้าง คือ การใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยระบบป้องกันภายนอกและ
ภายใน 

 การติดตั้ง PV Array บนอาคาร มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าโดยตรงค่อนข้างต่ า ถึงแม้ว่าอาคารนั้นไม่มี
ระบบป้องกันฟ้าผ่าอยู่ ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเพิ่มเติม  
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 อย่างไรก็ตาม ถ้าลักษณะทางกายภาพของอาคารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากการติดตั้ง PV Array 
แนะน าให้พิจารณาความจ าเป็นในการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าภาคที่ 2 และหาก
มีความจ าเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ควรเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่าภาคท่ี 3 และภาคที่ 4 

 ในกรณีที่บางอาคารไม่มีความจ าเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่การป้องกันแรงดันเกินอาจยังมี
ความจ าเป็นเพื่อป้องกัน PV Array อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และ ส่วนอื่นๆ ของ PV Array ที่มีความเสี่ยง 

 ส าหรับอาคารที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่า แนะน าให้พิจารณาการติดตั้งระบบป้องกัน
แรงดันเกินเนื่องจากฟ้าผ่าอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคท่ี 2 

 ถ้าบนอาคารมีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งอยู่แล้ว ระบบป้องกันฟ้าผ่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ควรจะรวมเข้ากับระบบป้องกันผ่าฟ้าอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคท่ี 3 

 หมายเหตุ :  

(1) ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจว่า จะรวมระบบป้องกันฟ้าผ่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้ากับระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีอยู่แล้วอย่างไร โดยเน้นในการรักษาระยะการแยกจากระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ถ้าเป็นไปได้ 

(2) การป้องกันแรงดันเกินเป็นเรื่องซับซ้อน และต้องมีการประเมินโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่า
บ่อยครั้ง 

3.5.2  การป้องกันแรงดันเกิน (Protection Against Overvoltage) 

 มาตรการป้องกันแรงดันเกิน รวมถึง 

ก.  การประสานศักย์ให้เท่ากันทางฟ้าผ่า  (Lightning Equipotential Bonding ; EB) การประสานส่วน
โลหะแยกต่างหากเข้ากับระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยการต่อตัวน าโดยตรง หรือ ผ่านอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
(Surge Protection Devices ; SPDs) เพ่ือลดความต่างกันของศักย์ทางไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสฟ้าผ่า 

ข.  การหลีกเลี่ยงการต่อเป็นวงรอบ (Avoidance of Wiring Loops) ควรเดินสายเคเบิลกระแสตรงให้
สายบวกและสายลบของแต่ละวงจรอยู่ติดกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเป็นวงรอบของเคเบิลในระบบ อ้างอิง
หัวข้อ 4.4.4.3 ข้อก าหนดส าหรับการหลีกเลี่ยงการต่อเป็นวงรอบและการรวมเคเบิลนี้ รวมถึงสายดิน
และตัวน าประสานที่เก่ียวข้อง 

ค.  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จใช้เพ่ือจ ากัดแรงดันเกินชั่วครู่ (Transient 
Overvoltages) และน ากระแสเสิร์จให้ลงดิน การเลือกใช้  การติดตั้ง และประสานการท างานของ
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสียหายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลงได้ 

ง.  การก าบัง (Shielding) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดการเดินสายและวัสดุ ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทย 
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ส่วนที่ 4 การตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.1  ข้อก าหนดทั่วไป 
 อุปกรณ์และสายไฟทั้งหมดต้องถูกเลือกและติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
และข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ 

 อุปกรณ์ตัดวงจรขณะมีโหลดต้องมีพิกัดที่เหมาะสมกับ PV Array เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัยในการตัด
วงจร (อ้างอิงหัวข้อ 4.4.1.3) 

 การต่อสายของ PV Array และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องเลือกอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
แสงแดด ลม น้ า และสภาวะแวดล้อมอ่ืนที่รุนแรง ตามความเหมาะสมในแต่ละสภาวะแวดล้อม 

 หมายเหตุ : ต้องให้ความใส่ใจในการป้องกันน้ าสะสมในสายเคเบิล/อุปกรณ์ประกอบ PV Module 

4.2  แรงดันสูงสุดของ PV Array 
 แรงดันสูงสุดของ PV Array ถูกพิจารณาให้มีค่าเท่ากับ VOC ARRAY ที่ปรับแก้ส าหรับอุณหภูมิท างานคาดว่าต่ าสุด 

 แรงดันสูงสุดของ PV Array = VOC ARRAY + V  (Tmin-TSTC) M     (4.1) 

โดยที่ VOC ARRAY คือ  แรงดันเปิดวงจร ณ ภาวะทดสอบมาตรฐาน (หน่วยเป็นโวลต์) 

 V  คือ  สัมประสิทธิ์แรงดันอุณหภูมิ (V/◦C / module) ที่ผู้ผลิตระบุ (มีค่าเป็นลบ ส าหรับชนิด 
   ผลึกซิลิกอน) 
 Tmin คือ  อุณหภูมิคาดว่าต่ าสุดของวันตลอดทั้งปีของเซลล์ (หน่วยเป็นองศาเซลเซียส) 
 TSTC คือ  อุณหภูมิของเซลล์ ณ ภาวะทดสอบมาตรฐาน (หน่วยเป็นองศาเซลเซียส) 
 M คือ  จ านวนการต่ออนุกรมของ PV Module ในแถว 
 การปรับแก้แรงดันส าหรับอุณหภูมิท างานคาดว่าต่ าสุด ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ก. ใช้สมการที่ (4.1) 

ข. ค านวณตามคู่มือผู้ผลิต 

ค. ถ้าคู่มือผู้ผลิตไม่มีส าหรับกรณีของ PV Module ชนิดผลึกซิลิกอนและชนิดหลายผลึก ต้องคูณ VOC ARRAY 
ด้วยค่าปรับแก้ตามตารางที่ 4.1 โดยใช้อุณหภูมิท างานคาดว่าต่ าสุด เป็น อุณหภูมิอ้างอิง 

 กรณีอุณหภูมิท างานคาดว่าต่ าสุด ต่ ากว่า -40 องศาเซลเซียส หรือ กรณีที่เป็นเทคโนโลยีอ่ืนนอกเหนือจาก
การใช้งาน PV Module ชนิดผลึกซิลิกอนและชนิดหลายผลึก การปรับแก้แรงดันต้องท าตามคู่มือของผู้ผลิตเท่านั้น 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าปรับแก้แรงดันส าหรับ PV Module  นิดผลึกซิลิกอนและ นิดหลายผลึก 

อุณหภูมิที่คาดว่าต่ าสุด (องศาเซลเซียส) ค่าปรับแก้ 
24 ถึง 20 1.02 
19 ถึง 15 1.04 
14 ถึง 10 1.06 
9 ถึง 5 1.08 
4 ถึง 0 1.10 

-1 ถึง -5 1.12 
-6 ถึง -10 1.14 
-11 ถึง -15 1.16 
-16 ถึง -20 1.18 
-21 ถึง -25 1.20 
-26 ถึง -30 1.21 
-31 ถึง -35 1.23 
-36 ถึง -40 1.25 

 

4.3  ข้อก าหนดส าหรับส่วนประกอบ 
4.3.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 ส่วนประกอบทุกตัวต้องผ่านข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ก. ต้องมีพิกัดใช้งานส าหรับไฟกระแสตรง 
ข. ต้องมีแรงดันพิกัดเท่ากับหรือมากกว่าแรงดันสูงสุดของ PV Array ที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 
ค. ต้องมีพิกัดกระแสเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.2 

4.3.2  PV Module 

4.3.2.1  ข้อก าหนดทั่วไป  

 PV Module รวมถึง PV Module ที่มีอินเวอร์เตอร์ผนวกอยู่ในแผง ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน มอก.2580 เล่ม 1 และ มอก.2580 เล่ม 2 และต้องใช้งานให้สอดคล้องกับพิกัดของแต่ละระดับชั้น 
(Class rating) 

 ส าหรับการติดตั้งในอาคาร PV Module ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน มอก.2580 เล่ม 1 
และ มอก.2580 เล่ม 2  

 ส าหรับ PV Module Class B ของมาตรฐานที่กล่าวมาด้านบนไม่ควรน ามาใช้ในการติดตั้ง เนื่องจาก PV 
Module Class B ไม่มีฉนวนเพียงพอส าหรับความปลอดภัยในการใช้งาน 
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4.3.2.2  สภาวะการปฏิบัติงานและปัจจัยภายนอก 

 PV Module แบบผลึกซิลิกอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1843 หรือเทียบเท่า และ PV Module 
แบบฟิล์มบางต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2210 หรือเทียบเท่า ระบบที่มีแรงดันกระแสตรงเกิน 50 โวลต์ ต้อง
มีไดโอดลัดข้าม เว้นแต่ว่าผู้ผลิต PV Module จะระบุไม่ให้ใช้ไดโอดลัดข้าม ถ้า PV Module ไม่มีไดโอดลัดข้ามอยู่
ภายใน จ าเป็นต้องติดตั้งไดโอดลัดข้ามภายนอกอย่างน้อยมอดูลละ 1 ตัว PV Module ที่มีอินเวอร์เตอร์รวมอยู่ใน
แผง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1843, มอก. 2210 หรือเทียบเท่า ตามวัสดุของ PV Module ที่น ามาใช้ 

4.3.3  PV Array และ อุปกรณ์ PV 

4.3.3.1  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 

 อุปกรณ์ทุกตัวที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องมีการป้องกัน IP 54 เป็นอย่างน้อย ตามมาตรฐาน มอก. 513
และต้องเป็นแบบทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต 

 หมายเหตุ : เมื่อใช้ในเขตมรสุม ควรพิจารณาค่า IP ที่สูงกว่านี ้

 กล่องต่อสายและกล่องรวมสายที่ต่อถัดจาก PV Array ในบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฉีดน้ า
เพ่ือท าความสะอาด PV Array ควรมีการป้องกัน IP 55  

 เครื่องห่อหุ้มทุกชิ้นต้องมีพิกัด IP ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ค่าพิกัด IP นี้ ต้องเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งของการติดตั้ง 

 ควรใช้ค่าพิกัด IP ส าหรับการติดตั้งในแนวตั้ง เว้นเสียแต่ว่าผู้ผลิตระบุเป็นอย่างอ่ืน  

บานพับต่างๆ และฝาปิดของเครื่องห่อหุ้มควรปิดกลับได้โดยอัตโนมัติเมื่อออกจากต าแหน่งเปิด เช่น ใช้แรงของ
สปริง เพื่อป้องกันการเปิดทิ้งไว้โดยไม่เจตนา และยังคงระดับการป้องกันตามพิกัด IP ที่ก าหนด 

 การต่อสายไฟและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ท่อสายไฟ/เปลือกสายไฟ จะต้องรักษาระดับการป้องกัน IP ถ้าไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในคู่มือของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องห่อหุ้ม อาจจะก่อให้เกิดความชื้นเข้าไปท าความเสียหาย
และเกิดไฟดูด หรือเกิดเพลิงไหม ้การติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิต ดังตัวอย่างในรูปที่  4.1 

 

 
หมายเหตุ  ต้องแน่ใจว่ากล่องห่อหุ้มไม่ท าใหเ้กิดเงาบนแผง 

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการติดตั้งสวิตซ์ตัดวงจรของ PV Array บนหลังคา 
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4.3.3.2  ต าแหน่งของ PV Array และกล่องรวมสาย PV String 

 PV Array และกล่องรวมสาย PV String เมื่อติดตั้ง ต้องพร้อมใช้งาน 

4.3.4  เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้องกันกระแสเกินใน PV Array ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ก. ต้องผ่านมาตรฐาน IEC 60947-2  
ข. ต้องไม่เป็นแบบป้องกันการกลับขั้ว (Polarity Sensitive) 
ค. พิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีพิกัดตัดกระแสโหลดเต็มที่ และกระแสไฟฟ้าผิดพร่องของ  PV Array 

และอุปกรณ์แหล่งก าเนิดอื่นๆ (ท่ีถูกต่อ) เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้า (ถ้ามี) 
ง. พิกัดส าหรับการป้องกันกระแสเกินเป็นไปตามข้อ 3.3.4 

4.3.5  อุปกรณ์ตัดต่อวงจร 

4.3.5.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 อุปกรณ์ตัดต่อวงจรทุกตัวต้องมีเครื่องห่อหุ้มและการกั้นส่วนที่มีไฟฟ้า ไม่ว่าอยู่ในสถานะปิดหรือเปิด
วงจร และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-1 , 60947-3 และต้องมีกลไกที่ท างานด้วยมือแยกอิสระ 

 หมายเหตุ: พิกัดของสวิตช์ลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 

 อุปกรณ์ตัดต่อวงจรหรือสวิตช์ตัดต่อวงจรต้องมีพิกัดกระแสเท่ากับหรือมากกว่าอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกิน หรือ ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อุปกรณ์ตัดต่อวงจรหรือสวิตช์ตัดต่อวงจรต้องมีพิกัดกระแส
เท่ากับหรือมากกว่าค่าต่ าสุดของความสามารถในการน ากระแสของวงจรซึ่งเป็นไปตามตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 พิกัดกระแสขั้นต่ าของวงจร 

วงจรที่เกี่ยวข้อง การป้องกัน 
การเลือกพิกัดกระแสขั้นต่ าของวงจร และ/หรือ 

ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของเคเบิล*,† 
PV String กรณไีม่มีการป้องกันกระแส

เกินของ PV String 
ถ้า SPO=1  In=1.25 x ISC MOD 
ถ้า SPO>1  In=1.25 x ISC MOD x (SPO-1) 
โดยที่   
In    คือ พิกัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกันปลายทางที่อยู่ใกล้ที่สุด 
SPO เป็นจ านวนของ PV Array ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกินท่ีอยู่ใกล้ที่สุด 
หมายเหตุ: 
1) อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินปลายทางที่อยู่ใกล้ที่สุด อาจจะเป็นการป้องกัน PV 

Sub-array หรืออุปกรณ์ป้องกัน PV Array (ถ้ามี) 
2) ถ้าไม่มีการป้องกันกระแสเกินใน PV Array ค่า SPO เป็นจ านวนของ PV 

String ใน PV Array และพิกัดกระแส (In) ของอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกินที่อยู่ใกล้ที่สุดถูกแทนด้วยค่ากระแสย้อนกลับของอุปกรณ์แปลงผัน
ก าลังไฟฟ้า 

 กรณีมีการป้องกันกระแสเกิน
ของ PV String 

พิกัดกระแส (In) ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV String (อ้างอิง
หัวข้อ 3.3) 

กลุ่ม PV กรณีกลุ่ม PV ได้รับการ
ป้องกันจากอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน จ านวน 1 ตัว 

พิกัดกระแส (Ing) ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของกลุ่ม PV (อ้างอิง
หัวข้อ 3.3) 

PV Sub-array 
 

กรณไีม่มีการป้องกันกระแส
เกินของ PV Sub-array  

เลือกกระแสที่มีค่ามากท่ีสุดจาก 2 ข้อน้ี 
ก) In +1.25 x ผลรวมค่ากระแสลัดวงจรของ PV Sub-array อื่นทั้งหมด  
โดยที่ In คือ พิกัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกัน PV Array 
ข) 1.25 × ISC S-ARRAY (ของ PV Sub-array ที่เกี่ยวข้อง) 
หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV Array ไม่มี ค่า In ถูกแทนด้วย
ค่ากระแสย้อนกลับของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ในสมการนี้  
ขการเปรียบเทียบระหว่างข้อ ก) กับ ข) จะจ าเป็นถ้า PV Sub-array มีขนาดต่างกัน 

 กรณีมีการป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Sub-array 

พิกัดกระแส (In) ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV Sub-array 
(อ้างอิงหัวข้อ 3.3) 

PV Array กรณไีม่มีการป้องกันกระแส
เกินของ PV Array 

1.25 x ISC ARRAY หรือ กระแสย้อนกลับของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
ให้เลือกค่าที่มากกว่า 

 กรณีมีการป้องกันกระแสเกิน
ของ PV Array 

พิกัดกระแส (In) ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของPV Array (อ้างอิง
หัวข้อ 3.3) 

 อุณหภูมิท างานของ PV Module และสายไฟท่ีเกี่ยวข้องมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิขั้นต่ าของการท างานส าหรับเคเบิล
ที่ติดตั้งใกล้เคียง หรือ ติดกับ PV Module เท่ากับค่าคาดหมายสูงสุดอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มไปอีก 40 องศาเซลเซียส  

† ที่ตั้งและวิธีการติดตั้ง (เช่น เปลือกหุ้ม, การยึด, การฝัง, อื่น ๆ) ของเคเบิลจ าเป็นต้องถูกพิจารณาในการก าหนดพิกัดเคเบิล 
ค าแนะน าของผู้ผลิตเคเบิลจ าเป็นต้องค านึงส าหรับการก าหนดพิกัดตามวิธีการติดตั้ง 
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4.3.5.2  สวิต ์ตัดต่อวงจร 

 สวิตช์ตัดต่อวงจรต้องผ่านมาตรฐานข้อก าหนดของ IEC 60947 และต้องมีกลไกที่เป็นแบบการท างาน
ด้วยมือแบบกึ่งเป็นอิสระ หรือ การท างานด้วยมือท่ีเป็นอิสระ 

 สวิตช์ตัดต่อวงจร และอุปกรณ์ตัดวงจรขณะมีโหลด ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการป้องกันหรือตัดวงจร 
ต้องเป็น ดังนี้ 

ก. ต้องไม่เป็นแบบป้องกันการกลับขั้ว (Polarity Sensitive) 
ข. เมื่อมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินร่วมด้วย อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องมีพิกัดเป็นไปตามข้อ 3.3.4 
ค. ต้องตัดวงจรในตัวน าที่น ากระแสพร้อมกัน 
ง. ต้องป้องกันไม่ให้มีการเปิดโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ส าหรับสถานที่ ที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัย 

 สวิตช์ตัดต่อวงจรของ PV Array ต้องตัดวงจรของตัวน าทั้งหมด (รวมถึงตัวน าสายดินที่ต่อลงดินตาม
หน้าที่) โดยตัวน าสายดินที่ต่อลงดินเพื่อความปลอดภัยต้องไม่ถูกตัดวงจร 

 หมายเหตุ : เต้ารับและเต้าเสียบ (Plug and Socket) ที่ถูกท ามาพิเศษให้มีความสามารถในการตัดวงจรในภาวะโหลด
ปกติ หากน ามาใช้ควรพิจารณาถึงความปลอดภัย เนื่องจากทุกระบบที่มีแรงดันเปิดวงจรมากกว่า 30 โวลต์สามารถเกิดการอาร์ก  
กระแสตรงได้ ถ้าต้องตัดวงจรในภาวะโหลดปกติ อาจเป็นอันตรายและเกิดความเสียหายแก่จุดต่อ โดยที่คุณภาพของจุดต่อไม่ดีพอ 
ก็สามารถท าให้เกิดความร้อนสูงที่จุดต่อได้ 

4.3.5.3  ตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดิน (Earth Fault Interrupters) 

 ตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดินที่ติดตั้งทางด้านกระแสตรง ต้องท าหน้าที่ตัดวงจรผิดพร่องลงดินให้กับ PV 
Array เมื่อกระแสในตัวน าสายดินเพิ่มมากกว่าค่าพิกัดของตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดิน  
 สวิตช์หรืออุปกรณ์ตัดวงจร ต้องติดตั้งระหว่าง PV Array และจุดต่อลงดินของ PV Array โดยอาจท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดวงจรขณะเกิดความผิดพร่องลงดินต้องสามารถตัดกระแสผิดพร่อง
ที่มากท่ีสุดจาก PV Array ณ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของ PV Array (อ้างอิงข้อ 4.2) 
 สวิตช์หรืออุปกรณ์ตัดวงจรของจุดต่อลงดินตามหน้าที่ จะต้องไม่ท าให้ตัวน าสายดินที่ต่อลงดินเพ่ือความ
ปลอดภัยถูกตัดวงจร 

4.3.6  เคเบิล 

4.3.6.1  ขนาด 
 ขนาดของเคเบิลส าหรับเคเบิลของ PV String เคเบิลของ PV Sub-array และ เคเบิลของ PV Array 
ต้องพิจารณา ดังนี้ 

ก. พิกัดป้องกันกระแสเกิน (อ้างอิง ตารางที่ 4.2) 
ข. ค่ากระแสท างานปกติสูงสุด (อ้างอิง ตารางที่ 4.2) 
ค. แรงดันตก และ กระแสผิดพร่อง 
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 โดยเลือกใช้ขนาดสายใหญ่ที่สุดที่ได้จากเงื่อนไขข้างต้น 
 เคเบิลขนาดเล็กที่สุดส าหรับสายไฟของ PV Array จะต้องมาจากพิกัดกระแสที่ได้จากการค านวณจาก
ตารางที่ 4.2 อินเวอร์เตอร์บางตัว หรือ อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า อาจสามารถป้องกันกระแสย้อนกลับเข้าสู่ PV 
Array ภายใต้ภาวะผิดพร่อง ค่าของกระแสย้อนกลับนี้ต้องถูกน ามาพิจารณาในการค านวณพิกัดกระแสของวงจร 
 หมายเหตุ:  

(1) ในบางเทคโนโลยีของ PV Module, ISC MOD มีค่าสูงกว่าค่าปกติในช่วงสัปดาห์แรก หรือเดือนแรกของการท างาน ใน
บางเทคโนโลยีอื่นๆ ISC MOD อาจจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ควรน ามาพิจารณา เมื่อท าการค านวณพิกัดของ
เคเบิล 

(2) พิกัดกระแสย้อนกลับของ อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ต้องก าหนดตามมาตรฐาน IEC 62109 
(3) ตัวประกอบลดค่าพิกัดของเคเบิล อาจมีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น หรือมีแสงแดดกระทบโดยตรง  
(4) อินเวอร์เตอร์/อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า บางตัวสามารถท างานเป็นแหล่งจ่ายกระแสทางด้านขั้วของกระแสตรง 

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง อินเวอร์เตอร์สามารถส่งกระแสออกจากขั้วกระแสตรงภายใต้สภาวะผิดพร่อง ขนาดของกระแส
ย้อนกลับจ าเป็นต้องรายงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน IEC 62109-2 

 
4.3.6.2  รูปแบบของเคเบิล 
 เคเบิลที่ใช้ใน PV Array ต้องเป็นดังต่อไปนี้ 

ก. มีพิกัดอุณหภูมิที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 
ข. ถ้าต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ต้องเป็นแบบทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ ได้รับการป้องกัน

จากแสงอัลตราไวโอเลตด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรือต้องติดตั้งอยู่ภายในท่อที่มีการป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต ต้องยืดหยุ่น (สายตีเกลียวหลายเส้น) เพ่ือรองรับการเคลื่อนที่ของ PV Array / PV 
Module เนื่องจากความร้อนหรือลม 

ค. ต้องไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน IEC 60332-1-3  
ง. ต้องกันน้ าได้ 

 ส าหรับเคเบิลแถวแรงดันต่ าในทุกระบบ ควรเป็นไปตามข้อก าหนด PV1-F ตาม TUV 2 PfG 1169 หรือ 
UL 4703 หรือ VDE-AR-E 2283-4   
 ส าหรับระบบแรงดันต่ า ควรใช้ทองแดงชุบดีบุกเพ่ือลดการเกิดออกไซด์ของเคเบิล 
  เคเบิลในทุกระบบต้องเลือกที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงการลัดวงจรลงดินและการลัดวงจรให้ต่ าที่สุด 
    หมายเหตุ : ส าหรับระบบที่มีเคเบิลแรงดันต่ า การป้องกันความเสี่ยงท าได้โดยการใช้ฉนวนสองช้ัน ส าหรับเคเบิลที่
สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือ ถูกวางไว้ในรางสายไฟหรือท่อสายไฟ การป้องกันความเสี่ยงสามารถท าได้อีกโดยการเพิ่มการ
ป้องกันการต่อสายดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.2  
  



34 

 

 

 
 

รูปที่ 4.2 เคเบิลตีเกลียว ตัวน าเดี่ยว พร้อมด้วยฉนวนและเปลือกหุ้ม 

 

4.3.6.3  วิธีการติดตั้ง 
4.3.6.3.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 เคเบิลต้องมีโครงสร้างมารองรับเพ่ือท าให้เคเบิลไม่เกิดความล้าเนื่องจากผลกระทบจากลมหรือ
สภาพแวดล้อมอ่ืนที่รุนแรง เคเบิลต้องมีการก าหนดแนวเดินสาย มีโครงสร้างรองรับ หรืออยู่ในท่อ ตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

 ช่องเดินสายและท่อที่อยู่บนหลังคา หรือพ้ืนต้องไม่ขัดขวางทางเดินของน้ า หรือเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละออง 

 เคเบิลต้องถูกป้องกันจากรอยขีดข่วน ความเครียดทางกล แรงกด และแรงตัดเฉือน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากวัฏจักรความร้อน ลม และแรงอ่ืน ๆ ในขณะการติดตั้งและตลอดอายุการใช้งาน 

 ท่อและช่องเดินสายทั้งหมดที่โดนแสงแดดต้องเป็นแบบที่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต 

 เข็มขัดรัดสายเคเบิลต้องไม่เป็นวิธีการหลักในการรองรับเคเบิล เว้นเสียแต่ว่าเข็มขัดรัดสายเคเบิลนี้มี
อายุยาวนานกว่าหรือเท่ากับอายุของระบบ 

 หมายเหตุ :  

(1) เข็มขัดรัดสายเคเบิลที่เป็นพลาสติกโดยทั่วไปเมื่อโดนแสงแดดจะเสื่อมสภาพภายใน 2 ถึง 5 ปี 

(2) เข็มขัดรัดสายเคเบิลที่เป็นพลาสติกที่ถูกติดตั้งอยู่ใต้ PV Array ยังโดนแสงแดดจากการแผ่รังสี 

4.3.6.3.2  เคเบิลของ PV Array ภายในอาคาร 

 เคเบิลของ PV Array ภายในอาคาร ต้องมีความเสี่ยงในการเกิดการลัดวงจรต่ าที่สุด และต้องมีเครื่อง
ห่อหุ้ม เช่น เดินในท่อร้อยสาย เป็นต้น 

 หมายเหตุ : ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา คือเดินเคเบิลในท่อที่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต  ส าหรับท่อ
ภายนอกอาคาร 

4.3.7  ตัวเ ื่อมต่อ 

 ตัวเชื่อมต่อ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ก. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62852 
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ข. ต้องป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า ไม่ว่าอยู่ในสถานะต่อไฟหรือไม่ต่อไฟ 
ค. มีพิกัดกระแสเท่ากับหรือมากกว่าความสามารถในการน ากระแสส าหรับวงจรที่อุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ 

(อ้างอิงตารางที่ 4.2) 
ง. สามารถที่จะรองรับเคเบิลที่ใช้ในวงจรได้ 
จ. ต้องใช้แรงเพื่อที่จะแยกเคเบิลออก 
ฉ. มีพิกัดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสถานที่ที่ท าการติดตั้ง 
ช. ถ้าเป็นแบบหลายขั้ว, ต้องเป็นแบบมีข้ัว 
ซ. ต้องเป็นไปตาม Class II ส าหรับระบบที่ท างานภายใต้แรงดันสูงกว่าแรงดันต่ าพิเศษ 
ฌ. ถ้าต้องสัมผัสสภาพแวดล้อมภายนอก ต้องเป็นแบบใช้งานภายนอกอาคารเป็นแบบที่ทนต่อรังสี

อัลตราไวโอเลต และต้องมีพิกัด IP ที่เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน 
ญ. ต้องติดตั้งเพ่ือที่จะลดความเครียดบนตัวเชื่อมต่อ (เช่น การรองรับเคเบิลทั้งสองด้านของตัวเชื่อมต่อ 

ควรใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะเดียวกัน หรือรุ่นเดียวกัน  

4.3.8  ฟิวส ์

4.3.8.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 ฟิวส์ที่ใช้ใน PV Array ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นพิกัดใช้งานแบบกระแสตรง 
ข. มีพิกัดแรงดันเท่ากับหรือมากกว่าแรงดันสูงสุดของ PV Array ตามการพิจารณาในข้อ 4.2 
ค. มีพิกัดตัดกระแสผิดพร่องจาก PV Array และแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หรือ ระบบไฟฟ้า 

(ถ้ามี) 
ง. มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจรแบบที่เหมาะสมกับ PV ตามมาตรฐาน IEC 60269-6  

4.3.8.2  ขั้วรับฟิวส์ (Fuse Holders) 

 ขั้วรับฟิวส์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ก. มีพิกัดแรงดันเท่ากับหรือมากกว่าแรงดันสูงสุดของ PV Array ตามการพิจารณาในหัวข้อ 4.2 
ข. มีพิกัดกระแสเท่ากับหรือมากกว่าพิกัดของฟิวส์ที่ใช้งาน 
ค. มีการป้องกันที่เหมาะสมกับสถานที่ และต้องไม่น้อยกว่า IP 2X ถึงแม้ว่าฟิวส์จะถูกน าออกไปแล้ว 

4.3.9  ไดโอดลัดข้าม 

 ไดโอดลัดข้ามอาจถูกใช้เพื่อป้องกัน PV Module จากการย้อนกลับและความร้อนจากจุดร้อน (Hot Spot 
Heating) เมื่อไดโอดลัดข้ามภายนอกถูกใช้งาน และไม่ได้ติดตั้งอยู่ใน PV Module ไดโอดลัดข้ามต้องท างานภายใต้
สภาวะแวดล้อม ดังนี้ 

ก. มีพิกัดแรงดันอย่างน้อย 2 x VOC MOD ของ PV Module ที่ได้รับการป้องกัน 
ข. มีพิกัดกระแสอย่างน้อย 1.4 x ISC MOD 
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ค. ถูกติดตั้งตามท่ีผู้ผลิต PV Module แนะน า 
ง. ถูกติดตั้งโดยปกปิดส่วนที่น าไฟฟ้าอย่างมิดชิด 
จ. ต้องป้องกันการเสื่อมสภาพจากสภาวะแวดล้อม 

4.3.10  ไดโอดกั้นกระแส (Blocking Diodes) 

 ไดโอดกั้นกระแส อาจถูกใช้แต่ไดโอดเหล่านี้ต้องไม่มาแทนที่อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  
 ถ้ามีการใช้งานไดโอดก้ันกระแส ไดโอดกั้นกระแสต้องท างานในสภาวะแวดล้อม ดังนี้ 

ก. ต้องมีพิกัดแรงดันอย่างน้อย 2 เท่าของแรงดันสูงสุดของ PV Array ตามการพิจารณาในข้อ 4.2 
ข. มีพิกัดกระแสอย่างน้อย 1.4 เท่าของกระแสลัดวงจร ณ ภาวะทดสอบมาตรฐานของวงจรซึ่งไดโอดกั้น

กระแส ท าหน้าที่ป้องกัน นั่นคือ 
 (1)  1.4 x ISC MOD  ส าหรับ PV String (4.2) 
 (2)  1.4 x ISC S-ARRAY  ส าหรับ PV Sub-array (4.3) 
 (3)  1.4 x ISC ARRAY  ส าหรับ PV Array (4.4) 

ค. ถูกติดตั้งโดยปกปิดส่วนที่น าไฟฟ้าอย่างมิดชิด 
ง. ต้องป้องกันการเสื่อมสภาพจากสภาวะแวดล้อม 

 ถ้าไม่มีข้อก าหนดพิเศษจากผู้ผลิต เพ่ือการใช้งานไดโอดกั้นกระแสใน PV String ของ PV Array ไดโอด
เหล่านี้ต้องติดตั้งตามรูปที่ 4.3 
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-

ไดโอดก้ันกระแส 

 

รูปที่ 4.3 การใ ้งานไดโอดกั้นกระแส 
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4.3.11  อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 

 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62109-1 และอินเวอร์เตอร์ส่วนเพ่ิมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62109-2 

 หมายเหตุ : ก าหนดให้อินเวอร์เตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62109-1 และ IEC 62109-2 ส าหรับระบบ PV ที่เช่ือมต่อ
ระบบไฟฟ้า  

4.3.12  AFCI (Arc Fault Current Interrupter) อยู่ระหว่างการพิจารณา 

4.4  ข้อก าหนดจุดติดตั้งและวิธีการติดตั้ง 
4.4.1  วิธีการตัดต่อวงจร 

4.4.1.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 ใน PV Array ต้องมีการตัดต่อวงจรตามตารางที่ 4.3 เพ่ือท าการแยกวงจร PV Array จาก อุปกรณ์แปลง
ผันก าลังไฟฟ้า และ/หรือ วงจรใช้งาน เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและตรวจสอบ สามารถด าเนินการได้อย่าง
ปลอดภัย 

 วิธีการตัดต่อวงจรส าหรับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสวิตช์ตัดต่อวงจร 
ยกเว้นในกรณีส าหรับ PV Module ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ต่อกับ PV Module 

4.4.1.2  สวิต ์ตัดต่อวงจรส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า (ยกเว้นกรณีอินเวอร์เตอร์ไฟ
กระแสสลับ) 

 สวิตช์ตัดต่อวงจรต้องสามารถแยกอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า จากขั้วไฟของ PV String เพ่ือท าการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ได้โดยปราศจากความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า  

 ส าหรับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ทุกประเภทที่ซ่อมบ ารุงด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ วิธีการตัดต่อวงจร
สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

ก. สวิตช์ตัดต่อวงจรติดตั้งถัดจากอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และแยกวงจรทางกายภาพ 
ข. สวิตช์ตัดต่อวงจรซึ่งมีการอินเตอร์ล็อกทางกลกับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่น ามาเปลี่ยนและท า

ให้อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าถูกเปลี่ยนออกจากส่วนที่มีสวิตช์ตัดต่อวงจรโดยปราศจากอันตราย
จากไฟฟ้า 

 อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าที่ซอ่มโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน สวิตช์ตัดต่อวงจรต้องติดตั้งในต าแหน่ง
ที่ท าให้การบ ารุงรักษาอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า เป็นไปได้โดยปราศจากอันตรายจากไฟฟ้า (เช่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
ในอินเวอร์เตอร์ เปลี่ยนพัดลม ท าความสะอาดไส้กรอง) สวิตช์ตัดต่อวงจรนี้อาจอยู่ในเครื่องห่อหุ้ มเดียวกันกับ
อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
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4.4.1.3  การติดตั้ง 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดท่ีเหมาะสมส าหรับการป้องกันกระแสเกินอาจน ามาใช้ในการตัดโหลดเพ่ือแยก
วงจรออก 

 การตัดวงจรแบบอ่ืนและอุปกรณ์แยกวงจรที่มีคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.3.5.2 อาจใช้เป็นวิธีในการ
แยกวงจร  

 ชุดฟิวส์ที่ใช้ส าหรับการป้องกันกระแสเกิน สามารถน ามาใช้ปลดวงจรแบบไม่มีโหลดได้ ถ้ามีระบบกลไก
การแยกวงจรเพื่อความปลอดภัย 

 ต าแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องอยู่ที่ปลายสุดของเคเบิล ซึ่งเป็นส่วนที่ไกลสุดจาก  PV 
Module 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินให้อยู่ปลายสุดของเคเบิล คือ กระแสผิดพร่องใน
ส่วนที่เกิดขึ้นจากส่วนอื่นของ PV Array ตัวอย่างเช่น ถ้า PV Array ประกอบด้วย PV Sub-array (a, b, c, และ d) และถ้าเคเบิล
ของ PV Sub-array  “a” ประสบกับกระแสเกิน มันไม่สามารถสร้างกระแสเกินจาก PV Sub-array  “a” เนื่องด้วยมีการจ ากัด
กระแส กระแสเกินน้ีมากจากการรวมกันของกระแสจาก PV Sub-array  “b”, “c”, และ “d” ต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพในการตัด
กระแสผิดพร่อง คือ จุดที่ซึ่ง PV Sub-array มารวมกัน เช่น ที่ปลายของเคเบิล PV Sub-array ซึ่งห่างจาก PV Module หลักการ
คล้ายกันนี้สามารถปรับใช้กับเคเบิล PV String 

ตารางท่ี 4.3 ข้อก าหนดของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรในการติดตั้ง PV Array 

แรงดันPV 
Array 

วงจร หรือ วงจรย่อย วิธีการแยกวงจร ต้องมี หรือ แนะน า 

แรงดันต่ า
พิเศษ 

เคเบิลของ PV String อุปกรณ์ตดัต่อวงจร แนะน า* 
เคเบิลของ PV Sub-array  อุปกรณ์ตดัต่อวงจร ต้องมี 

เคเบิลของ PV Array  อุปกรณ์ตดัต่อวงจรขณะมโีหลด 
แบบพร้อมใช้งาน 

ตัองมี 

แรงดันต่ า เคเบิลของ PV String อุปกรณ์ตดัต่อวงจร* แนะน า* 
เคเบิลของ PV Sub-array  อุปกรณ์ตดัต่อวงจร ต้องมี 

อุปกรณ์ตดัต่อวงจรขณะมโีหลด แนะน า 
เคเบิลของ PV Array  อุปกรณ์ตดัต่อวงจรขณะมโีหลดแบบ

พร้อมใช้งาน 
(Readily Available Load-breaking 

Switch-disconnector) 

ต้องมี ยกเว้น PV Module 
ที่ต่อกับ PV Module ไฟฟ้า

กระแสสลับ  

 *พิกัด IP2X (สัมผัสได้ด้วยนิ้วมือ) ฟิวส์แบบถอดได้ หรือ สวิตช์ เป็นตัวอย่างส าหรับอุปกรณ์ตัดต่อวงจรที่เหมาะสม ความสามารถ
ของอุปกรณ์เหล่านี้ท่ีตัดวงจรจ าเป็นต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น 

 เมื่ออุปกรณ์ตัดต่อวงจรของ PV Sub-array หลายตัวถูกติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ก็ไม่มี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้โหลดเบรกสวิตช์ส าหรับเคเบิลของ PV Array ในกรณีนี้อุปกรณ์ตัดต่อวงจรส าหรับ PV Sub-
array ต้องเป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรขณะมีโหลด 
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 เมื่อจ าเป็นต้องใช้ตามตารางที่ 4.3 อุปกรณ์ตัดต่อวงจรต้องติดตั้งที่สายเส้นไฟ ที่ซึ่งสายเส้นไฟนั้นเป็น
ส่วนที่ไม่มีการต่อลงดิน ยกเว้นกรณี สวิตช์ตัดต่อวงจรของ PV Array ที่ต้องท างานทุกขั้วพร้อมกับสายดินส าหรับ
อุปกรณ ์

 เมื่อต้องตัดวงจรขณะมีโหลด ต้องสามารถตัดวงจรทุกตัวน าเส้นไฟ และสวิตช์ตัดต่อวงจรต้องท างาน
ร่วมกันเพื่อที่จะท าให้ทุกข้ัวในตัวน าไฟท างานพร้อมกัน 

4.4.2  ลักษณะการต่อลงดินและการต่อประสาน 

4.4.2.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 การต่อลงดินของชิ้นสวนตัวน าที่เปิดโล่งของ PV Array มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ก. การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัยส าหรับกระแสลัดวงจร 
ข. ป้องกันฟ้าผ่า 
ค. การต่อลงดินเพื่อประสานให้ศักย์ให้เท่ากัน 

 ตัวน าลงดินอาจท าหน้าที่มากกว่า 1 หน้าที่ ขนาดและต าแหน่งของตัวน าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน 

 PV Array ที่มีค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าแรงดันต่ าพิเศษ โครงของ PV Module ที่เป็นโลหะต้องต่อ
ลงดิน และโครงสร้างโลหะท่ีรองรับ PV Array ต้องต่อลงดินด้วย 

 การต่อลงดิน/การต่อประสานสวนตัวน าที่เปิดโล่งของ PV Array ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในรูปที่ 4.4 

4.4.2.2   ขนาดของตัวน าต่อประสาน 

 ตัวน าที่ใช้ในการต่อลงดินส าหรับโครงสร้างโลหะที่รองรับ PV Array ต้องเป็นตัวน าทองแดงที่มีขนาดไม่
ต่ ากว่า 6 ตารางมิลลิเมตร 

 ระบบการติดตั้งบางรูปแบบ ขนาดตัวน าต่ าสุดอาจจะต้องใหญ่กว่านี้ ตามความต้องการในระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ดังรูปที่ 4.4 

 รูปที่ 4.5 แสดงตัวอย่างข้อก าหนดการต่อลงดินของชิ้นสวนตัวน าที่เปิดโล่งบน PV Array ที่ไม่มีการต่อลง
ดินตามหน้าที่ 
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เริ่มต้น

แรงดันสูงสุดของ PV Array มากกว่า
แรงดันต่ าพิเศษหรือไม่ หรือ ระบบมีมอดูลกระแสสลับ

หรืออินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กมากหรือไม่ 

ไม่

ส่วนตัวน าของ PV Array 
จ าเป็นต้องมีการต่อลงดิน
เพื่อป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่

ใ ่

ส่วนตัวน าของ PV Array 
จ าเป็นต้องมีการต่อลงดิน
เพื่อป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่

ไม่

PV Array ต่ออยู่กับ
ระบบดินอ้างอิง

แล้วหรือไม่

ใ ่

ต่อลงดินด้วยตัวน าขนาดเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย ขนาดต่ าสุด 16 ตร.มม.

ใ ่

ต่อลงดินด้วยตัวน าขนาดเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย ขนาดต่ าสุด 6 ตร.มม.

ไม่

ประสานให้ศักย์เท่ากันด้วยตัวน าขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ขนาดต่ าสุด 6 ตร.มม.

ไม่

ไม่จ าเป็น

ใ ่

 
รูปที่ 4.4 การพิจารณาการต่อลงดินของ PV Array 
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โครงสร้าง
การต่อลงดิน
ของมอดูล การติดตั้งสายดินหลัก

 ิ้นส่วนตัวน าซ่ึงสามารถ
สัมผัสได้ง่าย

 
ค าอธิบายรูปท่ี 4.5 

ก.  การต่อประสานให้ศักย์เท่ากันระหว่าง PV Array และวงจรใช้งานมีความจ าเป็นเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันเกินที่เกิด
จากฟ้าผ่า ตัวน าต่อประสานให้ศักย์เท่ากันน้ีควรมีทางเดินของตัวน าให้ใกล้กับตัวน าเส้นไฟเพื่อลดการเกิดกระแสเหนี่ยวน า 

ข. อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPDs) ควรติดตั้งให้เป็นไปมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า 
หมายเหตุ : ส่วนของตัวน าต่อประสานขนาด 16 ตร.มม. ของระบบป้องกันฟ้าผ่า ต้องไม่สับสนกับตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน หรือ
ระบบรากสายดิน 

 
รูปที่ 4.5 รูปแบบการ PV Array ที่ไม่มีการต่อลงดิน 

 

4.4.2.3  รากสายดินแบบแยก 
 ถ้าใช้รากสายดินแบบแยกส าหรับ PV Array รากสายดินเหล่านี้ต้องต่อเข้ากับรากสายดินหลักของระบบ
ไฟฟ้าโดยใช้ตัวน าประสานให้ศักย์เท่ากัน 
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4.4.2.4  การประสานให้ศักย์เท่ากัน 
 ตัวน าประสานส าหรับ PV Array ต้องเดินสายให้ใกล้กับขั้วบวกและข้ัวลบของตัวน าของ PV Array และ/
หรือตัวน าของ PV Sub-array ให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ เพ่ือลดแรงดันเหนี่ยวน าเนื่องจากฟ้าผ่า 
 การต่อลงดิน หรือการต่อประสานต้องมีการจัดเพ่ือให้การย้ายแผงของ PV Module ออกไม่กระทบต่อ
ความต่อเนื่องของการต่อลงดิน หรือการต่อประสานกับ PV Module อ่ืน ๆ 

 ถ้าการต่อลงดินเป็นการต่อเพ่ือป้องกันฟ้าผ่า การต่อลงดินของ PV Array ต้องต่อลงดินโดยตรง ไม่ต่อ
ฝากกับการต่อลงดินของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 

 ถ้าการต่อลงดินส าหรับการต่อประสาน ในกรณีที่การต่อลงดินของแถวอาจต่อฝากกับระบบการต่อลงดิน
ของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า สามารถท าได้ถ้าการปลดอินเวอร์เตอร์เพ่ือการบ ารุงรักษาเป็นไปตามนี้ 

(1)  ห้ามปลดการต่อลงดินออก และ 
(2)  ขนาดสายดินของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า มีพ้ืนที่หน้าตัดเพียงพอตามข้อก าหนดในรูปที่ 4.4 

 
4.4.3  การต่อลงดินตามหน้าที่ของ PV Array (Functional Earthing of PV Arrays) 

4.4.3.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 เพ่ือให้ PV Array มีการต่อลงดินตามหน้าที่ เช่น การก าจัดประจุพ้ืนผิว (Surface Charge) จากเซลล์ 
อนุญาตให้ด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

ก. การต่อดินโดยตรง (Direct Functional Earthing) เพ่ือให้สายตัวน าหลักสายบวกหรือสายลบ เส้นใด
เส้นหนึ่งของ PV Array ต่อลงดินโดยตรง การต่อลงดินนี้ต้องต่อผ่านตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดิน ดูข้อ 
3.4.2 และ 4.3.5.3 

ข. การต่อดินส าหรับตัวน าหลักของ PV Array ทั้งสายบวกและสายลบผ่านตัวต้านทาน พิกัดของตัว
ต้านทานในสภาวะแวดล้อมส าหรับการท างาน ดังนี้ 
(1)  ค่าความต้านทานต่ าสุด เท่ากับ ค่าแรงดันสูงสุดของ PV Array หารด้วย 0.3 

(2)  ตัวต้านทานต้องมีพิกัดก าลังไฟฟ้าต่ าสุด เท่ากับ ค่าแรงดันสูงสุดของ PV Array ยกก าลังสอง 
หารด้วยความต้านทานที่ได้จากข้อ (1) 

(3)  ควรมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่าแรงดันสูงสุดของ PV Array ที่เป็นไปได ้

4.4.3.2  ขั้วต่อสายดินตามหน้าทีข่องระบบ PV (Functional Earthing Terminal of PV System) 

 เมื่อ PV Array มีการต่อลงดินตามหน้าที่ จุดต่อลงดินต้องมีจุดเดียวและจุดดังกล่าวต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อ
สายดินหลัก (Main Earthing Terminal) ของการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 จุดต่อลงดินต้องอยู่ระหว่างอุปกรณ์ตัดวงจรของ PV Array และอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และต้องอยู่
ใกล้กับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าให้มากที่สุด หรืออยู่ในอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
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4.4.3.3  ตัวน าต่อลงดินตามหน้าที่ของระบบ PV (PV System Functional Earthing Conductor) 

 ถ้า PV Array มีการต่อดินโดยตรง ตัวน าลงดินโดยตรงต้องมีพิกัดเดียวกับตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดิน โดย
มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับตัวน าลงดินที่ระบุไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย  

4.4.4  ระบบการเดินสาย (Wiring system) 

4.4.4.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 การเดินสายของ PV Array ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือป้องกันการเกิดความผิดพร่องระหว่างสายเส้น
ไฟ  (Phase-to- Phase Faults) และสายเส้นไฟกับดิน (Phase-to-Earth Faults) 

 เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอาร์กกระแสตรงระหว่างตัวน าในระบบแรงดันต่ า ตัวน าแต่ละเส้นต้องเป็น
ฉนวนสองชั้น รวมถึงภายในช่องทางเดินสาย 

 หมายเหตุ 

(1) ในทางปฏิบัติ การเข้าหัวเคเบิลต้องยังคงความเป็นฉนวนสองช้ัน 
(2) ข้อก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับตัวน าต่อลงดิน 

 จุดต่อทุกจุดต้องได้รับการตรวจสอบความแน่นหนาและความถูกต้องของขั้วไฟฟ้าในระหว่างการติดตั้ง 
เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดความผิดพร่องและการเกิดอาร์กในช่วงระหว่างกระบวนการทดสอบการท างานของระบบ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Commissioning) การท างานและการบ ารุงรักษาในอนาคต 

4.4.4.2  มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม 

 การต่อสายของ PV Array ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการเดินสายและวัสดุ ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย และข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ 

4.4.4.3  การเดินสายเป็นวงรอบ (Wiring Loops) 

 เพ่ือลดขนาดของแรงดันเกินเหนี่ยวน าจากฟ้าผ่า การเดินสายของ PV Array ควรมีพ้ืนที่วงรอบของตัวน า
ไฟฟ้า (Conductive Loops) น้อยที่สุด เช่น วางสายเคเบิลแบบขนาน ดังแสดงในรูปที่ 4.6  
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+- +- +-

กล่องพักสายไฟ
ของ PV Module

+-

+ - + - + -

การเดินสายตัวน า
ย้อนกลับ

PV Module

 

(ก) 

 



45 
 

 

+- +- +-

กล่องพักสายไฟ
ของ PV Module

-

+ - + - + -

PV Module

 

(ข) 

 

+ - + - + - + - + - + -

 

(ค) 

 

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการเดินสาย PV String เพื่อลดพื้นทีว่งรอบของตัวน าไฟฟ้า 
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4.4.4.4  การเดินสายของ PV String (String Wiring) 

 ในกรณีการเดินสายของ PV String ระหว่าง PV Module ที่ไม่ได้มีการร้อยท่อหรือไม่มีสิ่งห่อหุ้มอ่ืนๆ 
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่านี้  

ก. ต้องใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนและเปลือกหุ้มที่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต  
ข. สายเคเบิลต้องได้รับการป้องกันจากการเสียหายทางกล 
ค. สายเคเบิลต้องถูกจับยึดเพื่อลดความตึงและป้องกันตัวน าหลุดจากจุดเชื่อมต่อ 

 
4.4.4.5  การต่อสายในกล่องต่อสาย และกล่องรวมสาย 

 ข้อก าหนดต่อไปนี้ใช้บังคับกับการติดตั้งระบบการต่อสายในกล่องต่อสายหรือกล่องรวมสาย 

ก. ในกรณีตัวน าที่ไม่ได้ร้อยท่อ เมื่อต่อเข้าไปยังกล่องต่อสายหรือกล่องรวมสาย ต้องมีการลดความตึง
เพ่ือหลีกเลี่ยงสายหลุดภายในกล่องต่อสาย เช่น การใช้ข้อต่อยึดสายไฟเข้ากับกล่อง (Gland 
Connector) 

ข. ในการเดินสายเข้ากล่องต่อสายหรือกล่องรวมสาย ต้องไม่ท าให้พิกัดการป้องกัน IP ของกล่องลดลง 
โดยให้ปิดผนึกตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ค. เคเบิลและท่อต่างๆ ควรเข้าทางด้านล่างของกล่องเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าเข้าในระยะยาว  ยกเว้น ตัว
เชื่อมต่อเคเบิลที่ผ่านการทดสอบระดับการป้องกัน IP55 

ง. อาจใช้อุปกรณ์การป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ าที่ท าขึ้นเป็นการเฉพาะ (Purpose-made Anti-
condensation) และระบบระบายน้ า ซึ่งรักษาพิกัดการป้องกัน IP ของกล่อง เมื่อมีความจ าเป็น 

 ส าหรับ PV Array ที่มีแรงดันต่ า เมื่อมีการเดินสายตัวน าย้อนกลับผ่าน PV Module และกล่องรวมสาย 
ตัวน าย้อนกลับนั้นต้องเป็นสายเคเบิลแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนสองชั้นตลอดช่วงความยาว 

4.5  การทดสอบการท างานหลังการติดตั้ง (Commissioning) 
 หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ให้มีการทดสอบการท างานขั้นต่ าของระบบและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ตามข้อก าหนดใน
ภาคผนวก ค ส าหรับระบบที่มีขนาดใหญ่ แนะน าให้ท าการทดสอบเพ่ิมเติมตามแนวทางท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ง  
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ส่วนที่ 5 การท าสั ลักษณ์และเอกสาร 

5.1  การท าสั ลักษณ์ของบริภัณฑ์ (Equipment Marking) 

 บริภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องถูกท าสัญลักษณ์ตามข้อก าหนดว่าด้วยการท าสัญลักษณ์ของมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5.2  ข้อก าหนดส าหรับป้าย (Requirements for Signs) 
 ป้ายสัญลักษณ์ที่จ าเป็นในส่วนนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

ก.  มีความทนทาน 
ข.  วัสดุในการท าป้ายสัญลักษณ์ต้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ค.  ต้องติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ง.  ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  
จ.  อ่านง่าย ชัดเจน และขนาดของตัวอักษรต้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ฉ.  ลบไม่ออก หรือ ไม่จางหายไป 
ช.  มองเห็นได้เม่ือต้องใช้งาน 

 หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 มม. ต่อเมตรของระยะการมองเห็น 

5.3  การระบุว่ามีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ต้องระบุว่าอาคารมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยแสดงเครื่องหมายดังตัวอย่างในรูปที่ 5.1 ในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย เพ่ือให้ทราบว่ามีระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ด้วย เช่น ที่ อุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า มิเตอร์ แผงจ่ายไฟ เป็นต้น 
 
 

 
 

รูปที่ 5.1 สั ลักษณ์อาคารมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
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 ที่กล่องต่อสายของ PV Array และกล่องต่อสายของ PV String ต้องแสดงตัวอักษรสีด าบนพ้ืนสีเหลือง ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 5.2 

  

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างของสั ลักษณ์ส าหรับกล่องต่อสายของ PV Array และกล่องต่อสายของ PV String 

 
5.4  ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
5.4.1  ป้ายแสดงข้อมูลแรงดันและกระแส 

 PV Array ที่ติดตั้งบนอาคารและมีพิกัดก าลังไฟฟ้ามากกว่า 350 วัตต์ หรือ แรงดัน VOC ARRAY  มากกว่า
แรงดันต่ าพิเศษ ต้องติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่บริภัณฑ์ประธานของอาคารและสามารถ
มองเห็นได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ป้ายแสดงข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเป็นตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีแดง 
ตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 มม. และต้องระบุข้อมูล ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.3  

 

 

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างป้ายแสดงข้อมูลแรงดันและกระแส 

  ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กมาก (Micro-inverters) ต้อง
ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่บริภัณฑ์ประธาน ด้วยข้อความดังตัวอย่างในรูปที่ 5.4  

 

 

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างป้ายแสดงข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
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หมายเหตุ :  
(1) ในการติดตั้งขนาดเล็ก ข้อมูลของต าแหน่งอาจเป็นแบบทั่วไป (เช่น บนหลังคา) ในการติดตั้งขนาดใหญ่กว่านี้ ควรให้ข้อมูล

เพิ่มเติม เช่น แผนที่ หรือ แผนผังเพื่อระบุต าแหน่ง 
(2) ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ส าหรับข้อมูลเพลิงไหม้ ตามรูปที่ 5.3 และ 5.4 
 
 สัญลักษณแ์สดงข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น เพ่ือให้มองเห็นได้ง่ายขณะ
เข้ามาที่แผงมิเตอร์ไฟฟ้า หรือด้านหน้า หรือภายในแผงสวิตช์  
 
5.5  ป้าย/สั  าณส าหรับอุปกรณ์ตัดต่อวงจร 
5.5.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

 อุปกรณ์ปลดวงจร ยกเว้นเต้าเสียบและเต้ารับ ต้องท าสัญลักษณ์ด้วยชื่อและตัวเลข ตามแบบไดอะแกรม
ของ PV Array 

สวิตช์ทุกตัวต้องมีการระบุต าแหน่งการปิด-เปิดอย่างชัดเจน เช่น “O” (ปิด) และ “I” (เปิด) เป็นต้น 

 5.5.2  อุปกรณ์ตัดต่อวงจรของ PV Array 
 สวิตช์ตัดต่อวงจรของ PV Array ควรมีสัญลักษณ์ติดไว้ในต าแหน่งที่ชัดเจนด้วยตัวอักษร เช่นตัวอย่างในรูป
ที่ 5.5 

 

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างของสั ลักษณ์ที่ติดถัดจาก PV Array ส าหรับ สวิต ์ส าหรับตัดวงจรกระแสตรง 

 เมื่อใช้งานอุปกรณ์แยกวงจรหรืออุปกรณ์ปลดวงจรหลายตัวที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ ต้องติดตั้งถัดจากอุปกรณ์
แปลงผันก าลังไฟฟ้า ควรระบุสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ต้องเป็นตัวอักษรสีด าบนพื้นเหลือง ดังแสดงในรูปที่ 5.6 
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รูปที่ 5.6 ตัวอย่างของสั ลักษณ์ส าหรับอุปกรณ์แยกวงจร/อุปกรณ์ปลดวงจรหลายตัว 

5.5.3  ขั้นตอนการหยุดจ่ายไฟ 

 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีขั้นตอนการหยุดจ่ายไฟ (Shutdown) ตามมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย การไฟฟ้าฯ และมาตรฐานหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  ป้ายขั้นตอนการหยุด
จ่ายไฟ ต้องติดไว้ใกล้กับอุปกรณ์แยกวงจร 
 
5.6  เอกสาร 
 ควรมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุในมาตรฐาน IEC62446 
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ภาคผนวก ก. 
การต่อลงดินและการแยกวงจรกระแสตรง  

 

ก.1  ตัวอย่างของรูปแบบการต่อลงดิน 
 รูปที่ ก.1 แสดงรูปแบบที่เป็นไปได้ในการต่อลงดินส าหรับระบบ PV ที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์ 

 หมายเหตุ : ไดอะแกรมเหล่านี้ไม่ได้แสดงต าแหน่งทางกายภาพที่ตั้งแท้จริงของการต่อลงดิน แสดงไว้เฉพาะการต่อทาง
ไฟฟ้าเท่านั้น 

PV
Array

วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

+

-

PV

Array
วงจรใ ้งาน

 

+

-

วงจรใ ้งาน

โหลดกระแสตรง/
อาจรวมถึง
แบตเตอรี่

อินเวอร์เตอร์
ซ่ึงอย่างน้อย

มีการต่อท่ีแยกกัน
ระหว่าง

กระแสตรง
กับกระแสสลับ

อินเวอร์เตอร์
ซ่ึงไม่มีการต่อท่ีแยกกัน

ระหว่างระหว่าง
กระแสตรงกับ
กระแสสลับ

มีแบตเตอรี่ท่ี
สามารถจ่ายกระแส

ผิดพร่องไปยัง 
PV Array

 

รูปที่ ก.1 รูปแบบของระบบการต่อลงดิน 
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ก.2  ข้อก าหนดพิกัดแรงดันของสวิต ์ส าหรับตัดวงจรกระแสตรง 
 รูปที่ ก.2 ถึง ก.5 อธิบายการท างานของสวิตช์ส าหรับตัดวงจรแบบปกติและมีภาวะการลัดวงจรลงดินจุด
เดียว ดังต่อไปนี้ 

ก.  PV Array ที่ไม่มีการต่อลงดิน ที่จ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์แบบแยกส่วน (ดูตัวอย่างในรูปที่ ก.2) 
 ในกรณีนี้ พิกัดแรงดันของขั้วทั้งสองรวมกับสวิตช์ส าหรับตัดวงจร ต้องมีพิกัดแรงดันอย่างน้อยเท่ากับแรงดัน
สูงสุดของ PV Array 
 การต่อโครงสร้างของ PV Module ลงดินของระบบเหล่านี้ ท าให้ระบบป้องกันของอินเวอร์เตอร์ตรวจจับ
การลัดวงจรลงดินครั้งแรก  สิ่งนี้มีความจ าเป็นเพราะการลัดวงจรลงดินครั้งที่สองสามารถก่อให้ เกิดการอาร์คและ
ไฟไหม้ ในกรณีนี้อินเวอร์เตอร์จะระบุความผิดปกติและส่งสัญญาณเตือน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4.3  

ข.  PV Array ที่มีการต่อลงดินตามหน้าทีโ่ดยผ่านความต้านทานที่มีค่าสูง ที่จ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์แบบแยก
ส่วนโดยที่มคี่าความต้านทาน ดังนี้ 

     
         

    
 (ดูตัวอย่างในรูปที่ ก.3) (ก.1) 

 ในกรณีนี้ พิกัดแรงดันของขั้วทั้งสอง รวมกับสวิตช์ส าหรับตัดวงจรต้องมีพิกัดแรงดันอย่างน้อยเท่ากับแรงดัน
สูงสุด ของ PV Array 
 การต่อโครงสร้างของ PV Module ลงดินของระบบเหล่านี้ ท าให้ระบบป้องกันของอินเวอร์เตอร์ตรวจจับ
การลัดวงจรลงดินครั้งแรก  สิ่งนี้มีความจ าเป็นเพราะการลัดวงจรลงดินครั้งที่สองสามารถก่อให้ เกิดการอาร์คและ
ไฟไหม้ ในกรณีนี้อินเวอร์เตอร์จะระบุความผิดปกติและส่งสัญญาณเตือน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4.3 

ค.  PV Array ที่มีการต่อลงดินตามหน้าที่ผ่านอุปกรณ์ตัดวงจรผิดพร่องลงดิน (Earth Fault Interrupt ; 
EFI) ที่จ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์แบบแยกส่วน (ดูตัวอย่างในรูปที่ ก.4) 

 ในกรณีนี้ พิกัดแรงดันของแต่ละขั้วของสวิตช์ส าหรับตัดวงจรต้องมีพิกัดแรงดันอย่างน้อยเท่ากับแรงดันสูงสุด
ของPV Array 

ง. PV Array ที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วน (ชนิดไม่มีหม้อแปลง) (Non-seperated 
(Transformerless) Inverter) (ดูตัวอย่างในรูปที่ ก.5) 

 ในกรณีนี้ พิกัดแรงดันของแต่ละขั้วของสวิตช์ส าหรับตัดวงจรต้องมีพิกัดแรงดันอย่างน้อยเท่ากับแรงดันสูงสุด
ของPV Array 
 การต่อโครงสร้างของ PV Module ลงดินของระบบเหล่านี้ ท าให้กระแสรั่วแบบคาปาซิทีฟ (Capacitively 
Coupled Leak) ไหลไปยังโครงสร้างของ PV Module แต่ไม่เป็นอันตราย และป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าดูด  อีก
ทั้งท าให้ระบบป้องกันของอินเวอร์เตอร์ ตรวจจับการลัดวงจรลงดินครั้งแรกด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ อินเวอร์เตอร์จะ
ระบุความผิดปกติและส่งสัญญาณเตือน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4.3  
 
ค าเตือน : ไม่อนุ าตให้ต่อลงดินโดยตรงตามหน้าที่ของ PV Array ที่ต่อไปยังอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วน 

 หมายเหตุ : โครงสร้างของ PV Module ทั้งหมดให้ต่อลงดิน 
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ทั้งสองข้ัวแบ่งกันรับแรงดันทั้งหมดของ PV Array 
และแต่ละข้ัวรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

VARRAY

L+

L-

การใ ้งานในภาวะปกติ

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ทั้งสองข้ัวแบ่งกันรับแรงดันทั้งหมดของ PV Array 
และแต่ละข้ัวรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวบวก

ไม่มีกระแสผิดพร่องไหลผ่าน 
เนื่องจากมีการต่อลงดินเพียงจุด
เดียว แรงดันควรกระจายเท่าๆ 
กัน เพื่อให้แต่ละข้ัวท างานพร้อม
กัน ซ่ึงฟอลต์ที่สอง จะเป็นตัว
ปั หาที่แท้จริง

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ทั้งสองข้ัวแบ่งกันรับแรงดันทั้งหมดของ PV Array 
และแต่ละข้ัวรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

ไม่มีกระแสผิดพร่องไหลผ่าน 
เนื่องจากมีการต่อลงดินเพียงจุด
เดียว แรงดันควรกระจายเท่าๆ 
กัน เพื่อให้แต่ละข้ัวท างานพร้อม
กัน ซ่ึงฟอลต์ที่สอง จะเป็นตัว
ปั หาที่แท้จริง

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวลบ

 

รูปที่ ก.2 ตัวอย่างที่แสดง PV Array แยกจากการต่อลงดิน อินเวอร์เตอร์แบบแยกส่วน                            
ภายใต้การท างานปกติและภาวะความผิดปกติครั้งแรก 
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ทั้งสองข้ัวแบ่งกันรับแรงดันทั้งหมดของ PV Array 
และแต่ละข้ัวรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

VARRAY

L+

L-

การใ ้งานในภาวะปกติ

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ข้ัวตัวล่างจะรับแรงดันเต็มขนาดของ PV Array
โดยแต่ละข้ัวจะต้องรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวบวก

กระแสผิดพร่องน้อย
มากไหลผ่าน 
เนื่องจากมีการต่อลง
ดินตามหน้าที่ผ่านตัว
ต้านทาน

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ข้ัวตัวบนจะรับแรงดันเต็มขนาดของ PV Array
โดยแต่ละข้ัวจะต้องรับกระแสทั้งหมดของ PV Array

ไม่มีกระแสผิดพร่อง
ไหลผ่าน เน่ืองจากมี
การต่อลงดินตาม
หน้าที่ผ่านตัวต้านทาน

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวลบ  

รูปที่ ก.3 ตัวอย่างแสดง PV Array ซึ่งมีการต่อลงดินเพื่อการท างานได้ผ่านความต้านทานที่มีค่าสูง          
อินเวอร์เตอร์แบบแยกส่วน ภายใต้การท างานปกติและภาวะความผิดปกติครั้งแรก 
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ขั้วน้ีต้องเลือกพิกัดให้รับแรงดันเต็มขนาดของ PV Array ได้
เน่ืองจากสวิตซ์ตัดตอนต้องจัดการกับสถานการณ์ความผิดพร่อง
ที่ระบุไว้ด้านล่าง

VARRAY

L+

L-

การใ ้งานในภาวะปกติ

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ตัวตัดวงจรผิดพร่องลงดินจะต้องตัดแรงดัน
และกระแสเต็มขนาดของ PV Array

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวบวก

กระแสผิดพร่องไหลในเส้นสี
แดง ซึ่งฟิวส์ของตัวตัดการ
ผิดพร่องลงดินควรระเบิด
เพ่ือตัดกระแสผิดพร่อง และ
แสดงการแจ้งเตือน

VARRAY

L+

L-

PV Array

โครง

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดตั้ง

ข้ัวนี้มองเห็นแรงดัน
และกระแสทั้งหมดของ PV Array

ไม่มีกระแสผิดพร่องใน
สถานการณ์นี้ แต่ข้ัวบวกของ
สวิตซ์ตัดตอน จะท าการตัด
กระแสปกติซึ่งสถานการณ์เ ่นนี้
อันตราย
เนื่องจากอาจจะไม่สามารถ
ตรวจจับความผิดพร่องแรกได้

ความผิดพร่อง
ที่ข้ัวลบ

EFI
การต่อลงดินตามหน้าที่

อินเวอร์เตอร์
แบบแยกส่วน

~ 

=
A

N

การต่อลงดินตามหน้าที่
EFI

~ 

=
A

N

การต่อลงดินตามหน้าที่
EFI

 

รูปที่ ก.4 ตัวอย่างแสดง PV Array ที่มีการต่อลงดิน อินเวอร์เตอร์แบบแยกส่วน                                     
ภายใต้การท างานปกติและภาวะความผิดปกติครั้งแรก 
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=
-

อินเวอร์เตอร์
แบบไม่แยกส่วน

นิวทรัล

L+

L-

VARRAY

การต่อลงดินตามหน้าที่

A

N

การต่อลงดิน
ของสิ่งติดต้ัง

PV Array

โครง

การใ ้งานในภาวะปกติ
อาจต้องใ ้ขั้วหน่ึงหรือมากกว่าเพ่ือรับแรงดันและกระแส
ท้ังหมดของ PV Array ถ้าหน้าสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ
ปลดออกเน่ืองจากการลัดวงจรลงดินโดยตรง

 

หมายเหตุ : อินเวอร์เตอร์มีการต่อภายในระหว่าง PV Array ขั้วบวกและขั้วลบ และด้านกระแสสลับ ทีน่ิวทรัลถูกต่อเข้ากับระบบการต่อ
ลงดิน  

ในอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วนบางตัว การต่อนิวทรัลภายในถูกต่อไปยังข้ัวลบของ PV 
ในอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วนบางตัว การต่อนิวทรัลภายในถูกต่อไปยังข้ัวบวกของ PV 
ในอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วนบางตัว เปลี่ยนการต่อนิวทรัลภายในระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของ PV อย่างรวดเร็ว 
ผลของการนี้คือท้ังสองขั้วของสวิตช์ส าหรับตัดวงจร อาจจ าเป็นเพื่อใช้ตัดกระแสจาก PV Array  
 

รูปที่ ก.5 ตัวอย่างแสดง PV Array ต่อกับอินเวอร์เตอร์แบบไม่แยกส่วน 
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ภาคผนวก ข 
ข้อแนะน าส าหรับการบ ารุงรักษา 

 

ข.1  ความปลอดภัย 

 ต้องให้ความสนใจในกระบวนการบ ารุงรักษา โดยท าตามข้อก าหนดความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 
ก.  กระบวนการหยุดจ่ายไฟฉุกเฉิน 
ข.  ปฏิบัติตามสัญลักษณ์ท้ังหมด 
ค.  การหยุดจ่ายไฟของระบบและตัดกระแสของ PV Array ตามคู่มือขั้นตอนการหยุดจ่ายไฟ 
ง.  แยกแถวเข้าสู่ส่วนของแรงดันต่ าพิเศษ (ถ้าเกี่ยวข้อง) 
จ.  เตือนส่วนที่มีไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถดับไฟได้ในช่วงเวลากลางวัน 

ข.2  การบ ารุงรักษาเป็น ่วงเวลา 

 กิจกรรมการบ ารุงรักษาต่อไปนี้ควรถูกพิจารณารวมเข้าไปในขั้นตอนการบ ารุงรักษาตามสถานที่ติดตั้ง ขนาด 
และการออกแบบของ PV Array 

ก. สัญลักษณ์เตือนและค าแนะน าของผู้ผลิต 
ข. การท าความสะอาดส าหรับ PV Array อาจจะท าเป็นช่วงเวลาตามสถานที่ ซึ่งมีฝุ่น หรือวัสดุปนเปื้อน 
ค. การตรวจสอบตามช่วงเวลาควรท าเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ การต่อทางไฟฟ้า การผุกร่อน และการ

ป้องกันทางกลของการต่อสาย 
ง. ตรวจสอบแรงดันเปิดวงจรและค่ากระแสลัดวงจร 
จ. ตรวจสอบการต่อลงดินเพื่อการท างานได้ (ถ้ามี) 
ฉ. ตรวจสอบการท างานของระบบติดตาม (ถ้ามี) 
ช. วัดค่าคุณลักษณะ I - V (ถ้าเป็นไปได้) 
ซ. ปรับแต่งแผ่นรับแสงแดดตามฤดูกาล (ถ้ามี) 
ฌ. ตรวจเช็คโครงสร้างการติดตั้ง PV Array  
ญ. ทดสอบการท างานของสวิตช์อย่างสม่ าเสมอ 
ฎ. ตรวจสอบความเสียหายของ PV Module (รอยแตก ความชื้น รอยไหม้ เป็นต้น) 
ฏ. ตรวจเช็คสถานะของกับดักฟ้าผ่า (Surge Arrester) (ถ้ามี) 
ฐ. เครื่องตรวจสอบแบบอินฟาเรดสามารถน ามาใช้ได้เพ่ือระบุปัญหา 

 ตัวอย่างตารางการบ ารุงรักษาถูกแสดงไว้ในตารางที่ ข.1 
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ตารางท่ี ข.1 ตัวอย่างตารางการบ ารุงรักษา 

ระบบย่อย 
หรือส่วนประกอบ 

การบ ารุงรักษา* ความถี่† บันทึก 

สถานที่ตัง้ การตรวจสอบ 
ก) ความสะอาด (การสะสมของเศษ
ซาก รอบๆ และ/หรือ ข้างใต้ PV Array  
ข) ไม่มีเงามาบัง PV Array 

ทุก 3 เดือน ท าความสะอาด ตามที่
ต้องการ หรือ ตามที่
ก าหนดไว ้
 
ตัดต้นไม้ ถา้จ าเปน็ 

PV Module ตรวจสอบความสะอาด 
(การสะสมของฝุน่ รา บน PV Array) 

ทุก 3 เดือน ท าความสะอาด ถ้า
จ าเป็น 

ตรวจสอบความผดิปกติ ด้วยสายตา 
รวมถึง 
ก) รอยแตก 
ข) รอยไหม้ 
ค) ความชืน้ 
ง) การสึกกร่อนของโครง 

1 ปี PV Module ที่พบความ
ผิดปกติด้วยสายตา ควร
ต้องท าการตรวจสอบ
เพิ่มเติมส าหรับ
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อท าการ
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนใหม่ 

ตรวจสอบกล่องต่อสาย ส าหรับ 
ก) ความแข็งแรงของการต่อ 
ข) น้ าสะสม (น้ าขัง) 
ค) ความสมบูรณ์ของฝาปิด 
ง) ความสมบูรณ์ของทางเข้าสาย เคเบิล 
และ การซีลของแกลนด์ และทอ่ 
จ) ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์จับยึด 
ตรวจสอบไดโอดลัดข้าม 

1 ปี หากมีความผิดปกติของ
ซีล แคลมป์ และ ไดโอด
ลัดข้าม 
ควรต้องท าการเปลี่ยน 

การติดตั้งการต่อสาย ตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกลของท่อ 5 ปี ท่อที่เสียหายควรท าการ
เปลี่ยน 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวน
เคเบิลที่ติดตั้งโดยไม่ใช้ท่อ 

5 ปี เคเบิลที่เสียหายควรท า
การเปลี่ยน 

เช็ค กล่องต่อสายส าหรับ : 
ก) ความแข็งแรงของการต่อ 
ข) น้ าสะสม น้ าขัง 
ค) ความสมบูรณ์ของฝาปิด 
ง) ความสมบูรณ์ของทางเข้าสาย และ/
หรือ การซีลของท่อ  
จ) ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์จับยึด 
ตรวจสอบ: 

1 ปี ซีล ไดโอดก้ันกระแส 
และอุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่าที่เสียหาย ควรท า
การเปลี่ยน 
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ระบบย่อย 
หรือส่วนประกอบ 

การบ ารุงรักษา* ความถี่† บันทึก 

ฉ) ไดโอดก้ันกระแส 
ช) อุปกรณ์ป้องกันฟา้ผา่ ส าหรับการ
เสื่อมสภาพ 
ตรวจสอบการต่อ ส าหรับ 
ก) ความแข็งแรงของการต่อ 
ข) การสึกกร่อน 

1 ปี  

คุณลักษณะทางไฟฟ้า วัดแรงดันเปิดวงจร 1 ปี  
วัดกระแสลัดวงจร 1 ปี  

อุปกรณ์ป้องกัน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิวส์ 1 ปี  
ตรวจสอบการท างานของเซอร์กิตเบรค
เกอร์ และเครื่องตัดไฟรั่ว 

1 ปี  

ตรวจสอบการท างานของระบบป้องกัน
ความผิดพร่องลงดนิ 

1 ปี  

ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์แยก
แผงโซลา่ให้เป็นอิสระ 

1 ปี  

การติดตั้งโครงสร้าง ตรวจสอบความแข็งแรงและความ
สมบูรณ์ของน็อตและตัวยึดอื่นๆ 

1 ปี  

ตรวจสอบการสึกกร่อน 5 ปี  

* หัวข้อการดูแลรักษาที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
† จ านวนความถี่เป็นเพียงตัวอย่าง จ านวนความถี่ข้ึนอยู่กับสภาพหน้างาน 
 

ข.3  การท างานและกระบวนการบ ารุงรักษา 

 การท างานและกระบวนการบ ารุงรักษาควรรวมสิ่งเหล่านี้ 
ก.  ค าบรรยายอย่างย่อของหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งทั้งหมด มากไปกว่านั้น ข้อมูล

รายละเอียดควรต้องมีเอกสารของผู้ผลิต (ดูภาคผนวก ค.) 
ข.  กระบวนการปิดระบบเพ่ือการบ ารุงรักษาและฉุกเฉิน 
ค.  ข้อก าหนดของวงรอบการบ ารุงรักษา รวมถึง กระบวนการและตารางการท างาน 
ง.  เอกสารอุปกรณ์จากผู้ผลิต (เอกสารข้อมูล คู่มือ และอ่ืนๆ) ส าหรับอุปกรณ์ทุกตัว 
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ภาคผนวก ค. 
การทดสอบและกระบวนการทดสอบก่อนใ ้งานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

ค.1  ทั่วไป 

 ภาคผนวกนี้เสนอข้อก าหนดของกระบวนการทดสอบอย่างต่ าสุด และตัวอย่างเอกสารของกระบวนการ
ทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งควรเตรียมให้เรียบร้อยในขณะที่ท าการทดสอบการท างานของ
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ค.2  กระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 

 กระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ ต้องกระท า หลังจากติดตั้ง PV Array และ
ก่อนการต่อ PV String กับวงจรอ่ืน ๆ 

ก. ตรวจสอบและบันทึกความต่อเนื่องของ PV Array, PV Sub-array  และการเชื่อมต่อของ PV Array  
ข. ตรวจสอบและบันทึกความต่อเนื่องของการต่อลงดินทั้งหมด รวมถึงการต่อลงดินของโครงของ PV 

Module 
ค. ตรวจสอบและบันทึกแรงดันและข้ัวแรงดันไฟฟ้าของ PV String, PV Sub-array  และ PV Array 

 หมายเหตุ : การทดสอบนี้มีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจสอบขั้วไฟฟ้า ถ้า PV String ต่อกลับขั้ว ผลที่ตามมา
คือการเกิดเพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันท างานผิดพลาด เพราะแรงดันใน PV String ที่ต่อกลับขั้วจะมีค่าสูงเป็นสองเท่าของพิกัด
แรงดัน 

ง.  กระแสลัดวงจรของ PV String และความเข้มแสง ณ เวลาที่ท าการวัดอาจถูกตรวจเช็ค ณ ขณะนั้น ถ้า
ต้องการ ค าแนะน าเพ่ือความปลอดภัยส าหรับท าการลัดวงจร อยู่ในหัวข้อ ค.3 

จ.  ต่อ PV String กับสายของ PV String อ่ืนๆ 
ฉ.  ตรวจสอบความต้านทานของฉนวนเทียบกับดิน ท าตามกระบวนการวัดค่าความต้านทานที่แสดงในหัวข้อ 

ค.4 
ช.  เมื่อถอดอุปกรณ์ทดสอบฉนวนและต่อสายของ PV Array กลับเข้าที่ ปิดสวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV 

Array และตรวจสอบการท างานของ PV Array  ภายใต้โหลดปกติในระบบที่ท าการติดตั้ง 
ซ.  ตรวจสอบและบันทึกแรงดันท างาน และกระแสของ PV Array 
ฌ. กระแสท างานของ PV String อาจถูกตรวจสอบได้ในหลาย PV String ณ ช่วงเวลานี้ 
ญ. การท างานของสวิตช์ตัดวงจรของ PV Array  ขณะที่ระบบท างานอยู่ (เช่น ท างานภายใต้โหลดปกติ) 

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยส าหรับการแยกอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าจาก PV Array  
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ค.3   PV Array - แรงดันกระแสตรง-ตัวอย่างของเอกสารกระบวนการทดสอบการท างานของระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ค.3.1  ทั่วไป 
  
ค าเตือน: กระบวนการต่อไปนี้อธิบายการวัดกระแสลัดวงจร ซึ่งแรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าสูงมาก และถ้าไม่ท าตาม
กระบวนการ อาจเกิดการอาร์กและความเสียหายต่ออุปกรณ์เกิดขึ้นได้ 

หมายเหตุ : โดยทั่วไปการบันทึกข้อมูลของกระแสท างานจริงของแต่ละ PV String ก็เพียงพอส าหรับการทดสอบการท างานของ
ระบบและอุปกรณ์ ยกเว้นที่ก าหนดใหก้ารทดสอบการลัดวงจรเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาโครงการ  
 
 เมื่อจ าเป็นต้องวัดกระแสลัดวงจร ขั้นตอนดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการวัดกระแส
ลัดวงจร ดังแสดงตามรูปที่ ค.1 

ก.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ส าหรับตัดวงจร ทีอุ่ปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า อยู่ในต าแหน่ง OFF 
ข.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อฟิวส์ของแต่ละ PV String (ถ้าต่ออยู่) ถูกถอดออก หรือ การเชื่อมต่อ

ในแต่ละ PV String ถูกปลดวงจรออก 
ค.  ปลดสายเคเบิลที่ต่อระหว่างสวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV Array กับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
ง.  เชื่อมต่อสวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV Array ที่อยู่ที่ต าแหน่ง “OFF” เข้ากับสวิตช์ส าหรับตัดวงจร

ทดสอบ (อ้างอิงรูปที่ ค1) 
จ.  ติดตั้งฟิวส์ที่ PV String แถวที่ 1 หรือเชื่อมต่อสายของวงจรของ PV String ให้สมบูรณ์ 

ปิดวงจรของสวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV Array  หลังจากนั้นให้ปิดวงจรของสวิตช์ส าหรับตัดวงจร
ทดสอบ และใช้แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสลัดวงจรกระแสตรงส าหรับ PV String แถวที่ 1 เมื่อวัดกระแส
เสร็จเรียบร้อย ให้เปิดวงจรของสวิตช์ส าหรับตัดวงจรทดสอบ และปลดฟิวส์ของ PV String แถวที่ 1 

ฉ. ท าซ้ าในขั้นตอนที่ จ ส าหรับ PV String ในแถวถัดไป 
ช.  หลังจาก PV String แต่ละแถวถูกท าการวัดค่าเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์ส าหรับตัด

วงจรทดสอบอยู่ต าแหน่ง OFF หลังจากนั้นให้ติดตั้งฟิวส์ส าหรับ PV String ทุกแถว และต่อวงจรของ 
PV String ทุกแถว เมื่อท าการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้ปิดวงจรของสวิตช์ส าหรับตัดต่อวงจรทดสอบ 
และวัดค่ากระแสตรง โดยใช้   แคลมป์มิเตอร์ เมื่อท าการวัดค่ากระแสเสร็จสิ้นให้เปิดวงจรสวิตช์
ส าหรับตัดวงจรทดสอบ และปลดวงจรของ PV Array ออกโดยให้สวิตช์ส าหรับตัดวงจร อยู่ในต าแหน่ง 
OFF จากนั้นเชื่อมต่อสายเคเบิลของ PV Array เข้ากับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าตามเดิม และ
ตรวจสอบความแข็งแรงของขั้วต่อสาย 
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รูปที่ ค.1 การต่อวงจรของสวิต ์ส าหรับตัดวงจรทดสอบในการทดสอบการลัดวงจร 
 

ค.4  การวัดค่าความเป็นฉนวน 

 ค าเตือน : ในเวลากลางวัน วงจรกระแสตรงของ PV array จะมีกระแสไฟฟ้า และไม่สามารถตัดวงจร
ก่อนท าการทดสอบนี้ได้ เหมือนอย่างวงจรกระแสสลับท่ัวไป 
 
 การทดสอบนี้ควรเป็นการทดสอบล าดับสุดท้าย โดยที่สายเคเบิลทุกเส้นของ PV String ทุกแถว ถูกเชื่อมต่อ
ครบสมบูรณ์แล้ว ในระบบใหญ่ๆ ควรวัดความเป็นฉนวนของ PV Array เป็นส่วน ๆ ก่อน จากนั้นจึงไปวัดความเป็น
ฉนวนของ PV Array ที่เชื่อมต่อครบถ้วนสมบูรณ์ภายหลังจากการสับสวิตช์ของ PV Sub-array  
ก่อนท าการทดสอบ  

ก. ต้องจ ากัดไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในบริเวณทดสอบ 
ข. ต้องไม่ให้ผู้ใดสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของ PV Array หรือผิวหน้าของ PV Module 
ค. แยก PV Array ออกจากอินเวอร์เตอร์ ที่จุดของสวิตช์ส าหรับตัดวงจร 
ง. แยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่สามารถมีผลกับการวัดค่าความเป็นฉนวน (เช่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน) 

ในกล่องต่อสายและกล่องรวมสาย 
 การวัดค่าความเป็นฉนวนต้องกระท าด้วยเครื่องมืดวัดค่าความเป็นฉนวนที่ต่อระหว่างดินกับขั้วบวกของ PV 
Array และจากนั้นท าการทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างดินกับขั้วลบของ PV Array การทดสอบสายไฟต้อง
มั่นใจด้านความปลอดภภัยก่อนท าการทดสอบ ค่าความเป็นฉนวนต้องถูกจดบันทึก 
 ปฏิบัติตามคู่มือของการวัดค่าฉนวนเพ่ือให้แน่ใจว่าแรงดันทดสอบอยู่ในช่วงตามตารางที่ ค.2 และอ่านค่าเม
กะโอห์ม (MΩ) ค่าความเป็นฉนวนที่ถูกวัดด้วยแรงดันทดสอบตามตารางที่ ค.2 เป็นที่น่าพอใจ ถ้าแต่ละวงจรมีค่า
ความเป็นฉนวนไม่น้อยกว่าค่าท่ีแสดงในตารางที่ ค.2 
 ต้องแน่ใจว่าระบบได้ปลดวงจรก่อนปลดสายเคเบิลทดสอบออก หรือ การสัมผัสส่วนที่เป็นตัวน าไฟฟ้า 
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ตารางท่ี ค.1 ค่าต่ าสุดของฉนวน 

แรงดันระบบ 
(Vac stc x 1.25) 

แรงดันทดสอบ ค่าฉนวนต่ าสุด (เมกะโอห์ม) 

< 120 250 0.5 
120 - 500 500 1 

> 500 1000 1 
 
 การทดสอบค่าความเป็นฉนวนควรท าซ้ าส าหรับแต่ละ PV Array เป็นอย่างน้อย แต่ละ PV String อาจถูก
ทดสอบ ถ้าต้องการ 
 

ค.5 ตัวอย่าง – PV Array – เอกสารกระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

รายละเอียดการติดตั้ง 
สถานที่ของการติดตั้ง  
ผู้ผลิต PV Module และหมายเลข 
จ านวนของ PV Module ในการต่ออนุกรมใน PV String 
จ านวน PV String ในการต่อขนานใน PV Array 
 
การตรวจสอบความต่อเนื่อง 
การตรวจสอบวงจร (บันทึกรายละเอียดของวงจรที่ถูกตรวจสอบในคอลัมน์นี้) 
  
  
  
  
การตรวจสอบขั้ว และแรงดันเปิดวงจร ขั้ว แรงดัน 
PV String 1                      โวลต ์
PV String 2  โวลต ์
PV String 3                      โวลต ์
PV String 4                            โวลต ์
PV Sub-array  (ถ้าต้องการ)                           โวลต ์
PV Array ที่สวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV Array                           โวลต ์
ค าเตือน : 

 ถ้า PV String ถูกกลับข้ัว และถูกต่อกับ PV String อ่ืน อาจท าให้เกิดเพลิงไหม ้
 ถ้าถูกกลับขั้วที่อินเวอร์เตอร์ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นที่อินเวอร์เตอร์ 
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หมายเหตุ : เมื่อกระแสลัดวงจรของ PV Array มีความจ าเป็น ให้ท าการบันทึกไว้ท่ีนี ่
กระแสลัดวงจร 
PV String 1 แอมป์                     
PV String 2 แอมป ์                           
PV String 3 แอมป์ 
PV String 4 แอมป์ 
PV Array  (ถ้าต้องการ) แอมป์ 
ความเข้มของแสง ณ เวลาที่ท าการบันทึก วัตต์/ตร.ม. 
 
การวัดค่าความเป็นฉนวน 
ขั้วบวกของ PV Array ต่อกับดิน เมกะโอห์ม 
ขั้วลบของ PV Array ต่อกับดิน เมกะโอห์ม 
 
การท างานของระบบ 
แรงดันของ PV Array โวลต์                    
กระแสของ PV Array แอมป์ 
สวิตช์ส าหรับตัดวงจรของ PV Array ท างานถูกต้องภายใต้โหลด  
 
ข้อมูลของผู้ติดตั้ง 
ชื่อผู้ติดตั้งที่ได้รับการรับรอง  
หมายเลขของผู้ติดตั้ง  
ลายมือชื่อ วันที่ 
ชื่อของช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต  
หมายเลขของช่างไฟฟ้า  
ลายมือชื่อ วันที่ 
ข้อมูลของผู้ควบคุมงาน 
ชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน  
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  
ลายมือชื่อ วันที่ 
ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ  
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  
ลายมือชื่อ วันที่ 
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ภาคผนวก ง. 
กระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเติม 

 
ง.1  ทั่วไป 
 กระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในภาคผนวกนี้ อาจใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา หรือส าหรับ PV Array ที่มีขนาดใหญ่ (>10 กิโลวัตต์) 

ง.2  การวัดแรงดันเปิดวงจร 

ง.2.1  ทั่วไป 
 กระบวนการต่อไปนี้เป็นแนวทางในการวัดแรงดันเปิดวงจรของ PV Array ที่มีจ านวน PV String มากกว่า 
20 แถวขึ้นไป และสภาวะแวดล้อมกับสภาพการท างานของ PV Array มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง
ขณะท าการวัดค่า ซึ่งเก่ียวกับเวลาที่ใช้วัดในแต่ละครั้ง 

ง.2.2  กระบวนการท างาน 
 ก่อนปิดสวิตช์ใด ๆ และติดตั้งฟิวส์ แรงดันเปิดวงจรของแต่ละ PV String ควรถูกวัดค่า ค่าที่ถูกวัดควรถูก
น าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีคาดการณ์เอาไว้ ถ้าจ าเป็นการปรับแต่งของอุณหภูมิควรเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
อุณหภูมิของ PV Module ควรถูกวัด ณ ด้านหลังของบริเวณตรงกลางของ PV Module ในแต่ PV String การวัด
แรงดันควรมีความแม่นย า ±2 % และการวัดอุณหภูมิควรมีความแม่นย า ±1% องศาเซลเซียส  
 แรงดันเปิดวงจรที่วัดค่าได้ของแต่ละ PV String ควรอยู่ในช่วง ±3% ของค่าที่คาดการณ์เอาไว้ ถ้ามีความ
ต่างมาก การต่อสายของ PV String ควรถูกตรวจสอบ (ดู หมายเหตุ 1 และ หมายเหตุ 2) และแก้ไขการต่อสาย 
เมื่อทุก PV String ถูกตรวจสอบความถูกต้องแล้ว (และถูกแก้ไขถ้าจ าเป็น) PV String ควรถูกต่อขนานผ่าน
อุปกรณ์สวิตช์ และ/หรือ ติดต้ังฟิวส์  
หมายเหตุ :  
(1)  แรงดันท่ีน้อยกว่าค่าท่ีคาดการณ์เอาไว้อาจหมายถึงการต่อผิดขั้วของ PV Module หนึ่งมอดูลหรือมากกว่านั้น หรือมีความผิด

พร่อง ระหว่างสายเส้นไฟ หรือ สายเส้นไฟกับดิน เนื่องจากฉนวนเกิดความเสียหาย หรือ มีการสะสมของน้ าในท่อร้อยสาย 
(2)  การอ่านค่า ที่ได้แรงดันสูงกว่าที่ออกแบบไว้ มักเป็นผลจากการต่อสายผิดพลาด 
 
ง.2.3  การวัดส าหรับ PV Array และ PV Sub-array 
 เมื่อการติดตั้งของ PV String ได้รับการตรวจสอบ และ PV String ต่อกันแบบขนาน แรงดันเปิดวงจรของ
แต่ละ PV Sub-array (ถ้าเก่ียวข้อง) และของ PV Array ควรถูกวัดโดยใช้กระบวนการเดียวกับ PV String 
ค่าที่วัดได้ของแต่ละ PV String ควรอยู่ในช่วง ±3% ของค่าที่คาดการณ์เอาไว้ มิเช่นนั้นแล้ว การต่อสายควรถูก
ตรวจสอบและแก้ไข ถ้ามีความผิดพลาด เพ่ิมเติมส าหรับการต่อผิดขั้วและฉนวนเกิดความผิดปกติ อุปกรณ์ป้องกัน
เสิร์จ (Surge Protection Devices) ที่เสียหายสามารถท าให้เกิดแรงดันต่ ากว่าค่าที่คาดการณ์เอาไว้ ในกรณีของ
PV Array และ PV Sub-array 
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ง.2.4  การบันทึก 
 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ควรต้องเตรียมรายงาน ซึ่ง
รวมถึงค่าแรงดันและอุณหภูมิที่วัดได้ และระบุถึงสภาพการต่อสายของ PV Array หลังจากท าการทดสอบ รวมถึง
การซ่อมแซมและการแก้ไขที่เกิดขึ้นจนกระทั่งการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ง.3  กระแสลัดวงจร 

ง.3.1  ทั่วไป 
 กระแสลัดวงจรของ PV Array ต้องถูกวัดโดยใช้กระบวนการในข้อ ง3.2 และ ง3.3 เพ่ือพิสูจน์ว่าไม่มีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นภายในการต่อสายของ PV Array และ PV Module และอุปกรณ์อ่ืนๆ อยู่ในสภาพดี 

ง.3.2  กระบวนการท างาน 
 ค่ากระแสลัดวงจรที่วัดได้ในแต่ละส่วนของ PV Array  ต้องเปรียบเทียบกับค่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์
ตามสมการ (ง.1) อาจถูกน าไปใช้เพ่ือท าการค านวณกระแสในแต่ละส่วนของ PV Array  การวัดค่ากระแสควรมี
ความแม่นย า ±2 % การวัดค่าความเข้มแสงควรท าพร้อมกันกับการวัดค่ากระแสลัดวงจร เครื่องวัดความเข้ม
แสงอาทิตย์ (Pyranometer) และ PV Cell ที่ใช้อ้างอิงควรต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเพ่ือก าหนดค่าความเข้มแสง
ด้วยความแม่นย า ±2 %  

 ISC EXPECTED  =  n x ISC MOD x (G1/1000) x 0.95 (ง.1) 

โดยที่  ISC EXPECTED =  ค่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ของแต่ละส่วนภายใต้การทดสอบ (แอมป์) 
 n =  จ านวนของแถวที่ต่อขนานในแต่ละส่วนภายใต้การทดสอบ 
 ISC MOD =  ข้อมูลจากผู้ผลิต 
 G1 =  ความเข้มแสงในแนวระนาบของ PV Array (วัตต์/ตร.ม.) 
 0.95 =  ค่าส าหรับความผิดพลาด 
 หมายเหตุ: 

(1)  ISC ของ PV Array หรือ ส่วนของ PV Array ควรถูกวัดกับ PV Array ที่ไม่มีเงาบังและภายใต้ท้องฟ้าสดใสช่วงเวลา
เที่ยง 

(2)  กระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ PV แบบผลึกซิลิกอน เป็นแบบไม่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง ตลอด
ช่วงของการท างาน (-10 ถึง 40 องศาเซลเซียส) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับอุณหภูมิที่สูงข้ึน 

(3)  เทคโนโลยีของ PV Cell อื่น ๆ อาจมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิหรือต่อสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ เช่น Spetral content 
ข้อจ ากัด (Constraints) อื่น ๆ อาจต้องถูกส ารวจหรือเปลี่ยนแปลงส าหรับสมการ (ง.1) 

(4)  บางเทคโนโลยีของ PV Module มีการปรับค่าเวลา (Settling Time) เมื่อพารามิเตอร์เอาพุทต์ทางไฟฟ้ามีค่าสูงกว่า
ค่าปกติ สิ่งเหล่านี้ควรน ามาพิจารณาและปรับสมการ (ง.1) 

(5)  ค่า ISC ที่ต่ า แสดงว่ามีกระแสผิดพร่องลงดินไหลวนใน PV Array  เนื่องด้วยการเกิดความผิดพร่องหลายจุด หรือเกิด
จากเงา 

(6)  ค่าที่สูงกว่าค่าที่คาดการณ์เอาไว้อาจระบุได้ว่าการต่อของ PV Array ไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้ หรือความเข้มของแสง
เพิ่มขึ้นใน PV Array 
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ง.3.3  การบันทึก 
 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  ควรต้องเตรียมรายงาน ซึ่ง
รวมถึงค่ากระแสและความเข้มของแสงที่วัดค่าได้ และระบุถึงสภาพการต่อสายของ  PV Array หลังจากท าการ
ทดสอบ รวมถึงการซ่อมแซมและการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ง.4  การสแกนด้วยอินฟาเรด 
 กล้องที่มีความไวต่อการแผ่รังสีอินฟาเรด (IR) สามารถน าไปใช้เพ่ือการตรวจสอบบริเวณที่อุณหภูมิไม่
สม่ าเสมอ ความไม่สม่ าเสมอของอุณหภูมิระบุถึงปัญหาภายใน PV Array 

ง.5  การทดสอบการติดตามการท างานของ PV Array (ถ้าเกี่ยวข้อง) 
 ตรวจสอบการท างานและประสิทธิภาพของกลไกการติดตาม PV Array ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตและความ
ต้องการของระบบ 

ง.6  กราฟของ PV Array 
 I - V curves ของ PV Array เป็นตัววัดที่ดีส าหรับความถูกต้องของการติดตั้งและการท างานของอุปกรณ์
ของ PV Array การวัดท าได้ด้วยโหลดแบบโปรแกรมได ้(Programmable Loads) หรือ โหลดแบบคาปาซิทีฟ การ
วัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61829 มาตรฐานนี้รวมกระบวนการในการหาค่าจากผลลัพธ์ที่ได้ต่อสภาวะการ
ท างานปกติ ส าหรับ PV Array แบบผลึกซิลิกอน ส าหรับเทคโนโลยีของ PV Module อ่ืน เพียงการวัดค่าจริง
เท่านั้นที่ต้องรายงานและสภาพของการทดสอบที่ต้องระบุ 

ง.7  การทดสอบการป้องกันความผิดพร่องลงดิน (ถ้าเกี่ยวข้อง) 

ง.7.1  ทั่วไป 

 ระบบการป้องกันความผิดพร่องลงดิน และระบบการเตือน และการปรับตั้งค่าควรถูกตรวจสอบ ถ้ามีระบบ
ดังกล่าว 

ง.7.2  การวัด 
 การวัดกระแสควรมีความแม่นย า ±2 % 

ง.7.3  กระบวนการท างาน 
 ท างานเม่ือ ระดับความเข้มแสงเป็น 500 วัตต์/ตร.ม. หรือมากกว่า ภายใต้สภาพท้องฟ้าแจ่มใส ขั้นตอนใน
การท างานเป็นไปตามข้อ ก ถึง ง ดังต่อไปนี้ 

ก. ตั้งระบบ PV ให้อยู่ในโหมดการท างานปกติ 
ข. ใช้โหลดความต้านทานแบบปรับค่าได้ จ าลองความผิดพร่องลงดินที่มีค่าอิมพิแดนซ์สูง บนตัวน าที่ไม่ต่อ

ลงดินของเคเบิลของ PV Array 
 หมายเหตุ : อินเวอร์เตอร์บางแบบต้องการเฉพาะการตรวจจับสภาวะความผิดพร่องลงดินเมื่อตอนเริ่มท างาน ดังนั้น 
 อินเวอร์เตอร์ต้องถูกปิด และท าการเปิดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการทดสอบความผิดพร่องลงดิน 

ค. ค่อย ๆ ลดค่าความต้านทาน จนกระทั่งอุปกรณ์ป้องกันความผิดพร่องลงดินตรวจจับความผิดพร่อง 
บันทึกระดับกระแสผิดพร่องลงดิน และ/หรือ ค่าความต้านทานซึ่งท าให้อุปกรณ์ป้องกันความผิดพร่อง
ลงดินท างาน 
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ง. ค่าท่ีวัดได้ควรเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62109 ส าหรับการป้องกันความผิดพร่องลงดิน 
ท าการทดสอบทั้งตัวน าขั้วบวกและขั้วลบกับ PV Array ที่ไม่ต่อลงดิน 
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ภาคผนวก จ. 
การป้องกันผลกระทบของฟ้าผ่าและแรงดันเกิน 

 

จ.1  การป้องกันฟ้าผ่า 

 เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง และมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จึงมีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งกระแสฟ้าผ่าท าให้เกิดผลเสียหายแก่สิ่งติดตั้งใน
ระบบ PV ได้ ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า จึงจ าเป็นต้องมีการป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกัน
เสิร์จที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี 

จ.2  วัตถุประสงค์ของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
 ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกมีวัตถุประสงค์เพ่ือดักรับวาบฟ้าผ่าที่จะผ่าลงสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงด้านข้างของ
สิ่งปลูกสร้าง และน ากระแสฟ้าผ่าจากจุดที่ฟ้าผ่าไปยังดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกยังมีวัตถุประสงค์ในการ
กระจายกระแสฟ้าผ่าไปยังดินโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายทางความร้อนและทางกล หรือเกิดประกายอันตรายที่
อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดด้วย 

จ.3  ทางเลือกส าหรับระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
 หากเป็นไปได้ ควรใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกแบบแยกอิสระ ส าหรับระบบพลังงานผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่พิจารณาแล้วพบว่า ผลกระทบด้านความร้อนและแรงระเบิด ณ จุดที่ฟ้าผ่าหรือบนตัวน ากระแสฟ้าผ่า
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ PV Array และอุปกรณ์ท่ีต่อถึงกันได ้
 อาจพิจารณาใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกแบบแยกอิสระ เมื่ออัตราการเป็นแม่เหล็กของส่วนต่างๆ ใน
ระบบไปมีส่วนท าให้การแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสฟ้าผ่าในตัวน าลงดินลดลง 

จ.4  ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
 วิธีการป้องกันฟ้าผ่าภายนอกที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า อาจน ามาปรับใช้ส าหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งระบบป้องกันฟ้าผ่าส าหรับ PV Array รวมถึง 

ก. ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก  
ข. การต่อลงดินและการต่อประสาน 
ค. การป้องกันสนามแม่เหล็ก และการจัดเส้นทางเดินสายเคเบิลหรือสายตัวน า และ 
ง. การประสานสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

 รูปที่ จ.1 เป็นตัวอย่างทั่วไปของการต่อ PV Array บนหลังคา พร้อมกับระบบการป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งภายนอกและภายใน ส าหรับตัวอย่างนี้ ระยะการแยก “S” เกิดจากระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าภายนอกที่แยกอิสระจาก PV Array  
 เมื่อ PV Array ได้รับการป้องกันด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ควรต้องคงระยะการแยกต่ าสุดระหว่าง
ส่วนน าไฟฟ้าของ PV Array และระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกไว้ให้ได้ เพ่ือป้องกันกระแสฟ้าผ่าบางส่วน ไหลผ่าน
ส่วนที่เป็นโลหะของ PV Array 
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 PV Array ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคาร และไม่สามารถรักษาระยะการแยกได้ เนื่องจากพ้ืนที่จ ากัด จ าเป็น
จะต้องต่ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่ากับส่วนโลหะของ PV Module เข้าด้วยกันโดยตรง 

 

รูปที่ จ.1 ตัวอย่าง PV Array แบบ Extended Green Field Grid พร้อมกับระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
ที่ประกอบด้วยเสาป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่เหมาะสม  

โดยจะต้องรักษาระยะการแยก “S” ระหว่าง PV Array และเสาป้องกันฟ้าผ่าแบบแยกอิสระไว้ให้ได้ 
 

 

รูปที่ จ.2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Extended Green Field 
พร้อมกับเสาป้องกันฟ้าผ่าแบบอิสสระ โดยท่ีรักษาระยะการแยก “S” ไว้ 
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 สิ่งส าคัญในการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า คือ ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดเงาเนื่องจากเสาล่อฟ้าให้น้อยที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างของ PV Module ซึ่งเงาที่เกิดขึ้นจะรบกวนและลดประสิทธิภาพ
การท างานของการผลิตไฟฟ้า 
 เงื่อนไขการออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าส าหรับ PV Array โดยใช้เสาล่อฟ้าผ่า จ าเป็นต้องพิจารณาทั้งระยะ
การแยก “S” และรูปแบบของเงาท่ีอาจเกิดข้ึนจากเสาล่อฟ้าดังแสดงในรูปที่ จ.3 

α 

S

ระยะการแยก

รัศมีทรงกลมกล้ิงตามระดับ
การป้องกันฟ้าผ่า

มุมป้องกัน

แท่งตัวน าล่อฟ้า

เส้นเงา

r

 

รูปที่ จ.3 ระบบเสาล่อฟ้าที่พิจารณาระยะการแยก “S” และ เส้นเงา 

 แนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ คือการใช้เสาล่อฟ้าแบบแยกอิสระที่เรียวเล็ก มีความสูงปรับเปลี่ยนได้ 
และถูกต่อด้วยตัวน าหุ้มฉนวนทนแรงดันสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ตัวน านี้สามารถใช้เป็นตัวน าที่ต่อถึงกัน
ระหว่างเสาล่อฟ้า และเป็นตัวน าลงดินได้ โดยจะช่วยลดการแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลงได้อย่างมาก จึงไม่เกิด
การรบกวน หรือท าความเสียหายต่อบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้เคียง 

จ.5  การต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 

จ.5.1  หลักการเบื้องต้น 
 ตัวน าลงดินแต่ละตัว ต้องต่อกับแท่งรากสายดินหรือระบบรากสายดิน การออกแบบระบบรากสายดินต้อง
เป็นลักษณะที่ช่วยให้กระแสฟ้าผ่าไหลลงดินได้โดยที่เกิดแรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัสน้อยที่สุด  และมีความ
เสี่ยงของการเกิดวาบไฟด้านข้างไปยังส่วนโลหะที่อยู่ข้างในหรืออยู่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุดด้วย สิ่งเหล่านี้
สามารถท าให้ส าเร็จได้โดยการท าให้แน่ใจว่าศักย์ไฟฟ้าเทียบกับดินที่แต่ละรากสายดิน ถูกจ ากัดด้วยค่าความ
ต้านทานดินที่ต่ าเพียงพอ ดังนั้นกระแสฟ้าผ่าที่ไหลลงดินจะกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอเท่าที่เป็นไปได้ไปยังทุก
ทิศทางท่ีออกจากสิ่งปลูกสร้าง 

จ.5.2  ค่าความต้านทานดิน 
 โดยทั่วไป ค่าความต้านทานดินโดยรวมของระบบป้องกันฟ้าผ่า ควรมีค่าไม่เกิน 10 โอห์ม ก่อนที่จะต่อ
ประสานกับระบบสาธารณูปโภคอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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จ.6  ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในและการป้องกันเสิร์จ (SPD) 
 การติดตั้งและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

ก.  อาคารที่ไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
ข.  อาคารที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกที่รักษาระยะการแยก “S” ไว้ได้ 
ค.  อาคารที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกที่รักษาระยะการแยก “S” ไว้ไม่ได้ 

 ประเภทและระดับของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จขึ้นอยู่กับระบบป้องกันฟ้าผ่า (ระดับที่ได้รับการแนะน า และ
ต าแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแสดงไว้ในตารางที่ จ.1) 
 

ตารางท่ี จ.1 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ที่ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและระบบป้องกันฟ้าผ่าที่น ามาใ ้งาน 

การป้องกันฟ้าผ่า 
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จด้านเอาท์พุต
กระแสตรงของอุปกรณ์แปลงผัน

ก าลังไฟฟ้า 

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จด้าน
อินพุตกระแสตรงของอุปกรณ์

แปลงผันก าลังไฟฟ้า 
ไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  

Class II ที่ถูกทดสอบ แนะน า 
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  
Class II ที่ถูกทดสอบ แนะน า 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
ที่รักษาระยะการแยก “S” ไว้ได้ 

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  
Class I ที่ถูกทดสอบ 

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  
Class II ที่ถูกทดสอบ 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
ที่รักษาระยะการแยก “S”ไว้ไม่ได้ 

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  
Class I ที่ถูกทดสอบ 

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  
Class I ที่ถูกทดสอบ 

 

จ.7  การเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ติดตั้งด้านกระแสตรงของระบบ PV 

จ.7.1  ทั่วไป 
 เนื่องด้วยคุณลักษณะ V-I ของระบบ PV อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกออกแบบและผลิตมาเฉพาะส าหรับใช้
งานด้านกระแสตรงของระบบ PV เท่านั้น จึงสามารถน ามาใช้งานได้ โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จต้องระบุว่า
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จนั้นเหมาะส าหรับการใช้งานกระแสตรงของระบบ PV 
 ความสามารถในการดีสชาร์จของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จส าหรับป้องกันด้านกระแสตรงของระบบ PV ซึ่ง
ไม่ได้น ากระแสฟ้าผ่า (SPD Type 2) ควรมีค่ากระแสดีสชาร์จ In ปกติต่ าสุดอยู่ที่ 5 kA (8/20 µs) ต่อขั้ว (IEC 
60364-5-534) การเลือกค่าพิกัดกระแส In ที่สูงขึ้นเป็นผลท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น 
 ความสามารถในการดิสชาร์จของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่มีเจตนาน ากระแสฟ้าผ่าสูง  ๆ และใช้ในการ
ประสานให้ศักย์เท่ากัน ที่ด้านกระแสตรงของระบบ PV (SPD Type 1) ควรมีค่าพิกัดกระแสอิมพัลส In อย่างน้อย 
12.5 kA (10/350) ต่อขั้ว (IEC 60364-5-534) 
 หมายเหตุ : อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ใช้งานในระบบ PV อาจเสียหายด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

ก. Thermal Runaway Mode – เนื่องจากรับฟ้าผ่าเกินขนาด สิ่งนี้สามารถน าไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์ภายใน
อย่างช้า ๆ 

ข. Short-circuit Mode – เนื่องจากความเครียดเกินกว่าค่าคุณลักษณะ ซึ่งน าไปสู่การเสื่อมค่าแบบ ทั น ที ทั น ใ ด ข อ ง
อิมพีแดนซ์ในอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
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 ถ้าอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเข้าสู่โหมดการลัดวงจร กระแสผิดพร่องจะขึ้นอยู่กับจ านวน PV String ต าแหน่งที่
เกิดความผิดพร่อง และระดับความเข้มแสงอาทิตย์ สิ่งนี้ท าให้การตรวจจับการลัดวงจรภายในระบบ PV ท าได้ยาก 
เพราะกระแสผิดพร่องอาจเกิดข้ึนโดยไม่ท าให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของสิ่งติดตั้งนั้นท างาน 
 ในกรณีเหล่านี้ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่เหมาะกับการท างานในภาวะมี
กระแสผิดพร่องที่เกิดจาก PV Array 
 อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ตัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตลอดอายุการใช้งานคือ 
 The devices ensuring the disconnection of the SPD at the end of its life time are— 

ก. อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่มีตัวตัดวงจรอยู่ภายใน (Built-in SPD-disconnector) 
ข. อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่มีตัวตัดวงจรต่ออนุกรมอยู่ภายนอก และท างานประสานกัน ตลอดอายุการใช้

งานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์) และ 
ค. การผสมกันระหว่างข้อ ก. และ ข. 

 หมายเหตุ : การตัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่เสียหาย หรือ พัง ส าหรับด้านกระแสตรงของระบบ PV ด้วยอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินจากต้นทาง (Upstream) นั้น ท าได้ยาก เนื่องจากกระแสที่ระบุกับกระแสลัดวงจรของ PV Array มีค่าใกล้เคียง
กัน ตัวตัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จโดยปกติ ซึ่งมีการท างานที่เช่ือถือได้ในการตัดวงจรเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน (end-of –life 
scenario) จะออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบกระแสสลับ กลไกการตัดวงจรกระแสตรงมีความแตกต่างจากการใช้งานด้าน
กระแสสลับ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ตัวตัดวงจรด้านกระแสตรงโดยเฉพาะ กฎทั่วไปส าหรับการตัดวงจรกระแสผิดพร่อง
กระแสตรง คือ แรงดันอาร์กของตัวตัดวงจร ต้องสูงกว่าแรงดันเปิดวงจรของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ของ I-V ของระบบ PV จึงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้งานด้านกระแสตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ 
  
 ประสิทธิภาพของตัวตัดวงจรที่อยู่ภายใน ต่อภายนอก หรือ แบบผสม ควรเขียนไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร
ทางเทคนิคของผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

จ.7.2  การเลือกแรงดันท างานต่อเนื่องสูงสุด 
 แรงดันการท างานต่อเนื่องสูงสุด Vc ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จควรเลือกให้มีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับค่าแรงดัน
เปิดวงจรสูงสุดของ PV Array ภายใต้ทุกเงื่อนไข (การแผ่รังสี และอุณหภูมิห้อง) 
ค่าต่ าสุดของ Vc ควรสูงกว่าหรือเท่ากับแรงดันสูงสุดของ PV Array 
Vc ควรถูกพิจารณาส าหรับแต่ละโหมดของการป้องกัน (+/-, +/earth และ -/earth) 
 หมายเหตุ : แรงดันระหว่างตัวน ากระแสตรงและดินขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้าและไม่
จ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น d.c. สมบูรณ์เสมอไป 

จ.8  การเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จต่อระดับการป้องกัน Vp และภูมิคุ้มกันของระบบ 
 ในการระบุระดับการป้องกันที่ต้องการ มีความจ าเป็นต้องสร้างระดับความทนทานได้ของอุปกรณ์ที่ถูกต่อ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. แหล่งจ่ายไฟ และอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal Equipment) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งฯ หรือ  
IEC 61000-4-5 และ IEC 60664-1 

ข. อุปกรณส์ื่อสาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5, ITU-T K.20 และ ITU-T K.21 
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 เพ่ือให้แน่ใจถึงการป้องกันอุปกรณ์ ระดับการป้องกัน Vp ต้องต่ ากว่าค่าแรงดันที่ทนได้ (Withstand 
voltage) ของอุปกรณ์ที่ถูกป้องกัน ค่าเผื่อเพ่ือความปลอดภัยอย่างน้อย 20 % ควรอยู่ระหว่างแรงดันที่ทนได้ของ
อุปกรณ์กับ Vp (อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 61643-12) 
 ค่าแรงดันเกินของ PV Module ที่ยอมรับได้ถูกก าหนดโดยส่วนใหญ่จากแรงดันทนได้ย้อนกลับ (Reverse 
Withstand Voltage) ของไดโอดย้อนกลับ (Reverse Diodes) (ในขนาดของแรงดันค่าเป็นหลักร้อยเล็กน้อย ต่อ
ไดโอด) 
 ส าหรับอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ระดับแรงดันที่ทนได้ถูกเชื่อมโยงกับแรงดันเปิดวงจรสูงสุดและทางเลือก
ของเทคโนโลยีของผู้ผลิต ถ้าไม่มีข้อมูล ระดับแรงดันเกินที่ทนได้สามารถถูกประมาณการให้เป็น 5 x VOC STC  
การติดตั้งของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จกระแสตรงของระบบ PV 
 เฉพาะอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเพียง 1 ตัวเป็นที่ต้องการส าหรับที่ปลายของอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า ถ้า
ระยะห่าง “E” ระหว่างอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และ PV Array น้อยกว่า 10 เมตร 
เมื่อระยะห่าง “E” ระหว่างอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และ PV Array มากกว่า 10 เมตร อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 2 
ตัว มีความจ าเป็นเพื่อป้องกันทั้งอุปกรณ์แปลงผันก าลังไฟฟ้า และ PV Array (ดูรูปที่ จ.4) 
 

DC
AC

SPD SPD

E > 10m

กล่องต่อสาย พ้ืนท่ีวงรอบ
น้อยท่ีสุด

 
รูปที่ จ.4 ตัวอย่างระยะห่างที่ต้องการระหว่างอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จบนด้านกระแสตรงของการติดตั้ง PV 

 
จ.9  การต่อลงดินของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
 กฎต่อไปนี้ ก. และ ข. ใช้เพื่อการต่อลงดินของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
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ก.  Class II type SPD ตัวน าของการต่อลงดินต้องเป็นทองแดงที่มีพ้ืนที่หน้าตัด 6 ตร.มม. หรือเท่ากับ
พ้ืนที่หน้าตัดของตัวน ามีไฟ ถ้ามากกว่า 6 ตร.มม. หรือ เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า ของ วสท. 

ข.  Class I type SPD ตัวน าของการต่อลงดินต้องเป็นทองแดงที่มีพ้ืนที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเท่ากับ
พ้ืนที่หน้าตัดของตัวน ามีไฟ ถ้ามากกว่า 16 ตร.มม.หรือ เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า ของ วสท. 

จ.10  การก าบังและการ ีลด์ (Screening and Shielding) 
 เคเบิลกระแสตรงทุกเส้นควรถูกติดตั้ง เพ่ือให้สายบวกและสายลบของแถวเดียวกันและเคเบิลของแถวหลัก 
ควรถูกรวมกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดกระแสวนลูปในระบบ ข้อก าหนดของการรวมกันรวมถึงตัวน าการต่อลงดิน
และการประสานศักย ์
 เคเบิลที่มีความยาว (เช่น เคเบิลของแถวหลักที่ยาว 50 เมตร) ต้องถูกติดตั้งในท่อเหล็กที่ต่อลงดิน หรือ
ในทางเดินไฟ หรือต้องมีการป้องกันทางกลซึ่งมีชีลด์ อาทิเช่น ฉนวนโลหะ หรือ เคเบิลเพิ่มเกราะเหล็ก หรือป้องกัน
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
 หมายเหตุ :  

(1)  ค่าที่ถูกรวมอยู่ในนี้เป็นแนวทาง การป้องกันแรงดันเกินเป็นประเด็นที่ซับซ้อน และการประเมินรอบด้านควรกระท า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีฟ้าผ่าเป็นเรื่องปกติ 

(2)  ค่าเหล่านี้จะท าหน้าท่ีป้องกันเคเบิลจาก Inductive Surge โดยการเพิ่มขึ้นของค่าอินดักแตนซ์ และลดทอนของการ
ส่งต่อของเสิร์จ ต้องระวังน้ า หรือการกลั่นตัวของน้ าในอากาศที่สะสมอยู่ในท่อ หรือทางเดินสายไฟ ออกจากท่อและ
ทางเดินสายไฟ ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะสมและติดตั้งการระบายอากาศ 
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