มาตรฐานในการออกแบบไฟฟา
มาตรฐานที่ใชกันแพรหลาย
- ANSI, BS, CEI, DIN, UTE, VDE, AS, IEC, JIS, NEC, NEMA,
UL

มาตรฐานประจําชาติ
โดยมาตรฐานของแตละประเทศตางรางขึ้นมาใชภายในประเทศของตนเอง เพื่อใหตรง
กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและตรงกับวิธีการปฏิบัติของตนเอง นอกนั้นยังขึ้นอยูกับ
ภูมิอากาศและสภาพแวดลอมของประเทศนั้นๆ ดวย
มาตรฐานประจําชาติที่สําคัญ ไดแก
- ANSI (American National Standard Institute) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา
- BS (British Standard) ของประเทศสหราชอาณาจักร
- DIN (German Industrial Standard) ของประเทศเยอรมันนี
- VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) ของประเทศเยอรมันนี
- JIS (Japanese Industrial Standard)
-

มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ของประเทศไทย

มาตรฐานสากล
เปนมาตรฐานที่มีสมาชิกอยูหลายประเทศ เชน ISO, IEC และ EN
1. ISO (International Organization for Standardization)
ISO เปนองคกรกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ กําหนดมาตรฐานทั่วไปทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกเวนทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) โดยมาตรฐาน ISO จะ
ใชหนวย SI จึงเปนที่นิยมมาก เพราะวาเปนมาตรฐานสากลอยางแทจริง

2. IEC (International Electrotechnical Commission)

เปนองคกรระหวางประเทศที่รางมาตรฐานทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ
รวมมือกับ ISO อยางใกลชิด ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวโนมความเปนสากลของ
โลก และตามโลกาภิวัฒน โดยขณะนี้ IEC มีประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศในโลก
3. EN (European Standard)

หลายประเทศในทวีปยุโรปไดรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการทีม่ ีหนาที่กําหนดมาตรฐาน
ทางไฟฟาซึ่งเรียกวา CENELEC (European Committee for Electrotechnical
Standardization) CENELEC ไดจัดทํามาตรฐานทางไฟฟาของยุโรป คือ European
Standard (EN)

มาตรฐาน EN เปนมาตรฐานบังคับ กลาวคือ ถาอุปกรณไฟฟาไมไดตามมาตรฐานนี้จะ
นําเขามาขายในกลุมประเทศสมาชิกไมได จุดประสงค คือ ทําใหเกิดการคาเสรีเพราะถา
อุปกรณไดตามมาตรฐานนี้แลวก็สามารถนําเขามาขายไดทุกประเทศ

สําหรับประเทศไทย ในอดีตการทํามาตรฐานทางไฟฟาสวนมากจะแปลและเรียบเรียง
จากมาตรฐาน IEC การแปลนั้นตองใชเวลามากและความหมายอาจไมตรงความหมายเดิม แต
ในขณะนี้มาตรฐานหลายฉบับสําหรับอุปกรณไฟฟานั้นไมมีการแปรและเรียบเรียงอีกตอไป แต
นํามาตรฐาน IEC ทั้งฉบับ ซึ่งเขียนเปนภาษาอังกฤษมาเปนมาตรฐานไทยเลยตามแนวปฏิบัติซึ่ง
หลายประเทศในโลกกําลังทําอยู

มาตรฐานอุปกรณไฟฟา
อุปกรณไฟฟาที่ใชในระบบไฟฟามีอยูมากมายหลายชนิด สวนมากจะมีมาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพอยูแลว โดยมาตรฐานอุปกรณไฟฟาที่นิยมใชกนั มาก คือ มาตรฐาน IEC
จะสังเกตไดจากแคตตาล็อกอุปกรณไฟฟาจะอางอิงมาตรฐานนี้อยูเสมอ เชน เซอรกิต
เบรกเกอร จะอางมาตรฐาน IEC 60947-2 “Low Voltage Switchgear and
Control Gear Part 2”

ดังนั้นผูออกแบบระบบไฟฟาในประเทศไทย ในการเขียนรายละเอียดขอกําหนด
ของอุปกรณไฟฟาตางๆ ควรใชมาตรฐานไทย (มอก.) และมาตรฐาน IEC เปนหลัก ไม
ควรใชมาตรฐานประจําชาติของประเทศอื่น ยกเวนอุปกรณดังกลาวไมมีในมาตรฐาน
ไทยและมาตรฐาน IEC
มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟา
มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟา อาจแบงออกเปน

1.

-

มาตรฐานตางประเทศ

-

มาตรฐานสากล

-

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย

มาตรฐานตางประเทศในการติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟา
นิยมใชมากในประเทศไทย คือ NEC (National Electrical Code) เปนมาตรฐานการ

ออกแบบติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟาของประเทศสหรัฐอเมริกา ขอกําหนดที่วิศวกร
ไฟฟาไทยตองอานและทําความเขาใจอยางระมัดระวัง เพื่อใหการประยุกตใชเปนไปอยาง
ถูกตอง โดยมีความแตกตางจากระบบที่ใชภายในประเทศไทยหลายอยางดวยกัน ดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
60 Hz

ความถี่
208/120V, 480/277V
ระบบไฟฟา
AWG
สายไฟฟา
Inch, feet
มิติ
pound
น้ําหนัก
2. มาตรฐานสากลในการติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟา

ประเทศไทย
50 Hz
380/220V, 400/230V

m., mm.
Kg.

เนื่องจากหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปมีมาตรฐานการติดตั้งระบบ
และอุปกรณไฟฟาเปนของตนเอง ซึ่งมีความแตกตางในรายละเอียดตางๆ เปนอยางมาก

ดังนั้น International Electrotechnical Commission (IEC) จึงไดจัดทํามาตรฐาน
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบและอุปกรณไฟฟาขึ้น คือ IEC 60364 “Electrical Installation
of Buildings” ซึ่งมีหลายฉบับ ไดแก
IEC 60364-1 “Scope, Object and Definitions”
IEC 60364-2 “Fundamental Principles”
IEC 60364-3 “Assessment of General Characteristics”
IEC 60364-4 “Protection for Safety”
IEC 60364-5 “Selection and Erection of Electrical Equipment”
IEC 60364-7 “Requirement for Special Installations or Locations”
3.

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย
การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยนั้น ในอดีตการไฟฟานครหลวง(กฟน.) และการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) ตางมีมาตรฐานของตนเอง ขอกําหนดสวนมากจะเหมือนกัน แตก็
มีบางสวนที่ตางกัน ทําใหผูออกแบบระบบและอุปกรณไฟฟาเกิดความสับสน ดวยเหตุนี้
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย(ว.ส.ท.) ดวยความรวมมือจากการไฟฟาทั้งสอง
แหงดังกลาวไดจัดทํา “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย” ขึ้นเพื่อใหทั้ง
ประเทศมีมาตรฐานเรื่องการติดตั้งทางไฟฟาเพียงฉบับเดียว
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับใหมนี้ เนื้อหาสวนมากจะแปล
และเรียบเรียงจาก NEC และมีความพยายามที่จะนํามาตรฐานของ IEC มาใชดวย
โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา เชน เซอรกิตเบรกเกอรที่ใชจะตองได
มาตรฐาน IEC 60898 และ IEC 60947-2 เปนตน

