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จากการทีม่ ี พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สายไฟฟ้าหุม้ ฉนวนพอลิ ไวนิ ลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าทีก่ าหนดไม่เกิ น
450/750 โวลต์ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน เมื ่อวันที ่ 24 ตุลาคม 2555 ซึ่ งก็หมายถึงมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อสุ าหกรรมที ่
มอก.11-2553 มี ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และถึงแม้มาตรฐานจะมี ผลบังคับใช้แล้วก็ตาม ปัจจุบนั ยังมี ผเู้ กี ่ยวข้องจานวน
มากยังสับสนอยู่ ผูเ้ ขียนจึงขอสรุปโดยย่อเพือ่ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ดังนี ้

การบังคับใช้
มอก.11-2553 เป็ นมาตรฐานบังคับ ผู้ผลิตต้ องผลิตตามที่มาตรฐานกาหนดและสินค้ าต้ องผ่านการทดสอบและ
ได้ รับใบอนุญาตจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแล้ ว จึงจะสามารถผลิตขายได้ มิฉะนันจะมี
้ ความผิดตาม
กฎหมาย
สายไฟฟ้าที่ใช้ งานในปัจจุบนั ในระบบไฟฟ้าแรงตา่ (แรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์) แบ่งตัวนาออกเป็ นทองแดงและ
อะลูมิเนียม สาหรับฉนวนมีทงั ้ PVC, XLPE และอื่น ๆ แต่ มอก. 11-2553 ครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟ้าที่มีตวั นาเป็ น
ทองแดงและฉนวนเป็ น PVC เท่านัน้ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC ที่ใช้ อยูเ่ ดิมคือ มอก.11-2531 ซึง่ เป็ นมาตรฐาน
บังคับเช่นกันจึงถูกทดแทนด้ วย มอก.11-2553 นี ้
สายไฟฟ้าตามมาตรฐานเดิมอ้ างอิงมาจากหลายมาตรฐานด้ วยกันเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการใช้ งานและ
สินค้ าที่ใช้ ในขณะนัน้ แต่มาตรฐานใหม่นี ้อ้ างอิง IEC ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลที่กนั กว้ างขวาง แต่อย่างไรก็ตามยังมีสาย
หลายประเภทที่มีใช้ งานอย่างแพร่หลายเช่นสายแบนรัดคลิปทีใ่ ช้ ในบ้ านอยูอ่ าศัยนันไม่
้ มใี น IEC ดังนันมาตรฐาน
้
สายไฟฟ้าใหม่จงึ เป็ นการผสมผสาน IEC เข้ ากับสายไฟฟ้าบางชนิดที่มีใช้ งานในปั จจุบนั ก็คือยังเป็ นลูกผสมนัน่ เอง

สายไฟฟ้ าตามมาตรฐานใหม่ ต่างจากเดิมอย่ างไร
แรงดันไฟฟ้ าที่กาหนด สายไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่กาหนดแรงดันไฟฟ้าใช้ งานเป็ นค่า U0/U ไว้ ไม่เกิน
450/750 โวลต์ แรงดัน U0 หมายถึงแรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินและ U หมายถึงแรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนา ซึง่ สายตาม
มาตรฐานเดิมกาหนดไว้ ตวั เลขเดียวคือ 300 โวลต์ หรื อ 750 โวลต์ อาจทาให้ เกิดความสับสนในการใช้ งาน และมิติของ
สายไฟฟ้าก็เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมด้ วยซึง่ มีผลต่อการออกแบบและการติดตัง้
อุณหภูมิ สายไฟฟ้าตามมาตรฐานเดิมกาหนดอุณหภูมิใช้ งานไว้ ที่ 70OC ค่าเดียว แต่สายตามมาตรฐานใหม่นี ้
กาหนดอุณหภูมใิ ช้ งานของสายไว้ สองค่าคือ 70OC และ 90OC แต่สายไฟฟ้าชนิดทีใ่ ช้ งานทัว่ ไปก็ยงั คงเป็ นสายที่มีอณ
ุ หภูมิ
70OC เหมือนเดิม จึงไม่มีผลต่อการใช้ งาน
สีของสายไฟฟ้ า มาตรฐานฉบับใหม่กาหนดให้ สายดินเป็ นสีเขียวแถบเหลือง สายนิวทรัล (หรื อสายศูนย์) เป็ นสี
ฟ้า สายเส้ นไฟจะใช้ สนี ้าตาล สีดา และสีเทา ตามลาดับ สีที่เปลีย่ นไปนี ้ ผู้ใช้ งานจะต้ องทาความเข้ าใจและใช้ ให้ ถกู ต้ อง
ด้ วยเพราะเป็ นเรื่ องของความปลอดภัยในการบารุงรักษา
ขนาดกระแสของสาย เนื่องจากการกาหนดความสามารถในการนากระแสของสายที่จดั ทาโดยวสท. นัน้
อ้ างอิงตาม IEC เช่นกัน ดังนันสายขนาดเดิ
้
มจึงมีขนาดกระแสเปลีย่ นไป ซึง่ เป็ นเรื่ องสาคัญมากเพราะที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องศึกษา
และใช้ ให้ ถกู ต้ องด้ วยเพราะอาจเลือกสายผิดขนาดได้

การติดตัง้ ใช้ งาน การติดตังใช้
้ งานกาหนดโดย วสท. ก็มีการเปลีย่ นแปลงไปมากเช่นกัน ผู้ออกแบบและผู้ติดตัง้
จะต้ องเลือกใช้ ให้ ถกู ต้ องด้ วย

การใช้ งานในปั จจุบันจะทาอย่ างไร
ปั จจุบนั ในท้ องตลาดจึงมีทงสายไฟฟ้
ั้
าตามมาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่วางขายอยู่ ซึง่ สามารถทาได้ ตาม
กฎหมาย สาหรับผู้ใช้ งานก็ยงั ใช้ ได้ ทงคู
ั ้ แ่ ม้ ในโครงการเดียวกันแต่สที ี่ใช้ ควรเป็ นไปตามมาตรฐานใหม่ (รายละเอียดกาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
าฯ ของ วสท.) สาหรับผู้ออกแบบควรกาหนดขนาดและสีของสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ใหม่เท่านัน้
ทังหมดข้
้
างต้ นนี ้เป็ นการสรุปการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญที่ทงผู
ั ้ ้ ออกแบบและผู้ติดตังต้
้ องศึกษาใน
รายละเอียดให้ ชดั เจนและใช้ งานให้ ถกู ต้ องด้ วยครับ
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