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ทบวงพลังงานโลก IEA (International Energy Agency) ได้
ประมาณการไว้ว่าในช่วงปี ค.ศ.2001-2030 โลกต้องลงทุนในกิจการ
พลังงานถึง 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยร้อยละ 60 (640 ล้านล้าน
บาท) ของการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนในกิจการไฟฟ้า โดยเฉพาะ
ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งในส่วนของการผลิตไฟฟ้าและการสร้างสายส่ง
สายจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ด้วยปัจจัยของการขยายตัวของเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและ
ในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยท�าให้เรามีความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะต้องการลงทุนท่ีมหาศาลเพื่อการ
รองรับความต้องการดังกล่าวและอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญยิ่งต่อประเทศก็
คือ การด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถ
ในการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศให้ได้มาตรฐาน
เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

กระบวนการวัดปริมาณกาลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่มีความ
ถกูต้องและแม่นย�า จงึมบีทบาทส�าคญัอย่างมากในด้านมาตรฐานการผลติ
ของภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและการใช้พลังงานท่ีเตม็ประสิทธิภาพ ลดการ
สญูเสยี เนือ่งจากแหล่งของพลังงานไฟฟ้าน้ัน ส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอาจท�าให้เกิดการขาดแคลนได้ใน
อนาคต รวมทั้งกระบวนการวัดนั้นจะเป็นมาตรฐานในแง่ของการให้ความ
เป็นธรรมของการซือ้-ขายพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผูผ้ลติพลงังานไฟฟ้า จน
กระท่ังมาสู่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไป ดังตัวอย่างเช่น ตัวเลขการประมาณ
การจากหน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้าของสถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศ
แคนาดา (NRC/ INMS) ว่า “ปัจจุบันมูลค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ
แคนาดาต่อปีมากถงึ 1.2 แสนล้านเหรยีญสหรฐั กระบวนการวดัทีผ่ดิพลาด
เพียง 0.5 เปอร์เซ็นต์นั้น จะมีผลกระทบเป็นมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือ (24,000 ล้านบาท)” (ข้อมูลจาก: Symposium of Metrology: 25-27 
October 2006 เรื่อง Traceability of high voltage power and energy 
measurements for the electrical power industry and its economic 
impact in a deregulated market)

การดำาเนินงาน

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีหน้าที่         
จัดหา รกัษามาตรฐานการวดัแห่งชาตด้ิานไฟฟ้ารวมถงึการถ่ายทอดค่าวัด
ที่ถูกต้องไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบท้ังภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่  
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ได้สถาปนา
มาตรฐานการวัดแห่งชาติ ด้านกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Power) โดย
การจัดหาและพัฒนาระบบการวัดของแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า (AC Power 
Source) ใช้หลักการพื้นฐานของตัวเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าแบบสมดุล 
(Power Comparator Bridge) โดยระบบจะท�าการวัดค่าและปรับค่าการ

วัดของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและมุมเฟสให้สมดุลโดยอัตโนมัติ ตาม
การเปลีย่นแปลงของกาลงัไฟฟ้าของ Wattmeter ท่ีต้องการสอบเทยีบ โดย
จ่ายก�าลังไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1.5 วัตต์ (W) ถึง 60 กิโลวัตต์ (kW) ที่ระดับ           
แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ 600 โวลต์ (V) กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 100 แอมป์ (A) และ         
มมุเฟส ตั้งแต่ 0° ถึง ±90° ความถี่ 50 Hz ถึง 60 Hz โดยมีความไม่แน่นอน
ของการวัด (Uncertainty) ตลอดย่านการวัด (Range) อยู่ที่ ±55 µW/VA 
หรือ ±0.0055% (ตามรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 3) 

“ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติมหีน้าทจีดัหา 
รกัษามาตรฐาน การวัดแห่งชาติด้านไฟฟ้า รวมถงึการถ่ายทอดค่าวดัทีถ่กู
ต้องไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชน”

รูปที่ 1 Traceability chart of Power Calibration System

ปัจจุบนัฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้าได้พฒันาระบบการวดัด้านพลงังาน
ไฟฟ้า (Electrical Energy measurement) ใช้หลักการพื้นฐานเดิมของ
มาตรฐานการวัดด้านก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วใช้เครื่องมือ Universal 
Counter เป็นตัวนับจานวน Elapsed Time ของอัตราส่วน (Ratio) จ�านวน
สัญญาณที่ออกจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า (Pulse Output) กับตัววัด
พลงังานไฟฟ้า (Energy Meter) ท่ีต้องการสอบเทียบ สามารถจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1.5 วัตต์-วินาที (Ws) ถึง 3600 กิโลวัตต์-วินาที (kWs) มี
ความไม่แน่นอนของการวดั (Uncertainty) ตลอดย่านการวดั (Range) อยู่
ที่ ±100 µWh/Vah หรือ ±0.01%

เพื่อท�าให้เกิดระบบมาตรวิทยาเป็นไปตามมาตรฐานเทียบ
เท่านานาชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าได้จัดหาและพัฒนาระบบการวัด
มาตรฐานด้านมุมเฟสไฟฟ้า (Phase Standard) โดยใช้ชุดมาตรฐาน

การพัฒนา…

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
สาขาการวัดกาลังไฟฟ้า (AC Power)
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จากแหล่งจ่ายมุมเฟส (Phase Source) และตัววัดมาตรฐานอ้างอิงแบบ
สมดุลเฟส (Phase Verification Bridges) จึงสามารถให้บริการสอบเทียบ
ครอบคลุม เครื่องมือวัดประเภทตัววัดมุมเฟส (Phase Meter) และแหล่ง
จ่ายมมุเฟส (Phase Source) ท่ีความต่างของมมุเฟสระหว่างแรงดนัไฟฟ้า
ทั้งสองมุมเฟส ตั้งแต่ 0.000° ถึง ±360.000° ความถี่ 5Hz ถึง 100kHz 
และแรงดันไฟฟ้า 0.05 โวลต์ (V) ถึง 120 โวลต์ (V) โดยมีความไม่แน่นอน
ของการวัด (Uncertainty) อยู่ที่ 0.003° to 0.5° (ตามรูปที่ 4 ถึง รูปที่ 5) 

รูปที่ 4 Phase Calibration System 

รูปที่ 5 Traceability chart of Phase Standard

ขยายขีดความสามารถ

ด้วยความต้องการทีม่ากขึน้ของการวดัด้านแหล่งจ่าย ก�าลงัไฟฟ้า
และพลงังานไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้าจงึได้จดัหาและพฒันาวธิกีารวดั 
ถ่ายค่าความถกูต้องจากมาตรฐานอ้างองิ (Reference Standard) ไปสูต่วั
มาตรฐานด้านก�าลังไฟฟ้า (Electrical Power Standard) ของห้องปฏิบัติ
การสอบเทียบและทดสอบด้านไฟฟ้าของประเทศ โดยสามารถน�าเครื่อง
มือมาตรฐานดังกล่าวนั้นให้บริการสอบเทียบแก่ภาคอุตสาหกรรมใน
พารามเิตอร์ทีเ่กีย่วข้องกบัก�าลงัไฟฟ้าและคณุภาพไฟฟ้า (Power Quality) 
เช่น เครื่องมือประเภทแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า (Power Source) แหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้า (Energy Source) และเครื่องวัดประเภท Harmonics and 
Flicker (ตามรูปที่ 6)

 

เป้าหมายและการพัฒนา

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าสาขาการวัดก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ (AC 
Power) ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงาน Japan Electric Meters Inspec-
tion Corporation (JEMIC) ของประเทศญีปุ่น่ แล้วเข้าร่วมเปรยีบเทยีบผล
การวัด (Bilateral Comparison) ในสาขาการวัดก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC Power) และได้การรับการรับรองระบบคุณภาพและความสามารถ
ด้านเทคนคิตาม ISO/IEC17025 จาก Accreditation System of National 
Institute of Technology and Evaluation: ASNITE ในสาขาการวดัก�าลงั
ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Power) ในปีพ.ศ.2551 ส่วนการเปรยีบเทียบผลการ
วัด (Comparison) ภายในประเทศนั้น จะจัดให้มีขึ้นภายในปี พ.ศ.2553 
น้ี ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนของการท�ารายละเอียด Protocol และเริม่เปิดรบั
สมคัรห้องปฏบิตักิาร เพือ่จะเข้าร่วมเปรยีบเทยีบผลการวดัในสาขาการวดั 
ตัววัดกาลังไฟฟ้า (Wattmeter) 

นอกจากนัน้ ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้าได้มแีผนงานจัดหาและพัฒนา
ชุดเครื่องมือแหล่งจ่ายด้านก�าลังไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Source) 
เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานการวัดด้านกาลังไฟฟ้าและพัฒนาระบบ
มาตรฐานการวัดด้านคุณภาพไฟฟ้า Capability of AC Power Labora-
tory (Power Quality) เพื่อให้มีระบบการสอบกลับ (Traceability Chart) 

ในส่วนของการศึกษาวิจัย ขณะนี้ห้องปฏิบัติการก�าลังศึกษาผล   
กระทบอนัเนือ่งจากลกัษณะ Loading Effect จากตัววดัก�าลงัไฟฟ้า (Watt-
meter) ต่อแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า (Power ±55 µW/VA Source) ประเภท 
Calibrator การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผลต่อความถูกต้องของการวัด
ด้านก�าลังไฟฟ้าอย่างไรและจะท�าการสรุปผลการศึกษาภายในปี พ.ศ.
2553 นี้ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้ายังคงมุ่งมั่น พยายามเร่งด�าเนินการขยาย
การให้บริการด้านการวัดก�าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและในพารามิเตอร์
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยภายในประเทศและบรรจุรายการความสามารถลงใน CMC ของ 
BIPM-KCDB ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 

ที่มา: วารสาร Metrology Info ปีที่ 12 ฉบับที่ 54 

         สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

        รูปที่ 2 Power Calibration System                                   รูปที่ 3 Block Diagram Power Calibration System

   

 รูปที่ 6 ระบบการสอบเทียบแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า
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