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Abstract 

 

 This cooperative report aimed to study the Uninterruptible Power Supply 

(UPS) for emergency lighting and emergency exit sign lighting at Makkasan Station 

through Wire & Wireless Co., Ltd. This cooperative report study focused on learning 

during theoretical practice, working principle, installation according to the specified 

standards, maintenance, and included the testing of each type of emergency lighting 

and emergency exit sign that being installed for use in different areas of the train 

station. The information was studied during the internship report and presented in 

detail in this cooperative report. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การติดต้ังระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน มีจุดมุ�งหมายเพ่ือเป#นแหล�งจ�ายกําลังไฟฟ�าแสงสว�าง

สํารองในขณะระบบไฟฟ�าหลักเกิดการขัดข)องในส�วนของสถานีรถไฟฟ�า เพ่ือให)ยังสามารถดําเนิน

กิจกรรมต�าง ๆ ต�อไปได)โดยทันที อย�างต�อเนื่อง อีกท้ังยังก�อให)เกิดความปลอดภัยแก�ผู)ใช)บริการ

สาธาณะท่ัวไปในสถานีบริเวณของสถานีรถไฟฟ�า 

 การเข)าร�วมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือให)นักศึกษามีโอกาสท่ีจะได)หาความรู)และประสบการณ7

เพ่ิมเติมเพ่ือนําไปประยุกต7ใช)ในภาคปฏิบัติให)เกิดประโยชน7 รวมท้ังได)ทราบถึงการทํางานท่ีมีข้ันตอน 

ระบบ และระเบียบข)อบังคับต�าง ๆ ในการทํางาน ซ่ึงการปฏิบัติงานและการนําความรู)ในแต�ละด)าน 

มาใช)ในการแก)ป:ญหาต�าง ๆ ท่ีพบเจอ จะนําไปสู�แนวทางในการศึกษาหาความรู)เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา

และส�งผลให)เกิดประโยขน7ต�อไปในอนาคตท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

1.2 วัตถุประสงค!ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการทํางานของระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉินอย�างมีมาตรฐาน 

1.2.2 เพ่ือสามารถซ�อมบํารุงและรักษาอุปกรณ7ไฟฟ�าส�องสว�างได)อย�างถูกต)อง 

1.2.3 เพ่ือให)มีความเข)าใจในการใช)อุปกรณ7ไฟฟ�าแต�ละชนิดด)วยความปลอดภัยและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2.4 เพ่ือให)เรียนรู)การทํางานแบบเป#นทีม หรือการทํางานเป#นกลุ�มได) 

1.2.5 เพ่ือนําความรู)และประสบการณ7ท่ีได)นําไปใช)ให)เกิดประโยชน7ต�อไปในอนาคต 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ติดต้ังและตรวจสอบการทํางานของเครื่องระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉิน 

1.3.2 รู)วิธีการเลือกใช)อุปกรณ7ไฟฟ�าให)เหมาะสมในการซ�อมบํารุงระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉิน 

1.3.3 ตรวจสอบและแก)ไขของเครื่องจ�ายกําลังไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉิน 

1.3.4 สามารถซ�อมบํารุงระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉินได) 
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1.4 ประโยชน!ท่ีคาดว(าจะได+รับ 

1.4.1 สามารถเข)าใจการทํางานและประโยชน7ของระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉิน 

1.4.2 สามารถตรวจสอบและซ�อมบํารุง ระบบส�องสว�างฉุกเฉินได) 

1.4.3 สามารถเลือกใช)อุปกรณ7ให)เหมาะสมสําหรับระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉินได) 

1.4.4 สามารถเข)าใจและเรียนรู)การทํางานท่ีเป#นลําดับข้ันตอนอย�างถูกต)อง 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข�อง 

 

2.1 ระบบไฟฟ�าส�องสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

 Emergency Light หรือ แสงสว�างฉุกเฉิน เป�นแสงสว�างสํารองในอาคาร คือไฟฉุกเฉินท่ีใช)

เป�นเครื่องมือให)แสงสว�างในกรณีท่ีไฟฟ,าดับ ซ่ึงจะติดสว�างข้ึนมาอัตโนมัติเม่ือมีเหตุขัดข)องและเกิด

ไฟฟ,าดับเพ่ือให)หน�วยงานมีแสงสว�างในเวลากลางคืน โดยไฟฉุกเฉินจะทํางานโดยอาศัยไฟฟ,าจาก

แบตเตอรี่ ซ่ึงจะชาร<จอยู�กับไฟบ)านหรือไฟอาคารตลอดเวลา เพ่ือให)พร)อมใช)ทุกครั้งเม่ือเกิดเหตุการณ<

ไฟดับข้ึน  

นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย (Escape Lighting) และการให)แสง

สว�างสํารอง (Standby Lighting)  

การให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย (Escape Lighting) หมายถึง ส�วนของการให)แสงสว�างฉุกเฉินท่ีให)

ความส�องสว�างพอเพียงเพ่ือให)ผู)เก่ียวข)องออกจากพ้ืนท่ีได)อย�างปลอดภัย รวมถึงพ้ืนท่ีเตรียมการหนีภัย

และพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ<ดับเพลิง อุปกรณ<แจ)งเหตุและอุปกรณ<ปฐมพยาบาล หรือเพ่ือใช)ในการยกเลิก

งานหรือกระบวนการท่ีอันตรายก�อนออกจากพ้ืนท่ี  

การให)แสงสว�างสํารอง (Standby Lighting) หมายถึง ส�วนของการให)แสงสว�างฉุกเฉินท่ีทํา

ให)สามารถดําเนินกิจกรรมต�อไปได)ตามปกติ หรือสามารถยกเลิกกิจกรรมนั้นได)อย�างปลอดภัย การให)

แสงสว�างนรี้อาจมีความส�องสว�างน)อยกว�าการให)แสงสว�างปกติ 

 ภายในไฟฉุกเฉิน โดยพ้ืนฐานจะประกอบด)วยแบตเตอรี่  วงจรชาร<จ หลอดไฟและสวิตช<อัน

โนมัติ (มักเป�นรีเลย<หรือทรานซิสเตอร<) ซ่ึงในสภาพปกติท่ีมีไฟฟ,า วงจรชาร<จจะประจุแบตเตอรี่ให)มีไฟ

เต็มอยู�ตลอดเวลา ส�วนสวิตช<อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟไว)ไม�ให)ทํางาน เม่ือเกิดไฟฟ,าดับ วงจรชาร<จ

จะหยุดทํางานและสวิตช<อันโนมัติจะทําการต�อหลอดไฟเข)ากับแบตเตอรี่ ทําให)ไฟฉุกเฉินติดสว�าง และ

เม่ือไฟฟ,ากลับมาใช)งานได)อีกครั้ง วงจรชาร<จจะกลับมาทํางานและสวิทช<อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟ

ออก ทําให)ไฟฉุกเฉินดับลง 
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รูปท่ี 2.1 ตัวอย�างเครื่องสํารองไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

 

2.2 หลักการทํางานของไฟฉุกเฉิน 

 ไฟฉุกเฉิน เป�นอุปกรณ<ท่ีเก็บพลังงานไฟฟ,าไว)ในแบตเตอรี่ ซ่ึงจะมี 2 แบบ คือ แบบชนิดเติม

น้ํากลั่นและชนิดแห)งไม�ต)องเติมน้ํากลั่น (แบบในรูปตัวอย�าง 2.1) และเม่ือไฟฟ,าดับจะใช)ไฟฟ,าจาก

แบตเตอรี่ไปทําให)หลอดไฟสว�าง และเม่ือไฟฟ,าติดตามปกติก็จะมีกระแสไฟฟ,าจ�ายไปยังไฟฉุกเฉิน ก็

จะทําให)วงจรลดแรงดันไฟฟ,าและแปลงกระแสไฟฟ,าให)เป�นกระแสกระแสตรง (DC) เพ่ือประจุให)

แบตเตอรี่และมีวงจรปQดไม�ให)หลอดไฟสว�าง 

 แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ท่ีใช)ต)องเป�นแบบหุ)มปQดมิดชิด ความจุของแบตเตอรี่ต)องจ�ายได)นานไม�

น)อยกว�า 120 นาที โดยมีแรงดันไฟฟ,าตํ่าสุดไม�น)อยกว�าร)อยละ 80 ของแรงดันพิกัดปกติ และมี

ระยะเวลาอัดประจุ (Recharge Time) นานไม�เกิน 24 ชั่วโมง 

 

2.3 การให�แสงสว�างฉุกเฉิน 

 การให)แสงสว�างฉุกเฉินแบ�งออกเป�นส�วนต�าง ๆ ได)ดังนี้ 

 

 2.3.1 การให�แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย 

 การให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย ไม�ได)มีไว)เพ่ือให)แสงสว�างเฉพาะเม่ือระบบจ�ายไฟฟ,าปกติท้ัง

ระบบล)มเหลวแต�เพียงอย�างเดียว แต�มีไว)เพ่ือให)แสงสว�างเม่ือระบบจ�ายไฟฟ,าปกติล)มเหลวเพียง

บางส�วน ท่ีอาจนําไปสู�การเกิดอันตรายข้ึนได) หรือเป�นแสงสว�างในเส)นทางหนีภัย เช�น เม่ือวงจรไฟฟ,า

แสงสว�างบริเวณบันไดหนีภัยเสีย ไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินเพ่ือหาทางหนีภัยท่ีติดต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีนั้นต)อง

ทํางานการให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัยสําหรับอาคารท่ีมีผู)อยู�อาศัยและใช)งานต)องเป�นไปตาม

ข)อกําหนดต�าง ๆ ดังนี้ 
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ก) เพ่ือให)เห็นเส)นทางหนีภัยชัดเจนและทําการหนีภัยได)อย�างปลอดภัย 

ข) เพ่ือให)เห็นอุปกรณ<แจ)งเหตุด)วยมือและอุปกรณ<ผจญเพลิงท่ีติดต้ังตามเส)นทางหนีภัยได)

อย�างชัดเจน 

ค) เพ่ือให)เห็นอุปกรณ<ปฐมพยาบาลท่ีจําเป�นได)ชัดเจน 

 

 2.3.2 การให�แสงสว�างสํารอง 

 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีต)องมีกิจกรรมต�อเนื่อง เม่ือระบบจ�ายไฟฟ,าปกติท้ังระบบล)มเหลว ควรติดต้ัง

ระบบไฟฟ,าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ,าเพ่ือให)มีความส�องสว�างเหมาะสมสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ หรือ

ในบางกรณีอาจจะต)องให)ความส�องสว�างไฟฟ,าสํารองเท�ากับความส�องสว�างในสภาพจ�ายจากไฟฟ,า

ในขณะปกติ 

 

ก) ในกรณีท่ีการให)แสงสว�างสํารองนั้นเป�นส�วนหนึ่งของการให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย ต)อง

แยกส�วนของการให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัยจากวงจรการให)แสงสว�างสํารองท่ัวไป และให)

เป�นไปตามมาตรฐาน 

ข) ในกรณีท่ีการให)แสงสว�างสํารองท้ังหมดใช)สําหรับการให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัยด)วย การ

ติดต้ังระบบการให)แสงสว�างต)องให)เป�นไปตามมาตรฐาน 

 

2.4 การออกแบบการให�แสงสว�างฉุกเฉิน 

 โดยท่ัวไป การให)แสงสว�างฉุกเฉินใช)เม่ือแสงสว�างจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติล)มเหลว ดังนั้น 

ต)องมีแหล�งจ�ายไฟอิสระท่ีไม�ข้ึนกับแหล�งจ�ายไฟฟ,าแสงสว�างปกติ 

 

 ข�อกําหนดแหล�งจ�ายไฟฟ�าแสงสว�าง 

ก) ในสภาวะปกติ แหล�งจ�ายไฟโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องมาจากแหล�งจ�ายไฟท่ีมีความ

เชื่อถือได)สูง เช�น จากการไฟฟ,า ฯ 

ข) สําหรับโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ต)องใช)วงจรไฟฟ,าเดียวกันกับวงจรไฟฟ,า

แสงสว�างโดยไม�ผ�านสวิตช<เปQด-ปQดในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
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ค) ส�วนโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในอาคารขนาดใหญ� อาคารขนาดใหญ�พิเศษ หรืออาคารสูง 

ต)องมีวงจรไฟฟ,าของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินแยกต�างหาก โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน

ต)องทํางานเม่ือวงจรไฟฟ,าปกติในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ล)มเหลว 

ง) ในสภาวะฉุกเฉิน แหล�งจ�ายไฟโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องมาจากแบตเตอรี่ ซ่ึงต)องเป�น

ชนิดท่ีมีความเชื่อถือได)สูง สามารถประจุกลับเข)าไปใหม�ได)เองโดยอัตโนมัติ ไม�อนุญาตให)

ใช)เครื่องกําเนิดไฟฟ,าเป�นแหล�งจ�ายไฟให)กับโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน ท้ังนี้ วงจรท่ีจ�าย

ไฟฟ,าให)แหล�งจ�ายไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องรับไฟฟ,าจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติเท�านั้น 

 

 หลักการทํางานของแหล�งจ�ายไฟฟ�า 

ก) แหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉินต)องสามารถทํางานได)เม่ือแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติล)มเหลว หรือเม่ือ

เครื่องป,องกันกระแสเกิดเปQดวงจร 

 ข) แหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉินต)องทํางานได)อย�างต�อเนื่องและทํางานได)อีกโดยอัตโนมัติ 

 

 มาตรฐานควบคุมของโคมไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

ก) โครงสร)างโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จหรือโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินแบบต�อ

พ�วง ต)องเลือกใช)ชนิดท่ีมีระดับการป,องกันความชื้นและฝุ^นให)เหมาะสมกับสถานท่ีใช)งาน 

กรณีท่ีใช)ในสถานท่ีอันตราย ต)องใช)โคมกันระเบิด 

  

ข) โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีใช)กับทางหนีภัยควรเป�นชนิดต)านทานต�อเปลวไฟและการติด

ไฟ 

ค) โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน ต)องให)ปริมาณแสงของโคมไฟฟ,าออกมาได)ก่ึงหนึ่งของพิกัด

ตามท่ีผู)ผลิตแจ)งภายใน 5 วินาที และเต็มพิกัดตามท่ีผู)ผลิตแจ)งภายใน 60 วินาที หลังจาก

ท่ีแหล�งจ�ายไฟปกติล)มเหลว 

ง) โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีใช)สําหรับพ้ืนท่ีงานอันตราย ต)องให)ปริมาณแสงของโคมไฟฟ,า

ออกมาได) พิกัดตามท่ีผู)ผลิตแจ)งภายใน 0.5 วินาที หลังจากท่ีแหล�งจ�ายไฟปกติล)มเหลว 

จ) อุปกรณ<ประจุแบตเตอรี่ต)องสามารถอัดประจุได)เต็มภายในเวลา 24 ชั่วโมง 

ฉ) โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน ต)องมีอุปกรณ<สําหรับการทดสอบระบบ เพ่ือจําลองความ

ล)มเหลวของ แหล�งจ�ายไฟปกติ และกลับสู�สภาพปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีแบตเตอรี่ไม�
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สามารถจ�ายไฟได)นาน ถึง 60 นาที ในระหว�างการทดสอบ ระบบต)องมีสัญญาณแสดง

ความล)มเหลวของแบตเตอรี่ 

 

2.5 การติดตั้งระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 ตําแหน�งติดต้ัง โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องติดต้ังในบริเวณเส)นทางหนีภัย ในตําแหน�งท่ี

มองเห็นโคมไฟฟ,าได)ชัดเจนจากด)านล�าง และสูงจากพ้ืนไม�น)อยกว�า 2 เมตร โดยวัดจากพ้ืนถึงด)านล�าง

ของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน กรณีติดต้ังตํ่ากว�า 2 เมตร จะต)องไม�กีดขวางเส)นทางหนีภัย บริเวณท่ี

ต)องติดต้ังโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน มีดังนี้ 

 

 ก) เส)นทางหนีภัยและบริเวณทางออก 

ข) บริเวณภายนอกหลังจากออกจากอาคารแล)ว ต)องมีความส�องสว�างอย�างตํ่าอยู�ในระดับ

เดียวกันกับความส�องสว�างก�อนออกจากอาคาร 

 ค) ทางแยก ให)ติดต้ังโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินห�างจากทางแยกไม�เกิน 2 เมตร ในแนวระดับ 

ง) ทางเลี้ยว ให)ติดต้ังโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินห�างจากทางเลี้ยวไม�เกิน 2 เมตร ในแนว

ระดับจากจุดเปลี่ยนทิศทาง หรือทางเลี้ยว 

จ) พ้ืนเปลี่ยนระดับ ให)ติดต้ังโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินห�างไม�เกิน 2 เมตร ในแนวระดับจาก

พ้ืนเปลี่ยนระดับ 

ฉ) บันได ในกรณีท่ีถือว�าเป�นส�วนหนึ่งของทางหนีภัย ให)ติดต้ังโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินให)

แสงส�องสว�างถึงข้ันบันไดทุกข้ันโดยตรง 

ช) พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจ)าหน)าท่ีพนักงานกู)ภัยในลิฟต<ดับเพลิง พ้ืนท่ีจุด

แจ)งเหตุเพลิงไหม) จุดติดต้ังอุปกรณ<ดับเพลิง พ้ืนท่ีเตรียมการหนีภัย และพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ<

ปฐมพยาบาล 

ซ) บริเวณพ้ืนท่ีงานอันตราย รวมถึงห)องเครื่องไฟฟ,าเครื่องกล ห)องควบคุม ห)องต)นกําลัง 

ห)องสวิตช< และบริเวณใกล)กับอุปกรณ<ควบคุมการจ�ายไฟแสงสว�างปกติและไฟฟ,าแสง

สว�างฉุกเฉิน 

ฌ) ห)องน้ํา ให)ติดต้ังในห)องน้ําท่ัวไปท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว�า 8 ตารางเมตร และห)องน้ําสําหรับคน

พิการ 

ฎ) บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ในกรณีท่ีถือว�าเป�นส�วนหนึ่งของทางหนีภัย 
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2.6 ข้ันตอนการใช�งานของระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 2.6.1 ก�อนการใช�งานระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 สิ่งสําคัญประการแรก คือ การตรวจสอบคู�มือการใช)งานให)ตรงตามแต�ละยี่ห)อของไฟฉุกเฉิน

นั้น ๆ ให)เข)าใจ 

 การติดต้ังไฟฉุกเฉิน ควรคํานึงชนิดของแบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินนั้น ๆ รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมในการติดต้ังแบตเตอรี่แต�ละแบบ เช�น ถ)าแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น ควรจะติดต้ังบริเวณ

ทางเดินหรือท่ีโล�ง หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศเป�นอย�างดี เพราะเวลาท่ีมีการประจุไฟฟ,าเข)ากับ

แบตเตอรี่จะมีไอตะก่ัวระเหยออกมาเป�นอันตรายต�อระบบทางเดินหายใจ ไม�ควรนําไปติดต้ังในห)อง

หรือพ้ืนท่ีท่ีไม�สามารถระบายอากาศได) ในขณะเดียวกัน สําหรับพ้ืนท่ีท่ีต)องการติดต้ังไฟฉุกเฉิน เป�น

พ้ืนท่ีคับแคบ มีการระบายอากาศท่ีไม�ถ�ายเทเพียงพอ หรือในห)องหรืออาคารท่ีเป�นพ้ืนท่ีแบบระบบปQด 

ก็เหมาะสมท่ีจะติดต้ังในไฟฉุกเฉินแบบชนิดแบตเตอรี่แห)ง เป�นต)น 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 การติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่แห�งภายในอาคาร 
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2.6.2 หลักการใช�งานของระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 ก) หากติดต้ังแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่นต)องตรวจสอบระดับน้ํากลั่นทุก ๆ 1 เดือน 

ข) ควรหม่ันทดสอบการใช)งานว�าเครื่องสามารถใช)งานได)ตามปกติหรือไม� โดยทดลองกดปุ^ม

ทดสอบ (Test) ทุก ๆ 1 เดือน เป�นการตรวจสอบหลอดไฟว�าติดหรือไม� ถ)าเป�นรุ�นท่ีไม�มี

ปุ^มทดสอบ ให)ถอดปลั๊กไฟฟ,าเพ่ือเป�นการทดลองตัดไฟและตรวจดูว�าหลอดไฟฉุกเฉินติด

หรือไม� 

ค) หากเกิดเหตุไฟฟ,าดับในเวลากลางวัน แล)วได)ปQดสวิตช<เอาไว) เพ่ือไม�ให)หลอดไฟสว�าง เม่ือ

ไฟฟ,าจ�ายเป�นปกติแล)วให)เปQดสวิตช< เพราะมิเช�นนั้น ไฟฉุกเฉินจะไม�ประจุไฟเข)าแบตเตอรี่ 

ง) ควรให)แบตเตอรี่มีการคายประจุไฟฟ,าจนหมด เพ่ือยืดอายุการใช)งานของแบตเตอรี่ โดย

เปQดเครื่องท้ิงไว) ควรทําเช�นนี้ประมาณ 6 เดือนต�อครั้ง 

 

2.7 การบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 ก) ทําความสะอาดดวงโคมทุก ๆ 2 สัปดาห< 

 ข) ตรวจสอบระดับน้ํากลั่น และเติมน้ํากลั่น ทุก ๆ 1 เดือน 

 ค) ทดสอบการทํางานของเครื่อง โดยกดปุ^มทดสอบ (Test) ท่ีตัวเครื่องทุก ๆ 1 เดือน 

 ง) ทําการคายประจุแบตเตอรี่ให)หมดทุก ๆ 6 เดือน 

 

2.8 ปGญหาและแนวทางการแก�ไขเบ้ืองต�น 

ก) หากไฟฟ,าหลักเกิดดับแล)วไฟฉุกเฉินไม�ทํางาน หลอดไฟไม�ติด ถือเป�นปeญหาใหญ�ท่ีสุดของ

ระบบไฟฉุกเฉิน 

 ข) ไฟฟ,าดับแล)วไฟฉุกเฉินติดได)เพียงระยะสั้น ๆ (หรือติด ๆ ดับ ๆ) 

 ค) แสงสว�างของไฟฉุกเฉินสว�างไม�เพียงพอ 

 ง) แบตเตอรี่ไม�สามารถเก็บประจุไฟฟ,าได) 

 จ) แบตเตอรี่ไม�มีประจุไฟฟ,า (แบตเตอรี่หมด) 

แนวทางการแก�ไข 

 ก) การแก)ไขไฟฉุกเฉินไม�ทํางานและหลอดไฟไม�ติด มีดังนี้ 

  - เปลี่ยนฟQวส<ใหม� 

  - เปQดสวิตช< 
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  - นําไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ,า 

  - เปลี่ยนหลอดไฟใหม� 

 ข) ให)นําไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ,า 

 ค) ทําความสะอาดดวงโคม 

 ง) การแก)ไขแบตเตอรี่เก็บประจุไฟฟ,าไม�ได) มีดังนี้ 

  - เติมน้ํากลั่นใหม� 

  - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� 

 จ) เปลี่ยนแผงวงจรไฟฟ,าใหม� 

 

2.9 ข�อควรระวังในการใช�งานไฟฉุกเฉิน 

ก) ไม�ควรติดต้ังไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น ไว)บริเวณท่ีมีอากาศถ�ายเทไม�ดี 

เพราะจะทําให)ไอตะก่ัวระเหยกระจายไปในอากาศ ส�งผลเสียและอันตรายต�อระบบ

ทางเดินหายใจ 

ข) การติดต้ังไฟฉุกเฉิน ต)องตรวจสอบให)ม่ันคงแข็งแรง เพราะแบตเตอรี่จะมีน้ําหนักมาก 

หากติดต้ังไม�ระมัดระวังอาจจะร�วงหล�นเป�นอันตรายได) จึงควรตรวจเช็คให)แน�ใจหลังการ

ติดต้ังเสร็จ 

ค) ควรเสียบปลั๊กไฟฟ,าเพ่ือประจุไฟฟ,าให)แบตเตอรี่เต็มอยู�เสมอ เพ่ือพร)อมใช)งานตลอดเวลา

เม่ือเกิดเหตุไฟฟ,าปกติดับ 

 

2.10 การตรวจสอบ 

 ความล)มเหลวของระบบไฟฟ,าแสงสว�างปกติอาจเกิดข้ึนได)ทุกเวลา ดังนั้นต)องมีการตรวจสอบ

และการทดสอบระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 

 2.10.1 การติดตั้งใหม� 

ก) ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องได)รับการตรวจสอบและทดสอบการจําลองความล)มเหลว

ของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในระบบ ต)องส�องสว�างได)ตามพิกัด

ไม�น)อยกว�า 120 นาที 
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ข) ถ)าระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินมีสวิตช<ถ�ายโอน เม่ือระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินติดต้ังใช)

งานในระบบแล)ว ต)องทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทํางานของสวิตช<ไฟฟ,าดังกล�าว 

เพ่ือแสดงว�าระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินยังคงส�องสว�างได) 

 

 2.10.2 การตรวจสอบราย 3 เดือน 

ก) ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต)องได)รับการตรวจสอบและทดสอบโดยการจําลองความ

ล)มเหลวของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในระบบต)องส�องสว�างได)

ตามพิกัดท่ีกําหนดและไม�น)อยกว�า 60 นาที 

ข) กรณีท่ีแบตเตอรี่ไม�สามารถจ�ายไฟได)นานถึง 60 นาที ในระหว�างการทดสอบ ระบบต)องมี

สัญญาณแสดงความล)มเหลวของแบตเตอรี่ 

 

 2.10.3 การตรวจสอบรายปK 

 ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน ต)องได)รับการตรวจสอบและทดสอบโดยการจําลอง

ความล)มเหลวของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ ระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในระบบ ส�องสว�างได)

ตามพิกัดท่ีกําหนดและ ไม�น)อยกว�า 90 นาที 

 

 2.10.4 ใบรับรอง 

ก) สําหรับการติดต้ังใหม� ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จต)องรับรองโดยวิศวกรหรือผู)ได)รับ

ใบอนุญาตพิเศษว�า ผู)ควบคุมการติดต้ังทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน 

ข) สําหรับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเปQดใช)อาคาร ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จท่ีจะ

ให)กับเจ)าของอาคาร ต)องรับรองโดยวิศวกรหรือผู)ได)รับอนุญาตพิเศษว�า ผู)ควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน 

ค) สําหรับการตรวจสอบ การตรวจสอบและทดสอบตามกําหนดระยะเวลา ต)องรับรองโดย

วิศวกรหรือผู)ได)รับอนุญาตพิเศษว�า ผู)ตรวจสอบและทดสอบทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน 

 

 2.10.5 สมุดบันทึก 

 สมุดบันทึกต)องจัดเก็บไว)ภายใต)การควบคุมดูแลของผู)รับผิดชอบท่ีแต�งต้ังโดยเจ)าของ

อาคารและพร)อมสําหรับการตรวจสอบ โดยสมุดบันทึกอย�างน)อยต)องมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ก) วันท่ีออกใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จของการติดต้ังใหม� และการเปลี่ยนแปลงแต�ละครั้ง 

 ข) วันท่ีออกใบรับรองการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ละครั้ง 

 ค) วันท่ีและรายละเอียดของการบริหารและการตรวจสอบแต�ละครั้ง 

 ง) วันท่ีและรายละเอียดของข)อบกพร�องและการแก)ไขท่ีได)ดําเนินการ 

 จ) วันท่ีและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน 

 คําแนะนําและรายละเอียดของอุปกรณ<ของระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีต)องเปลี่ยน 

เช�น ชนิดหลอด แบตเตอรี่ และฟQวส< 

 

2.11 หลอดไฟฉุกเฉิน LED 

 ในปeจจุบันได)มีการพัฒนาไฟฉุกเฉิน ให)สามารถเปลี่ยนมาเป�นหลอด LED ได) ซ่ึงคําว�า LED 

ย�อมาจาก Light Emitting Diode ก็คือไดโอดท่ีสามารถเปล�งแสงออกมาได) โดยแสงท่ีเปล�งออกมาจะ

ประกอบด)วย คลื่นความถ่ีเดียวและมีเฟสท่ีต�อเนื่องกัน โดยหลอด LED จะสามารถเปล�งแสงได)เม่ือ

จ�ายกระแสไฟฟ,าเข)าเพียงเล็กน)อยเท�านั้นแต�ประสิทธิภาพของแสงท่ีเปล�งออกมาสามารถให)ความ

สว�างได)สูง และมากกว�าหลอดไฟปกติ จึงช�วยในเรื่องของการประหยัดไฟฟ,า ให)พลังงานและความ

ร)อนท่ีต่ํา 

 

2.12 ข�อดีของการใช�หลอด LED 

 - ประหยัดค�าไฟได)ถึง 75 % โดยมีอายุการใช)งานนานกว�าถึง 50,000 ชั่วโมง 

 - ไม�ก�อให)เกิดมลภาวะ ไม�เกิดภาวะเรือนกระจกและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล)อม 

 - หลอด LED จะปล�อยความร)อนออกมาน)อยมาก ทําให)อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ,า

ในส�วนของเครื่องปรับอากาศ ทําให)ช�วยประหยัดพลังงานได)มากข้ึน 

 - หลอด LED สามารถเปQด-ปQด ได)บ�อยครั้ง โดยไม�มีปeญหาขาดหรือเสียง�าย เหมือนหลอด

ฟลูออเรสเซนต<ธรรมดาท่ีเคยใช)กับระบบไฟฉุกเฉินแบบเก�า โดยหลอด LED จะให)ความสว�างได)โดย

ทันทีเม่ือเปQดสวิทช< 

 - หลอด LED มีอายุการใช)งานยาวมากกว�า 50,000 ชั่วโมง หากเปQดใช)งานวันละ 10–12 

ชั่วโมง ก็จะสามารถใช)งานได)นานถึง 11 ปl 

 - ให)แสงสว�างโดยปราศจากรังสี UV ซ่ึงไม�มีผลทําให)สีของวัตถุ ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ�าย

เสื่อมลงหรือทําให)พ้ืนผิวเสียหายได) 
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 - ไม�ต)องใช)บัลลาสต<และสตาร<ทเตอร< ลดจํานวนอุปกรณ<ท่ีจะเกิดความเสียหายลง 

 - หลอด LED มีความทนทานต�อการสั่นสะเทือนมากกว�า ไม�เปราะบางเหมือนหลอดขดลวด

หรือหลอดฟลูออเรสเซนต< วัสดุทําจากอลูมิเนียมและพีซีอะคลิลิคจึงไม�แตกง�าย 

 - หลอด LED สามารถให)พลังงานแสงสว�างได)สูงถึง 70 ลูเมน/วัตต< เม่ือเทียบกับหลอดไฟ

ชนิดอ่ืน แสงของหลอด LED มีคุณภาพท่ีเหนือกว�ามาก 

 - สามารถติดต้ังได)ง�ายกว�าและยังเปลี่ยนหลอดไฟได)สะดวกกว�าและประหยัดกว�าอีกด)วย 

ถึงแม)จะมีราคาสูงกว�าหลอดธรรมดาท่ัวไปก็ตาม 

 - ผลิตภัณฑ<หลอดไฟ LED ให)แสงบริสุทธิ์ใสและไม�กระพริบ ดังนั้น แสงท่ีสบายตาและ

ปลอดภัยกับสุขภาพไม�ใช�เพียงแค�การให)มองเห็นเท�านั้น แต�ยังสามารถลดอาการปวดหัวและลดความ

เหนื่อยล)าจากการมองเห็นแสงท่ีกระพริบด)วย 

 - ลดค�าใช)จ�ายในการติดต้ัง ลดค�าใช)จ�ายในการบํารุงรักษาและค�าใช)จ�ายในการเปลี่ยน

หลอดไฟใหม�บ�อย ๆ 

 - ราคาของหลอด LED แม)ว�าจะสูงกว�าหลอดธรรมดาท่ัวไปอยู�มาก แต�เม่ือคิดเปรียบเทียบ

ค�าใช)จ�ายท่ีใช)หลอดไฟแบบเดิมซ่ึงจะต)องรับภาระค�าไฟฟ,าสูงกว�าหลอด LED หลายเท�าตัว ในระยะ

ยาวจะช�วยให)ประหยัดเงินได)อย�างมากและต�อเนื่องตลอดไป 

 วิธีการเลือกซ้ือนั้นให)พิจารณาจากขนาดบริเวณท่ีจะใช)งาน และสถานท่ีท่ีต)องการใช)ไฟ

ฉุกเฉิน LED เพ่ือจะได)ทราบจํานวนวัตต<ของหลอดไฟท่ีต)องการใช)ให)เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและระยะการ

ส�องสว�าง รวมถึงอายุของการใช)งานของแบตเตอรี่ด)วย และท่ีสําคัญ คือ มาตรฐาน มอก. เพ่ือความ

ปลอดภัยและม่ันใจต�อการใช)งาน 

 

2.13 ป�ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) 

 โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินชนิดส�องสว�างภายในสําหรับอาคาร เป�นกฎหมาย ประกาศ

กฎกระทรวงอุตสาหากรรม ฉบับท่ี 4420 พ.ศ.2553 "แสดงให)เห็นว�าบังคับใช) ไม�ปฏิบัติตามถือว�าผิด

กฎหมาย" 

 ไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน กับโคมไฟฟ,าป,ายทางออก เป�นสิ่งจําเป�นท่ีทุกอาคารต)องติดต้ัง เผื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน เช�น ไฟไหม) ไฟดับ ผู)อยู�ในอาคารจะได)อพยพหนีภัยออกจากอาคารได)อย�างปลอดภัย 

แต�ยังมีอาคารอีกจํานวนมากท่ีไม�มีการติดต้ังไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ,าป,ายทางออก เพ่ือ

ความปลอดภัยของชีวิตผู)มาใช)บริการอาคาร แม)จะมีกฎหมายบังคับก็ตาม เลขานุการคณะกรรมการ
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มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ< 

(วสท.) เผยว�า “วสท. ได)ร�วมกับสมาคมไฟฟ,าแสงสว�างแห�งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ สมาคมช�างเหมาไฟฟ,าและเครื่องกลไทย ในการจัดทํา

มาตรฐานระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินและโคมไฟฟ,าป,ายทางออก ท่ีเรียกรหัสย�อว�ามาตรฐาน วสท. 

2004 โดยจัดทําแล)วเสร็จ และเริ่มใช)ในประเทศไทยต้ังแต�ปl พ.ศ. 2544” 

 มาตรฐาน วสท. 2004 มาตรฐานระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินและโคมไฟฟ,าป,ายทางออก 

กําหนดให)หากเกิดกรณีไฟดับแล)วอาคารต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป�นโรงงาน สํานักงาน ศูนย<การค)า โรงแรม 

โรงพยาบาล โรงเรียน สถานบันเทิง ร)านอาหาร คอนโดมิเนียม ต)องติดต้ังระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน

ท่ีให)ระดับความส�องสว�างท่ีพ้ืนก่ึงกลางทางหนีไฟไม�น)อยกว�า 1 ลักซ< เพ่ือให)ผู)อยู�ในอาคารสามารถ

อพยพหนีภัยออกจากอาคารได)อย�างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช�น ไฟไหม) ไฟดับ ซ่ึงเป�นความ

ปลอดภัยข้ันตํ่าของอาคารตามกฎหมาย (กฎหมายปeจจุบัน เช�น กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการ และดําเนินการด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อมในการทํางาน

เก่ียวกับการป,องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555) และยังได)กําหนดให)ต)องติดต้ังโคมไฟฟ,าป,าย

ทางออกท่ีเหนือประตูทางออก และตลอดเส)นทางหนีไฟ โดยใช)รูปสัญลักษณ<คนก)าวขาผ�านประตู

พร)อมกับลูกศร ซ่ึงเป�นสัญลักษณ<รูปภาพตามมาตรฐานสากล ISO อันจะเป�นสัญลักษณ<ท่ีคนทุกชาติ 

ทุกภาษาเห็นรูปภาพแล)วจะเข)าใจได)ตรงกันว�านี่คือป,ายบอกทางออก หรือบางคนเรียกว�า ป,ายบอก

ทางหนีไฟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 ตัวอย�างป�ายทางออกฉุกเฉิน 
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 โดยมาตรฐานกําหนดการติดต้ังโคมไฟฟ,าป,ายทางออก ท่ีเส)นทางเดินหรือเส)นทางหนีไฟ ไว)ว�า 

หากสัญลักษณ<รูปภาพใหญ�ขนาดสูง 10 เซนติเมตร ก็ต)องติดต้ังโคมไฟป,ายทางออกตามทางหนีไฟทุก

ระยะไม�เกิน 24 เมตร แต�หากระยะห�างไกลเกินกว�านั้นก็สามารถเลือกใช)โคมไฟฟ,าป,ายทางออกท่ีมี

ขนาดรูปภาพใหญ�ข้ึนเป�น 15 เซนติเมตร สําหรับระยะห�างได)ถึง 36 เมตร หรือ เลือกใช)สัญลักษณ<

ใหญ� 20 เซนติเมตร ก็สามารถติดระยะห�างได)ถึง 48 เมตร เป�นต)น 

 วิธีการสังเกตว�าอาคารท่ีเราเข)าไปใช)มีความปลอดภัยของระบบป,องกันอัคคีภัยท่ีดีหรือไม� 

สามารถสังเกตได)อย�างง�าย คือ อาคารนั้นควรมีการติดต้ังโคมไฟฟ,าป,ายทางออกท่ีเหนือประตูทางออก 

และ ควรมีโคมไฟฟ,าป,ายทางออกท่ีมองเห็นได)ในระยะไม�เกิน 24 เมตรจากจุดท่ีเราอยู� และโคมไฟฟ,า

ป,ายทางออกต)องส�องสว�างตลอดเวลาท่ีมีคนใช)งานอยู�ในอาคาร แต�ถ)าหากจากจุดท่ีเรายืนอยู�มอง

รอบตัวแล)วยังมองไม�เห็นโคมไฟฟ,าป,ายทางออกในระยะ 24 เมตรแล)ว ก็สันนิษฐานในเบื้องต)นได)ว�า 

อาคารดังกล�าวมีระบบป,องกันอัคคีภัยไม�ได)ตามมาตรฐาน และผู)ใช)อาคารก็จะมีความเสี่ยงภัยต�อชีวิต

หากเข)าไปใช)บริการหรือทํางานในอาคารดังกล�าว เพราะถ)าหากเกิดไฟไหม) ไฟดับแล)ว ผู)ใช)อาคารจะ

ไม�รู)เลยว�าควรจะออกจากอาคารได)ด)วยเส)นทางใด 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็ได)จัดทํามาตรฐาน มอก. ของผลิตภัณฑ<

โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินและโคมไฟฟ,าป,ายทางออกเช�นกัน ดังนั้น การเลือกซ้ือโคมไฟฟ,าแสงสว�าง

ฉุกเฉิน ก็ควรเป�นโคมไฟฟ,าท่ีมีคุณภาพ ผ�านมาตรฐาน มอก. 1102-2538 โคมไฟฟ,าฉุกเฉินชุด

เบ็ดเสร็จ ส�วนการเลือกซ้ือโคมไฟฟ,าป,ายบอกทางหนีไฟท่ีดี ก็ควรได)มาตรฐาน มอก. 2430-2552 โคม

ไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินชนิดส�องสว�างจากภายในสําหรับอาคาร และการติดต้ังก็ควรต)องได)ตาม

มาตรฐาน มอก. 2539-2554 มาตรฐานการติดต้ังโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินชนิดส�องสว�างจาก

ภายในสําหรับอาคาร 

 

 2.13.1 ข�อกําหนดท่ัวไปของป�ายและโคมไฟฉุกเฉิน 

 ป�ายทางออกฉุกเฉิน ควรมีองค<ประกอบภาพท่ีปรากฏบนโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินต)องมี

ขนาดและรูปร�างเป�นสัดส�วน โดยตรงกับองค<ประกอบภาพ โดยโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินต)องมี

องค<ประกอบภาพ 1 ชิ้น หรือ 2 ชิ้น ประกอบร�วมกันให)เป�นไปตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีระบุในรูป

เท�านั้น ซ่ึง โคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน ต)องมีรูปร�างเป�นสี่เหลี่ยมผืนผ)าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยป,าย

ตัวอักษร ไม�อนุญาตให)ใช)เป�นโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน แต�สามารถใช)เสริมประกอบกับโคมไฟป,าย

ทางออกฉุกเฉินได) โดยให)ทําเป�นป,ายแยกอิสระออกจากกัน 
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 องคOประกอบภาพ ในกรณีโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินใช)องค<ประกอบภาพ 1 ชิ้น ให)วาง

องค<ประกอบภาพท่ีตําแหน�งศูนย<กลางของป,ายทางออกกรณีโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินใช)

องค<ประกอบภาพ 2 ชิ้น ให)วางองค<ประกอบภาพชิดกันโดยค่ันด)วยช�องแบ�งกลาง โดยให)องค<ประกอบ

ภาพรวมท้ังหมดอยู�ท่ีตําแหน�งศูนย<กลางของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน หากมีพ้ืนท่ีป,ายเพ่ิมเติม โดย

พ้ืนท่ีป,ายเพ่ิมเติมต)องมีสีเดียวกับสีของฉากหลังขององค<ประกอบภาพ ซ่ึงโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน

ใช)องค<ประกอบ 1 ชิ้น ต)องมีพ้ืนท่ีป,ายเพ่ิมเติมไม�น)อยกว�าพ้ืนท่ีองค<ประกอบภาพ โดยโคมไฟป,าย

ทางออกฉุกเฉินใช)องค<ประกอบ 2 ชิ้น ต)องมีพ้ืนท่ีป,ายเพ่ิมเติมไม�น)อยกว�าร)อยละ 50 ของพ้ืนท่ีรวม

ขององค<ประกอบภาพตามรูปภาพประกอบท่ี 2.4 ถึง 2.9 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 สัญลักษณOรูปคนว่ิงผ�าน 
ประตูไปทางซ�าย 

รูปท่ี 2.5 สัญลักษณOรูปคนว่ิงผ�าน 
ประตูไปทางขวา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 สัญลักษณOลูกศรช้ีไปทางซ�าย รูปท่ี 2.7 สัญลักษณOลูกศรช้ีไปทางขวา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 สัญลักษณOลูกศรช้ีตรงไป 
 

รูปท่ี 2.9 โคมไฟฟ�าป�ายทางออกฉุกเฉิน 
ท่ีใช�องคOประกอบภาพ 1 ช้ิน 
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2.13.2 รูปตัวอย�างป�ายทางออกฉุกเฉินท่ีใช�องคOประกอบภาพ 2 ช้ิน 
 

 
รูปท่ี 2.10 ไปทางซ�ายจากตรงจุดนี้ 

 

 
รูปท่ี 2.11 ไปทางขวาจากตรงจุดนี้ 

 

 
รูปท่ี 2.12 ตรงไปข�างหน�าจากตรงจุดนี้ 

 

 
รูปท่ี 2.13 ตรงไปข�างหน�าจากตรงจุดนี้ 

 
หมายเหตุ: เส)นกริดท่ีตีไว)จะไม�ปรากฏให)เห็นในโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน  
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รูปท่ี 2.14 โคมไฟฟ�าป�ายทางออกฉุกเฉินท่ีใช�องคOประกอบภาพ 2 ช้ิน 
 
ขอบป�าย 

ขอบป,ายต)องเป�นสีขาวโปร�งแสง ท่ีเป�นไปตามข)อกําหนดข)อใดข)อหนึ่งดังต�อไปนี้: 

ก) เป�นขอบต�อเนื่องท้ัง 4 ด)านของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน 

ข) เป�นขอบบนและขอบล�างของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน 

ค) เป�นขอบซ)ายและขอบขวาของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน 

ง) มีขนาดพ้ืนท่ีรวมไม�เกินร)อยละ 20 ของขนาดโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินท่ีไม�รวมพ้ืนท่ีของ

ขอบป,าย 

 

สีขอบป�ายทางออกฉุกเฉิน 

สําหรับสีท่ีใช) ควรเป�นสัญลักษณ<ลูกศร และประตูขององค<ประกอบภาพต)องเป�นสีขาว ฉาก

หลังขององค<ประกอบภาพและพ้ืนท่ีเติมของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินต)องเป�นสีเขียว รวมไปถึง

องค<ประกอบภาพท่ีปรากฏบนโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉินต)องมีขนาด 10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร 

20 เซนติเมตร หรือใหญ�กว�า และต)องมีขนาดเป�นสัดส�วนโดยตรงท่ีสมนัยกับองค<ประกอบภาพท่ี

กําหนด ส�วนขนาดของโคมไฟป,ายทางออกฉุกเฉิน ท่ีใช)องค<ประกอบภาพตามขนาดท่ีกําหนดใน

มาตรฐานนี้เป�นไปตามตารางในหน)าถัดไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 การคํานวณตําแหน�งติดตั้ง 
 

ขนาดของ
องค<ประกอบ

ภาพ 
(เซนติเมตร) 

ความสูงข้ัน
ต่ําของพ้ืนท่ี
ป,าย เพ่ิมเตมิ
ด)านบนและ
ด)านล�าง(ซม.) 

ความกว)าง
ข้ันต่ําของ
พ้ืนท่ีป,าย
เพ่ิมเตมิ

ด)านข)างซ)าย
และขวา 
(ซม.) 

ความกว)าง
ข้ันต่ําของ

พ้ืนท่ีเพ่ิมเติม
ของช�องแบ�ง
กลาง (ซม.) 

ขนาดข้ันตํ่าของโคมไฟป,ายทางออก
ฉุกเฉินท่ีแนะนํา 

(สูงxยาว)(เซนติเมตร x เซนติเมตร) 

ใช)องค<ประกอบ
ภาพ 1 ชิ้น 

ใช)องค<ประกอบ
ภาพ 2 ชิ้น 

10 2.5 4 5 15x18 15x33 

15 3 5 6 21x25 21x46 

20 4 6 8 28x32 28x60 

>20 0.2a 0.2a+2 0.4a (1.4a)x(1.4a+4) (1.4a)x(2.8a+4) 

 

2.13.3 ข�อกําหนดด�านการส�องสว�าง 

 ข)อกําหนดท่ัวไป โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินต)องเป�นชนิดส�องสว�างจากภายในตัวเอง และ

ส�องสว�างตลอดเวลา และ เป�นไปตามข)อกําหนดด)านการส�องสว�างตามท่ีระบุ  

 ระบบแสงสว�าง ตามมาตรฐานกฎกระทรวงเรื่องการบริหารอาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อม

ในการทํางานท่ีเก่ียวกับการป,องกันและระงับอัคคีภัยฉบับปl 2555 ได)กําหนดให)ป,ายสําหรับทางออก

ฉุกเฉินต)องมีระบบแสงสว�างในตัว แสงสว�างของป,ายนี้จะต)องสว�างต�อเนื่องแม)ว�ากระแสไฟฟ,าจะดับไป

แล)วเป�นระยะเวลาไม)น)อยกว�า 120 นาที ลักษณะของแสงสว�างท่ีส�องออกมาต)องไม�กระตุก ต)องไม�มี

สิ่งกีดขวางแสงสว�างเพ่ือให)ผู)ท่ีอยู�ภายในอาคารสามารถมองเห็นป,ายได)อย�างชัดเจน 

 
ข�อกําหนดในการทํางาน  

ก) ชนิดของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ท่ีใช)ต)องเป�นแบตเตอรี่แบบหุ)มปQดมิดชิดและไม�ต)องมีการ

บํารุงรักษา เช�น แบตเตอรี่ชนิด นิกเกิลเมทัลไฮไดรด<แบบหุ)มปQดมิดชิด (sealed nickel-

metal hydride) หรือแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด แบบหุ)มปQดมิดชิด (sealed lead acid) 

เป�นต)น  
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ข) ความจุของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต)องจ�ายไฟได)นานไม�น)อยกว�า 120 นาที โดยมี

แรงดันไฟฟ,าตํ่าสุดไม�น)อยกว�าร)อยละ 80 ของ แรงดันพิกัดปกติและมีระยะเวลาอัดประจุ 

(recharge time) นานไม�เกิน 24 ชั่วโมง 

ค) สัญญาณแสดงความล)มเหลวของแบตเตอรี่ โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน ต)องมีอุปกรณ<

เพ่ือจําลองความล)มเหลวของแหล�งจ�ายไฟปกติ โคมไฟฟ,า ป,ายทางออกฉุกเฉินต)องส�อง

สว�างนานไม�น)อยกว�า 60 นาที และกลับสู�สภาพปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ี แบตเตอรี่ไม�

สามารถจ�ายไฟได)นานถึง 60 นาที ในระหว�างการทดสอบ ระบบต)องมีสัญญาณแสดง

ความ ล)มเหลวของแบตเตอรี่ 

 

การทดสอบ  

 ข)อกําหนดท่ัวไปในการทดสอบ การทดสอบให)ทําในห)องท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบ 25 องศา

เซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส การทดสอบด)านการส�องสว�าง ก�อนทําการทดสอบด)านการส�องสว�างให)

ทําการอัดประจุและคลายประจุแบตเตอรี่ของโคมไฟฟ,าป,าย ทางออกฉุกเฉิน จํานวน 3 รอบ ในการ

อัดประจุและคลายประจุแบตเตอรี่แต�ละรอบให)มีเวลาพักระหว�าง รอบได)ไม�เกินครั้งละ 12 ชั่วโมง ใน

การคลายประจุแบตเตอรี่รอบท่ี 3 ให)ตรวจวัดแรงดันไฟฟ,าของแบตเตอรี่อย�างต�อเนื่องต้ังแต�เริ่มต)น 

คลายประจุและบันทึกค�าท่ีวัดได) ณ นาทีท่ี 120 การตรวจวัดความสว�างให)ใช)แหล�งจ�ายไฟตรงแรงดัน

เท�ากับแรงดันของแบตเตอรี่ ณ นาทีท่ี 120 + ร)อย ละ 0.5 แทนแบตเตอรี่ การวัดความสว�างต)องวัด

ท้ัง 2 ด)าน คือด)านซ)ายและด)านขวา ให)ใช) ค�าตํ่าสุดท่ีวัดได)เป�นค�าความสว�างท่ีวัดได) ณ จุดดังกล�าว 

การวัดความสว�างให)ใช)เครื่องวัดความสว�าง (luminance meter) ท่ีมีความแม�นยํา (accuracy class)  

 

2.13.4 การติดตั้งป�ายทางออกฉุกเฉิน  

ตําแหน�งในการติดต้ัง เพ่ือให)มองเห็นได)อย�างชัดเจนการติดต้ังป,ายควรติดเหนือประตู

ทางออก ในตําแหน�งท่ีป,ายจะไม�กีดขวางทางออก และมีการติดเป�นระยะ ๆ โดยระยะห�างจากประตู

ทางออกมาท่ีสุดคือ 24 เมตร ซ่ึงเป�นมาตรฐานของขนาดองค<ประกอบท่ีมีขนาด 10 ซม. แต�หากขนาด

ขององค<ประกอบอยู�ท่ี 20 ซม. ก็สามารถเพ่ิมระยะห�างเป�น 48 เมตรได) กรณีทางแยก จะต)องติดต้ัง

บริเวณทางแยกท้ัง 2 ด)านจนกว�าจะมาบรรจบกันท่ีทางออกท่ีกําหนด กรณีต)องการความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน สามารถเพ่ิมป,ายเสริมบริเวณด)านล�างประตูทางออกหรือใช)ป,ายฝeงพ้ืนเพ่ิมเติมได)และสามารถใช)

สัญลักษณ<ลูกศรเพ่ือความชัดเจนในการบอกเส)นทางออกฉุกเฉินได)ด)วย 
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กรณีท่ีคาดว�าควันมีปeญหาทําให) มองเห็นป,ายทางออกไม�ชัดเจน อาจเพ่ิมโคมไฟฟ,าป,าย

ทางออกฉุกเฉินติดต้ังท่ีด)านล�างกรณีติดต้ังตามท่ี กําหนดไม�ได)ให)ปรึกษาร�วมกันกับผู)ท่ีเก่ียวข)อง การ

ติดต้ังป,ายทางออกฉุกเฉิน ติดต้ังได)ดังนี้  

ก) ป,ายทางออกด)านบน ขอบล�างของป,ายสูงจากพ้ืนประมาณ 2 เมตร – 2.7 เมตร ความสูง

นอกเหนือจากนี้ สามารถทําได)ตามท่ีกําหนดในแผนและคู�มือการ ป,องกันเพลิงไหม) (Fire 

Procedure)  

ข) ป,ายทางออกด)านล�าง ป,ายทางออกด)านล�างให)ใช)เป�นป,ายเสริมเท�านั้น โดยขอบล�างของ

ป,ายสูง จากพ้ืนระหว�าง 15 เซนติเมตร กับ 20 เซนติเมตร และขอบของป,ายอยู� ห�างจาก

ขอบประตูไม�น)อยกว�า 10 เซนติเมตร  

ค) ป,ายทางออกฝeงพ้ืน ป,ายทางออกฝeงพ้ืนให)ใช)เป�นป,ายเสริมเท�านั้น ต)องเป�นชนิดกันน้ําท่ีมี

ความแข็งแรง เหมาะสําหรับใช)ในเส)นทางหนีภัย โดยไม�ก�อให)เกิดการสะดุด หรือเป�น

อุปสรรคในขณะหนีภัย 

ง) ระยะห�างระหว�างป,ายทางออก ระยะห�างระหว�างป,ายทางออกด)านบนสําหรับสัญลักษณ<ท่ี

มีความสูง10 เซนติเมตร ต)องมีระยะไม�เกิน 24 เมตร โดยติดต้ังตามเส)นทางท่ีนําไปสู�

ทางออก และให)ติดต้ังป,ายทางออกด)านบนเพ่ิมเติมท่ีจุดทาง เลี้ยว ทางแยก และเหนือ

ประตูทางออกสุดท)าย (final exit) ด)วย  

จ) ความสูงในการติดต้ัง ระดับความสูงของ ป,ายทางออกฉุกเฉิน นั้นมีผลโดยตรงกับการ

มองเห็น มาตรฐานระบบแสงสว�างฉุกเฉินและโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินของวิศวกรรม

สถานแห�งประเทศไทยระบุว�าความสูงของป,ายควรอยู�ระหว�าง 2 – 2.7 เมตร เพ่ือให)

สามารถมองเห็นได)ชัดแม)ในระยะไกล 

 

 
รูปท่ี 2.15 การติดตั้งโคมไฟฟ�าป�ายทางออกด�านบนกับป�ายทางออกด�านล�าง  
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รูปท่ี 2.16 การติดตั้งโคมไฟฟ�าป�ายทางออกทางตรงสําหรับความสูง 
 

 

 
 

รูปท่ี 2.17 การติดตั้งโคมไฟฟ�าป�ายทางออกฉุกเฉินทางเล้ียวและบริเวณทางแยก  
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รูปท่ี 2.18 สัญลักษณOการติดตั้งโคมไฟฟ�าป�ายทางออกฉุกเฉิน 

 

2.13.5 การเดินสายและข�อกําหนดของอุปกรณOป�ายทางออกฉุกเฉินต�อพ�วง  

 เพ่ือให)ป,ายทางออกฉุกเฉินสามารถบอกทางออกหนีไฟได)ต)องมีการติดต้ังระบบไฟท่ี

เหมาะสม สายไฟฟ,าท่ีใช)เพ่ือต�อเข)ากับแหล�งจ�ายไฟฟ,า ควรเป�นชนิดทนไฟและได)รับการ

ป,องกันความเสียหายทางกายภาพท่ีเหมาะสม อาจเป�นการร)อยในท�อท่ีสามารถทนไฟได)ไม�

น)อยกว�า 1 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนรับแหล�งจ�ายไฟอ่ืนได)แบบอัตโนมัติ สายไฟฟ,าควรมีขนาด

เพียงพอสําหรับกระแสไฟท่ีไหลในวงจรได) ขนาดของสายไฟไม�น)อยกว�า 2.5 ตารางมิลลิเมตร 

และแรงดันไฟต)องไม�ตกเกินร)อยละ 5 สายไฟสําหรับป,ายทางออกฉุกเฉินต)องแยกจากการ

เดินสายวงจรอ่ืน วัสดุห�อหุ)มสายไฟควรเป�นวัสดุท่ีไม�ติดไฟ มีการทําเครื่องหมายกํากับท่ีถาวร

และเห็นได)ชัดเจน ซ่ึงรวมถึงจุดต�อสายด)วย ตามข)อต�อไปนี้  

 

2.13.6 การเดินสายไฟฟ�าสําหรับโคมไฟฟ�าต�อพ�วง  

ก) ชนิดของสายไฟฟ,า สายไฟฟ,าท่ีใช)สําหรับเดินจากโคมไฟฟ,าต�อพ�วงไปยังแหล�งจ�ายไฟฟ,า

ฉุกเฉินส�วนกลางต)องเป�นชนิด ทนไฟ และต)องมีการป,องกันความเสียหายทางกายภาพ 

เช�น ร)อยในท�อหรือช�องเดินสายอ่ืน ยกเว)น ในส�วนปQดล)อมทนไฟไม�น)อยกว�า 1 ชั่วโมง 

หรือใช)ระบบการเดินสายอ่ืนท่ีให)ผลการป,องกัน เทียบเท�ากัน  

ข) ขนาดสายไฟฟ,า สายไฟฟ,าต)องมีขนาดเพียงพอท่ีจะรับกระแสท่ีไหลในวงจรได) แต�ต)องมี

ขนาดไม�น)อยกว�า 2.5 ตารางมิลลิเมตร และแรงดันตกไม�เกินร)อยละ 5 

ค) การเดินสายแยกจากระบบอ่ืน การเดินสายระบบสําหรับโคมไฟฟ,าต�อพ�วง ต)องแยกจาก

การเดินสายวงจรอ่ืน โดยการติดต้ังท�อ หรือช�องเดินสายแยกจากกันหรือแยกตัวนําจาก

ตัวนําอ่ืนโดยมีท่ีก้ันต�อเนื่องท่ีทําด)วยวัสดุท่ีไม�ติดไฟ ช�องเดินสายหรือเครื่องหมายอ่ืน ๆ 

ต)องมีเครื่องหมายกํากับท่ีถาวรและเห็นได)ชัดเจน  
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ง) จุดต�อสาย จุดต�อสายต)องอยู�ในกล�องต�อสายท่ีมีเครื่องหมายกํากับท่ีถาวรและชัดเจน จุด

ต�อสายดังกล�าวต)องไม�ทําให)ความทนไฟของสายลดลง ยกเว)นในโคมไฟฟ,าป,ายทางออก

ฉุกเฉิน หรือชุดควบคุม  

จ) สวิตช<ไฟฟ,าและอุปกรณ<ป,องกันสําหรับโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินต�อพ�วง ต)องติดต้ัง

ในท่ีซึ่งเข)าถึงได)เฉพาะผู)มีหน)าท่ีเก่ียวข)อง และสวิตช<ไฟฟ,าหรืออุปกรณ<ป,องกันแต�ละตัว

ต)องมีป,ายบอกพ้ืนท่ีใช)งาน และต)องมีกระแสไฟฟ,าท่ีกําหนดไม�น)อยกว�า 2 เท�าของ

กระแสไฟฟ,าในวงจร แต�ไม�เกิน 50 แอมแปร< 

 

2.13.7 การตรวจสอบ ความล)มเหลวของระบบไฟฟ,าแสงสว�างปกติอาจเกิดข้ึนได)ทุกเวลา 

ดังนั้นต)องมีการตรวจสอบและการทดสอบโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้  

 

การติดตั้งใหม�  

ก) โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินต)องได)รับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความ

ล)มเหลว ของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินในระบบ ต)องส�องสว�าง

ได)ตามพิกัด ไม�น)อยกว�า 120 นาที  

ข) ถ)าโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินมีสวิตช<ถ�ายโอน เม่ือโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน

ติดต้ังใช)งานใน ระบบแล)ว ต)องทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทํางานของสวิตช<

ไฟฟ,าดังกล�าว เพ่ือแสดงว�าโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินยังคงส�องสว�างได) 

 

การตรวจสอบราย 3 เดือน ต)องทําทุก 3 เดือน ป,ายทางออกฉุกเฉินต)องได)รับการตรวจสอบ

และทดสอบ โดยการจําลองความล)มเหลวของ แหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินใน

ระบบ ต)องส�องสว�างได)ตามพิกัดไม�น)อยกว�า 60 นาที กรณีท่ีแบตเตอรี่ไม�สามารถจ�ายไฟได)นานถึง 60 

นาที ในระหว�างการทดสอบ ระบบต)องมีสัญญาณแสดง ความล)มเหลวของแบตเตอรี่  

การตรวจสอบรายปK ต)องทําทุก 1 ปl ป,ายทางออกฉุกเฉินต)องได)รับการตรวจสอบและ

ทดสอบ โดยการจําลองความล)มเหลวของ แหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินใน

ระบบ ต)องส�องสว�างได)ตามพิกัดไม�น)อยกว�า 90 นาที   

ใบรับรองและสมุดบันทึก ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จ สําหรับอาคารท่ีต)องจัดให)มีการ

ตรวจสอบด)านวิศวกรรมตามกฎหมายว�าด)วยการควบคุมอาคารให)เป�นดังนี้  
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ก) สําหรับการติดตั้งใหม�  

 ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จ ต)องรับรองโดดยวิศวกรหรือผู)ได)รับอนุญาตพิเศษว�า 

ผู)ควบคุมการ ติดต้ังทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน โคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินชนิดส�องสว�าง

จากภายในสําหรับอาคาร วสท.02-1004 V.4-2018 มาตรฐานระบบไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน

และโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน  

ข) สําหรับการเปล่ียนแปลงภายหลังการเปTดใช�อาคาร  

 ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จท่ีจะให)กับเจ)าของอาคาร ต)องรับรองโดยวิศวกรหรือผู)

ได)รับอนุญาต พิเศษว�า ผู)ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน  

ค) สําหรับการตรวจสอบ  

 การตรวจสอบและทดสอบตามกําหนดระยะเวลา ต)องรับรองโดยวิศวกรหรือผู)ได)รับ

อนุญาตพิเศษ ว�า ผู)ตรวจสอบและทดสอบทํางานเป�นไปตามมาตรฐาน 

 

2.13.8 สมุดบันทึก สมุดบันทึกอย�างน)อยต)องมีรายละเอียด ดังนี้  

- วันท่ีออกใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จ ของการติดต้ังใหม� และการเปลี่ยนแปลงแต�ละครั้ง  

- วันท่ีออกใบรับรองการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ละครั้ง  

-. วันท่ีและรายละเอียดของการบริการ และการตรวจสอบแต�ละครั้ง  

-. วันท่ีและรายละเอียดของข)อบกพร�องและการแก)ไขท่ีได)ดําเนินการ  

-. วันท่ีและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน  

-. คําแนะนําและรายละเอียดของอุปกรณ<ของโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉินท่ีต)องเปลี่ยน เช�น 

ชนิด หลอด แบตเตอรี่ และฟQวส<  

หมายเหตุ : สมุดบันทึกต)องจัดเก็บไว)ภายใต)การควบคุมดูแลของผู)รับผิดชอบท่ีแต�งต้ังโดย

เจ)าของ อาคาร และพร)อมสําหรับการตรวจสอบ 

 

2.13.9 สถานท่ีและการจัดเก็บเอกสารของโคมไฟฟ�าป�ายทางออกฉุกเฉิน 

 การเก็บเอกสารของโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน ให)จัดเก็บไว)ท่ีหน�วยรับผิดชอบ เช�น ศูนย<

สั่งการดับเพลิง (Fire Command Centre) เป�นต)น โดยมีเอกสารอย�างน)อย ดังต�อไปนี้ 

ก) แบบติดต้ังของจริงของโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน ท่ีแสดงรายละเอียดดังนี้ 

- ตําแหน�งท่ีติดต้ัง โดยแสดงหมายเลขโคมไฟฟ,าป,ายทางออกฉุกเฉิน กํากับ 
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 - วงจรการเดินสายไฟฟ,าของระบบ 

 - ทางเข)าไปยังพ้ืนท่ีปQด ท่ีทําการติดต้ังอุปกรณ<ไว) 

ข) ใบรับรองการทํางานแล)วเสร็จ 

ค) ใบรับรองการตรวจสอบ 

ง) สมุดบันทึก 

 

คํานิยาม 

ก) การกระตุ)น (Excitation) หมายถึง กระบวนการท่ีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีท่ีมองเห็นได)ทํา

ให)สารเรืองแสง(Phosphorescent) สามารถเปล�งแสงได) 

ข) การให)แสงสว�างงานความเสี่ยงสูง (High-Risk Task Lighting) หมายถึง ส�วนของการให)

แสงสว�างฉุกเฉิน 

ค) เพ่ือให)เกิดความปลอดภัยกับผู)ท่ีเก่ียวข)องกับงานหรือสถานการณ<ท่ีอันตราย และเพ่ือให)

สามารถยกเลิกงานหรือกระบวนการได)อย�างถูกต)องและปลอดภัย 

ง) การให)แสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Lighting) หมายถึง การให)แสงสว�างเม่ือแหล�งจ�าย

ไฟฟ,าปกติล)มเหลว การให)แสงสว�างฉุกเฉินรวมถึง การให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย 

(Escape Lighting) และการให)แสงสว�างสํารอง (Standby Lighting) 

จ) การให)แสงสว�างเพ่ือการหนีภัย (Escape Lighting) หมายถึง ส�วนของการให)แสงสว�าง

ฉุกเฉินท่ีให)ความส�องสว�างพอเพียงเพ่ือให)ผู)ท่ีเก่ียวข)องออกจากพ้ืนท่ีได)อย�างปลอดภัย 

รวมถึงพ้ืนท่ีเตรียมการหนีภัยและพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ<ดับเพลิง อุปกรณ<แจ)งเหตุ และอุปกรณ<

ปฐมพยาบาล หรือเพ่ือใช)ในการยกเลิกงาน หรือ 

 

2.13.10 กระบวนการท่ีอันตรายก�อนออกจากพ้ืนท่ี 

- การให)แสงสว�างสํารอง (Standby Lighting) หมายถึง ส�วนของการให)แสงสว�างฉุกเฉินท่ีทํา

ให)สามารถดําเนินกิจกรรมต�อไปได)ตามปกติหรือสามารถยกเลิกกิจกรรมนั้นได)อย�างปลอดภัย การให)

แสงสว�างนี้อาจมีความส�องสว�างน)อยกว�าการให)แสงสว�างปกติ 

- เครื่องหมายทางหนีภัยแบบเปล�งแสง (Photo Luminescent Escape Route Marker) 

หมายถึงเครื่องหมายของระบบนําทางท่ีมองเห็นได)ง�ายแม)แสงโดยรอบตํ่าลง 
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- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Luminaire) หมายถึง โคมไฟฟ,าท่ีมีอุปกรณ<

สําหรับการให)แสงสว�างฉุกเฉิน 

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินคงแสง (Maintained Emergency Luminaire) หมายถึง โคม

ไฟฟ,าซ่ึงหลอดไฟฟ,าให)แสงสว�างฉุกเฉินได)รับพลังงานไฟฟ,าตลอดเวลาจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติหรือ 

แหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉิน 

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire) 

หมายถึง โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินคงแสงหรือไม�คงแสง ซ่ึงอุปกรณ<ท้ังหมด เช�น แบตเตอรี่ หลอด

ไฟฟ,า ชุดควบคุมอุปกรณ<ทดสอบและอุปกรณ<แสดงสภาวะประกอบอยู�ภายในโคม หรือใกล)โคม

ภายในระยะ 1 เมตรของสายต�อ 

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินต�อพ�วง (Slave Emergency Luminaire) หมายถึง โคมไฟฟ,ารับ

ไฟจากระบบแหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉินส�วนกลาง และไม�มีแหล�งจ�ายไฟฟ,าภายในโคม 

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในพ้ืนท่ีอันตราย หมายถึง โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีสามารถ

ใช)ได)ในสภาพแวดล)อมพิเศษ โดยเป�นโคมไฟฟ,าท่ีมีลักษณะปลอดภัยสําหรับการใช)ในพ้ืนท่ีอันตราย 

อาทิเช�น พ้ืนท่ีท่ีอาจจะเต็มไปด)วยก�าซไวไฟ ไอน้ํา ฝุ^นละออง อุปกรณ<ไฟฟ,าท่ีใช)ในพ้ืนท่ีเหล�านี้มีความ

จําเป�นต)องถูกออกแบบและทดสอบมาอย�างพิเศษ เพ่ือให)ม่ันใจว�าอุปกรณ<ไฟฟ,าจะไม�ก�อให)เกิดการ

ระเบิด ประกายไฟ หรือมีพ้ืนผิวท่ีมีอุณหภูมิสูงกว�าจุดวาบไฟของก�าซ หรือสารไวไฟในบริเวณนั้น 

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินในห)องเย็น หมายถึง โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีสามารถใช)ได)ใน

ห)องสําหรับ เก็บรักษาสินค)า โดยมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป,องกันและรักษาคุณภาพของ

สินค)า  

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินไม�คงแสง (Non-Maintained Emergency Luminaire) 

หมายถึง โคมไฟฟ,า ซ่ึงหลอดไฟฟ,าให)แสงสว�างฉุกเฉินจะทํางานเฉพาะเม่ือแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ

ล)มเหลว  

- โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินร�วม (Combined Emergency Luminaire) หมายถึง โคมไฟฟ,า 

ประกอบด)วยหลอดสองหลอดหรือมากกว�าท่ีอย�างน)อยหนึ่งหลอดได)รับไฟจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉิน 

และ หลอดท่ีเหลือได)รับไฟจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินร�วมเป�นได)ท้ังแบบคง

แสง หรือไม� คงแสง  

- ช�วงเวลาท่ีสิ้นสุดการเปล�งแสง (Period of Light Decay) หมายถึง ช�วงเวลาหลังจากสิ้นสุด

การกระตุ)น ซ่ึงความส�องสว�างลดลงเหลือ 0.3 mcd ต�อตารางเมตร 
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- ชุดควบคุม (Control Unit) หมายถึง ชุดท่ีประกอบด)วยระบบถ�ายโอนแหล�งจ�ายไฟฟ,า 

อุปกรณ<ประจุ แบตเตอรี่ และอุปกรณ<ทดสอบสําหรับชุดควบคุมท่ีใช)กับหลอดฟลูออเรสเซนต<อาจรวม

บัลลาสต<ไว)ข)างใน ด)วย  

- ทางหนีภัย (Escape Route) หมายถึง ทางท่ีประกอบเป�นส�วนหนึ่งสําหรับหนีภัยจากจุด

หนึ่งในอาคารไป ยังทางออกสุดท)าย  

- ทางออกสุดท)าย (Final Exit) หมายถึง ปลายทางของทางหนีภัย ซ่ึงทําให)คนไม�ตกอยู�ใน

อันตรายเนื่องจาก ไฟไหม)  

- ป,ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign) หมายถึง ป,ายท่ีใช)แสดงทางออกฉุกเฉิน หรือ

ทางหนีภัย ป,ายทางออกสว�างในตัว (Internally Illuminated Exit Sign) หมายถึง ป,ายสว�างในตัวท่ี

มีองค<ประกอบ ภาพตามตัวอย�างในรูปท่ี 3 

- พิกัดช�วงเวลาการส�องสว�างฉุกเฉิน (Rated Duration of Emergency Operation) 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินสามารถให)ปริมาณแสงออกจากโคมตามพิกัดได)  

- พิกัดปริมาณแสงของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน (Rated Lumen Output of Emergency 

Luminaire) หมายถึง ปริมาณแสงท่ีกําหนดโดยผู)ผลิต หลังจากท่ีไฟฟ,าปกติเกิดล)มเหลวภายใน 60 

วินาที (ภายใน 0.5 วินาที สําหรับพ้ืนท่ีงานอันตราย) และต�อเนื่องถึงพิกัดช�วงเวลาการส�องสว�าง

ฉุกเฉิน  

- พ้ืนท่ีงานความเสี่ยงสูง หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงมีการทํางานเคลื่อนไหวหรือหมุนทางกลของ

เครื่องจักร เครื่อง เลื่อย พัดลม เครื่องปe�ม เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ หรือ พ้ืนท่ีท่ีมีการใช)เชื้อเพลิงใน

รูปแบบต�าง ๆ เช�น ห)องครัว ห)องไฟฟ,า ห)องเครื่องก าเนิดไฟฟ,า พ้ืนท่ีโรงงานท่ีมีมอเตอร<หมุน พ้ืนท่ี

เก็บวัตถุอันตราย เป�นต)น  

- ระบบนําทางติดต้ังตํ่าใช)ไฟฟ,า (Electrical Low Mounted Way Guidance System) 

หมายถึง เส)น หรือรอยท่ีเปล�งแสงได)โดยใช)วงจรไฟฟ,าในภาวะท่ีแหล�งจ�ายไฟฟ,าแสงสว�างปกติเกิด

ล)มเหลว โดยติดต้ังสูง จากพ้ืนไม�เกิน 1.8 เมตรในทางหนีภัยและใช)ร�วมกับเครื่องหมายนําทาง 

(Directional Indicator)  

- ระบบนําทางติดต้ังตํ่าไม�ใช)ไฟฟ,า (Non-Electrical Low Mounted Way Guidance 

System) หมายถึง เส)นหรือรอยท่ีเปล�งแสงได)โดยไม�ต)องใช)ไฟฟ,าในภาวะท่ีแหล�งจ�ายไฟฟ,าแสงสว�าง

ปกติเกิดล)มเหลวโดยติดต้ังสูงจากพ้ืนไม�เกิน 1.8 เมตรในทางหนีภัยและใช)ร�วมกับเครื่องหมายนําทาง 

(Directional Indicator)  
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- ระบบเปล�งแสง (Photo Luminescent System) หมายถึง ระบบนําทางติดต้ังตํ่าไม�ใช)

ไฟฟ,าท่ีมีสาร เปล�งแสงได)หากถูกกระตุ)นด)วยอัลตราไวโอเลตหรือรังสีท่ีมองเห็นได) ซ่ึงพลังงานท่ีเก็บไว)

จะปล�อยออกมา เป�นแสงเม่ือความส�องสว�างน)อยลง  

- ศูนย<สั่งการดับเพลิง (Fire Command Centre) หมายถึง ศูนย<กลางการติดต�อสื่อสาร

สําหรับพนักงาน ดับเพลิง ในช�วงปฏิบัติหน)าท่ีภายในอาคารท่ีกําลังเกิดเพลิงไหม) ระหว�างพนักงาน

ดับเพลิงด)วยกันเอง และ พนักงานดับเพลิงกับผู)ใช)อาคาร และสําหรับผู)มีหน)าท่ีด)านความปลอดภัย

ประจําอาคารกับผู)ใช)อาคาร เพ่ือ ปฏิบัติงานในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน  

- สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Mode) หมายถึง สภาวะของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินให)แสง

สว�าง โดยรับ ไฟจากแหล�งจ�ายไฟฟ,าฉุกเฉิน ขณะเกิดสภาวะล)มเหลวของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ  

- สภาวะปกติ (Normal Mode) หมายถึง สภาวะของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีพร)อม

ทํางานในสภาวะ ฉุกเฉิน ขณะท่ีแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติท างาน ในกรณีท่ีแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติล)มเหลว

โคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉิน ต)องเปลี่ยนสภาวะการท างานจากสภาวะปกติไปเป�นสภาวะฉุกเฉิน

อัตโนมัติและเม่ือแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติคืน สภาพดังเดิมโคมไฟฟ,าก็กลับไปท่ีสภาวะปกติอัตโนมัติ  

- สภาวะพัก (Rest Mode) หมายถึง สภาวะของโคมไฟฟ,าแสงสว�างฉุกเฉินท่ีให)ดับลง เม่ือ

แหล�งจ�ายไฟฟ,า ปกติล)มเหลว และเม่ือแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติคืนสภาพดังเดิมโคมไฟฟ,าก็กลับไปท่ี

สภาวะปกติอัตโนมัติ  

- สภาวะล)มเหลวของแหล�งจ�ายไฟฟ,าปกติ (Normal Supply Failure) หมายถึง สภาวะท่ี

แหล�งจ�ายไฟฟ,า ปกติมีแรงดันไฟฟ,าไม�สามารถทําให)โคมไฟฟ,าท่ัวไปให)แสงสว�างเพียงพอต�อการหนีภัย 

ท่ีแรงดันไฟฟ,า ดังกล�าวระบบให)แสงสว�างฉุกเฉินต)องเริ่มทํางาน  

- สายทนไฟ (Fire Resistant Cable) หมายถึง สายไฟฟ,าท่ีมีฉนวนชั้นในของสายไฟ เป�น

วัสดุชนิดทนไฟ และ ฉนวนชั้นนอกเป�นวัสดุชนิดท่ีไม�ทําให)เกิดไฟลามง�าย มีควันน)อยเม่ือถูกเปลวไฟ 

และไม�มีส�วนผสมของกลุ�ม ธาตุฮาโลเจน ตามมาตรฐาน BS 6387 ระดับชั้น AWX หรือตามมาตรฐาน 

IEC 60331การเลือกใช)ป,ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐานท่ีได)กล�าวมาแล)วข)างต)น มีความสําคัญเป�น

อย�างมาก เพราะส�งผลต�อประสิทธิภาพการทํางานของป,ายไฟทางออกฉุกเฉิน ท้ังยังเป�นหลักประกัน

ว�าทุก ๆ คนท่ีอาศัยอยู�ภายในอาคารจะมีอาการรอดชีวิตเม่ือเกิดเหตุไฟไหม) การอพยพเป�นไปอย�างมี

ระเบียบและถูกต)องไม�หลงทิศทาง และหลักประกันท่ีจะทําให)ม่ันใจว�าป,ายไฟทางออกฉุกเฉินจะยัง

ทํางานได)ดีก็คือการบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพการทํางานอยู�เสมอ  

 



 
 

 

บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไวร�เออแอนด�ไวร�เลส จํากัด 

ท่ีอยู�    อาคาร อโยธยาทาวเวอร� 26 เลขท่ี 240/64-67 ถนน รัชดาภิเษก 

   แขวงห.อยขวาง เขตห.วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

โทรศัพท�  0-20344500 

เวลาทําการ  วันจันทร�-วันศุกร� เวลา 8:00–17:00 น. 

 

 

รูปท่ี 3.1 สถานท่ีฝ"กงานสหกิจศึกษา 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการ การให+บริการหลักขององค-กร 

 บริษัท ไวร�เออแอนด�ไวร�เลส จํากัด หรือ W&W ก�อต้ังข้ึนในป@ พ.ศ.2538 เพ่ือดําเนินธุรกิจ

รับเหมาก�อสร.างด.านวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยระยะแรกงานของ W&W เปBนงานก�อสร.างด.าน

โทรคมนาคมท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ�ม ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และต�อมา W&W 

ได.ขยายการดําเนินงานทางด.านวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟFา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม

โยธา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงวิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล.อม ให.แก�กลุ�มลูกค.าใน

ส�วนของภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ทีโอที การไฟฟFานครหลวง ปตท 
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3.3 รูปแบบการจัดองค-การและการบริหารงานขององค-กร 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนผังองค-กร 
 
3.4 ตําแหน1งและลักษณะงานท่ีนักศึกษาได+รับมอบหมาย 

3.4.1 ตําแหน1งท่ีได+รับมอบหมาย 

นายอาทิตย� จิรโชติตระกูล รหัสประจําตัว 6004200023 

สาขาวิศวกรรมไฟฟFา คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหน�ง ช�างเทคนิค 

นายอิทธิพล พุทธหอม รหัสประจําตัว 6004200017 

สาขาวิศวกรรมไฟฟFา คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหน�ง ช�างเทคนิค 

 

3.4.2 ลักษณะงานท่ีได+รับมอบหมาย 

- ตรวจสอบค�าต�างๆของเครื่องทําความเย็น(Chiller)ว�าสถานการณ�ทํางานของอุปกรณ�ไม�มี  

- ศึกษา การวางแผน การดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ�ต�าง ๆ ในสถานี 

- รับงานแจ.งซ�อมเบื้องต.นจากแผนกต�าง ๆ 
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3.5 ช่ือและตําแหน1งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา นายกรรจักขณ� ลาเตSะ 

ตําแหน�ง   วิศวกร 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ระหว�างวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษางานของการทํางานในระบบต�าง ๆ จากพนักงานพ่ีเลี้ยง 

 3.7.2 ศึกษาอุปกรณ�ต�าง ๆ ในสถานีรถไฟฟFา 

 3.7.3 ศึกษาการทํางานและดําเนินการแก.ไขระบบต�าง ๆ ท่ีขัดข.อง 

 3.7.4 ปฏิบัติงานการซ�อม และการบํารุงรักษาอย�างต�อเนื่อง 

 3.7.5 สรุปและบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี 3.1 ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโครงงาน 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ต้ังหัวข.อของโครงงาน 

 

   

2. รวบรวมข.อมูลของโครงงาน 

 

   

3. เริ่มเขียนโครงงาน 
 

 

  

4. ตรวจสอบโครงงาน 
    

5. โครงงานเสร็จเรียบร.อย 
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บทท่ี 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจ 

 

การปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา 

4.1 วางแผนการดําเนินงาน  

การวางแผนการดําเนินงานก�อนเข�าปฏิบัติงานจริง ต�องทําการปรึกษาหัวหน�างานก�อนออก

ปฏิบัติงานทุกครั้งและตรวจสอบอุปกรณ$ท่ีใช� ทุกครั้งก�อนออกปฏิบัติงาน และเม่ือถึงหน�างานต�องขอ

อนุญาติเข�าและออกจากพ้ืนท่ีจากนายสถานีของรถไฟฟ1า Airport Rail Link ประจําสถานีและแจ�งว�า

มาทํางานอะไรในสถานี  และต�องลงชื่อเข�า-ออก กับ เวลาเข�า-ออก ทุกครั้งท่ีจะเข�าทํางาน เพ่ือนาย

สถานีจะได�ทราบว�ามาทํางานอะไร มากันจํานวนก่ีคน เพราะว�าสถานีรถไฟฟ1า Airport rail link มีคน

ใช�บริการต้ังแต� 05:30 น. ถึง 24:00 น. หากงานท่ีจะเข�าไปทํา มันไม�สมควรทําตอนเวลา ท่ีคนใช�

บริการอยู� นายสถานีก็จะให�ไปทําการแก�ไข หลัง เวลาทําการ คือหลัง 24:00 น. เพ่ือเปHนการรักษk

ความปลอดภัยของผู�ใช�บริการรถไฟฟ1า Airport Rail Link 

 

 

รูปท่ี 4.1 ประชุมงานวางแผนกับหัวหน'า  

 

การเข�าทํางานทุกครั้งต�องวางแผนคุยงานกับหัวหน�าผู�รับผิดชอบงานและแบ�งกันไปทํางาน

ตามท่ีได�รับมอบหมายซ่ึงการเข�าทํางานทุกครั้งต�องแต�ตัวถูกระเบียบ คือ ใส�รองเท�าหัวเหล็กเซฟต้ี 

และเสื้อกับกางเกง ต�องมีแถบสีเรืองแสง เพราะเวลาอยู�ในท่ีมืดจะได�มองเห็นกัน 
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รูปท่ี 4.2 ลงช่ือและเวลาเข'าออกงานกับนายสถานี 

 
ก�อนเข�ามาทํางานทุกครั้งต�องมาแจ�งนายสถานีให�ทราบก�อน ถ�านายสถานีอนุญาติให�เข�าพ้ืนท่ี

ทําการแก�ไข�หรือตรวจสอบงานในสถานีได� ให�ลงเขียนชื่องาน ชื่อผู�เข�ามาปฏิบัติงาน และ เวลาเข�า-

ออก งานทุกครั้ง แต�ถ�านายสถานีไม�ให�เข�าปฏิบัติงานเพราะ นายสถานีเห็นว�างานนี้ไม�สําควรทําเวลานี้ 

เพราะคนใช�บริการ รถไฟฟ1า Airport Rail Link เยอะ นายสถานีจะให�มาทําหลัง สถานีรถไฟฟ1า 

Airport Rail Link ปKดให�บริการ  
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4.2 แสงสว.างฉุกเฉิน (Emergency Light)  

 การให�แสงสว�างฉุกเฉินเพ่ือหารหนีภัย ไม�ได�มีไว�เพ่ือให�แสงสว�างเฉพาะโดยตรง เม่ือระบบ

ไฟฟ1าล�มเหลว จะมีไฟแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light) ท่ีส�องสว�างติดอยู�ประมาณ 90-120 นาที  

 

 
 

รูปท่ี 4.3 ทดสอบระบบแสงสว.างฉุกเฉิน (Emergency Light) ระบบไฟฟAาปกติ 

 

 เม่ือระบบไฟฟ1าปกติแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency light) จะมีแบตเตอร$รี่ ชาทร$อยู�กับระบบ

ไฟฟ1าในอาคาร เพ่ือสํารองแบตไว�ใช�จ�ายไฟแสงสว�างสําลอง หาก ระบบไฟฟ1าภายในอาคารดับ 
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รูปท่ี 4.4 ทดสอบระบบแสงสว.างฉุกเฉิน (Emergency Light) ระบบไฟฟAาผิดปกติ 

 

เม่ือไม�มีไฟฟ1าภายในอาคารจ�ายไฟให�แสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light) ท่ีมีแบตเตอร$รี่ชา

ทร$อยู� แบตเตอร$รี่จะจ�ายไฟให�ระบบแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light) และให�แสงสว�าง เปHนเวลา

ประมาน 90-120 นาที เพ่ือให�เห็นทางหนีชัดเจน และเพ่ือให�เห็นอุปกรณ$แจ�งเหตตุด�วยมือและ

อุปกรณ$ผจญเพลิงท่ีติดต้ังไว�ตามเส�นทางและจะได�หนีภัยได�อย�างปลอดภัย  

 
 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ทดสอบระบบแสงสว.างฉุกเฉิน 

(Emergency Light) โดยใช'รีโมท (ยังไม.กด) 

รูปท่ี 4.6 ทดสอบระบบแสงสว.างฉุกเฉิน 

(Emergency Light) โดยใช'รีโมท (กดแล'ว) 

 

 สาเหตุท่ีใช'รีโมท เพ่ือเทสระบบแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light)  เพราะเนื่องจาก 

ระบบแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency Light)  อยู�ในท่ีสูงหรือ ในท่ีอันตรายต�อการใช�บันไดปZนข้ึนไป

เช็คว�าอุปกรณ$แสงสว�างฉุกเฉิน(Emergency Light)  ใช�งานได�ปกติหรือป[าว จึงได�ใช�รีโมทเพ่ือกดเช็ค 

ดังรูปท่ี4.5 และ รูปท่ี4.6  ถ�ากดรีโมท เช็คและ ระบบแสงสว�างฉุกเฉิน (Emergency light)  มีป\ญหา 

ระบบแสงสว�าง จะกระพริบรัว ๆ หรืออาจจะไม�ติดเลย  



38 
 

 

4.3 ปAายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) 

ป1ายทางออกฉุกเฉินถือเปHนป1ายท่ีสําคัญต�อระบบไฟฟ1าฉุกเฉินในอาคาร เนื่องจากเปHนป1ายท่ี

ให�แสงสว�างในกรณีท่ีไฟฟ1าดับ โดยหลักการทํางานของป1ายทางออกฉุกเฉินเปHนอุปกรณ$ท่ีเก็บพลังงาน

ไฟฟ1าไว�ในแบตเตอร$รี่ และเม่ือไฟฟ1าดับป1ายจะนําพลังงานจากแบตเตอร$รี่มาใช�งาน เพ่ือให�เห็นป1าย

ทางออกท่ีใกล�ท่ีสุด แสงสว�างของป1ายทางออกจะอยู�ได�ประมาณ 3-5 ชั่วโมง 

 

 

รูปท่ี 4.7 ปAายทางออกฉุกเฉินสถานีมักกะสัน 
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รูปท่ี 4.8 ชารHทประจุไฟฟAาเข'าแบตเตอรHรี่ของปAายทางออกฉุกเฉิน 

 

ถ�าระบบไฟฟ1าในอาคารปกติป1ายทางออกฉุกเฉินจะทําการชาร$ทถ�านแบตเตอร$รี่เพ่ือสํารอง

แบตไว�ใช�ในยามฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ1าดับระบบแสงสว�างท้ังหมดล�ม ป1ายทางออกฉุกเฉินจะจ�าย

พลังงานจากแบตเตอร$รี่ท่ีสํารองพลังงานไว�มาใช�เพ่ือให�เห็นป1ายทางออกฉุกเฉิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 ทดสอบปAายทางออกฉุกเฉินเม่ือไม.มีไฟเข'า 

 

จําลองเม่ือระบบไฟฟ1าดับป1ายทางออกจะทํางานอยู�เพราะมีพลังงานไฟฟ1าจากแบตเตอร$รี่ ใช�

งานได�ประมาณ 3-5 ชั่วโมง เพ่ือให�ผู�ท่ีอยู�แถวนั้นเห็นทางออกและเห็นเหตุอันตรายต�าง ๆ ในยามท่ี

ระบบไฟฟ1าในอาคารใช�ไม�ได� 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข�อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

5.1.1 การซ	อมบํารุงเครื่องอินเวอร�เตอร�ท่ีมีรายละเอียดสูง ต!องมีพนักงานพ่ีเลี้ยงมาแนะนํา

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1.2 อุปกรณ�ท่ีเสียหายแล!วต!องมีการซ	อมบํารุง หากไม	สามารถซ	อมได!ต!องปรับเปลี่ยน

อุปกรณ�ให!สามารถใช!งานได!โดยสมบูรณ� 

5.1.3 ในการตรวจซ	อมอุปกรณ�ต	างๆ ต!องใช!ความรอบคอบและความระมัดระวังในการทํางาน 

5.1.4 งานท่ีได!รับมอบหมายให!ปฏิบัติ ต!องทําให!อย	างรอบครอบมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะไม	ให!เกิด

ความเสียหายหรือผิดพลาดซํ้า 

5.1.5 งานท่ีปฏิบัติต!องคํานึงถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา เพ่ือลด

ความสูญเสียในอุปกรณ� พ้ืนท่ีสถานท่ีทํางาน หรือต	อผู!ปฏิบัติงานซ	อมบํารุง 

5.1.6 สามารถอธิบายระบบหลักการทํางาน โดยรวมทุกระบบงานต	าง ๆ ได!อย	างมี

ประสิทธิภาพ 

 

5.2 ประโยชน!ด�านสังคม 

5.2.1 ได!มีการทํางานเป;นทีม มีมนุษย�สัมพันธ�ต	อเพ่ือนร	วมงานท่ีดี 

5.2.2 ได!ทราบถึงการทํางานจริง และป=ญหาท่ีพบและเกิดข้ึนจริงในสถานท่ีทํางาน 

5.2.3 ได!เข!าถึงการวางตัวในการทํางานท่ีมีพนักงานหลากหลายวัย ให!เหมาะสมว	าควรปฏิบัติ

อย	างไร 

5.2.4 เพ่ิมประสบการณ�ของตัวเองในการทํางานเม่ือพบป=ญหาเพ่ือการเสนอแนะความคิดเห็น

ต	อเพ่ือนร	วมงาน 

5.2.5 เรียนรู!ถึงนิสัยบุคคลอ่ืนท้ังภายในหน	วยงานและนอกหน	วยงาน 

5.2.6 สร!างวินัยในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต	องานท่ีได!รับมอบหมาย และ การตรงต	อเวลา 
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5.3 ประโยชน!ด�านการทํางาน 

5.3.1 ได!พบเห็นอุปกรณ� และเครื่องจักรต	าง ๆ และเรียนรู!การใช!งาน 

5.3.2 ได!ทํางานเก่ียวกับอุปกรณ�ต	างๆและระบบความปลอดภัยในอาคารหลายระบบ 

5.3.3 สามารถนําทักษะและประสบการณ�ท่ีได!นําไปใช!ในชีวิตประจําวัน 

5.3.4 ได!รู!การวางแผน กําหนดขอบเขตการทํางาน จัดลําดับความสําคัญ 

5.3.5 ได!รู!จัก กฎระเบียบ ความปลอดภัยต	างๆ 

5.3.6 ได!รู!จักการประสานงาน การควบคุมงานร	วมกับผู!รับเหมาภายนอก 

 

5.4 ป(ญหาในการปฏิบัติงาน 

5.4.1 ในช	วงเริ่มต!นของการฝAกงานสหกิจฯ ไม	สามารถทํางานตามท่ีได!รับมอบหมายเก่ียวกับ

การตรวจเช็คอุปกรณ�ต	าง ๆ เพราะขาดทักษะ ความชํานาญ 

5.4.2 ยังไม	มีความเข!าใจในการใช!เครื่องมือใหม	 ท่ีไม	เคยใช!มาก	อน 

5.4.3 มีป=ญหาในบางครั้งสําหรับการตรวจเช็คอุปกรณ�ท่ีไม	มีความรู!มาก	อน 

5.4.4 อุปกรณ�ต	าง ๆ บางชุดมีสภาพเก	าและชํารุด ขาดคู	มือในการศึกษา 

5.4.5 การทํางานในบางพ้ืนท่ีค	อนข!างลําบาก เพราะทําในพ้ืนท่ีสูง 

5.4.6 ไม	สามารถตัดสินใจในการทํางานได!เลยเนื่องจากไม	รู!ถึงอุปกรณ�ความปลอดภัย 

 

5.5 การแก�ไขป(ญหาในการปฏิบัติงาน  

5.5.1 ปรึกษาพนักงานพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานประจําถึงป=ญหาท่ีเจอ เก่ียวกับวิธีการแก!ไขและ

ปฏิบัติงาน 

5.5.2 ทดลองปฏิบัติงานภายใต!การควบคุมของพนักงานพ่ีเลี้ยง 

5.5.3 ฟ=งคําแนะและแนวทางการแก!ไขจากหัวหน!าหรือผู!ดูแลอย	างต้ังใจแล!วนํามาปฏิบัติ 

5.5.4 สอบถามผู!มีละความรู!และประสบการณ�เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

5.5.5 เข!าอบรมพนักงานและจดจําแนวทางเพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการตรวจเช็ค

และการบํารุงรักษาเพ่ิมเติม 
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5.6 ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5.6.1 การทํางานเก่ียวกับซ	อมบํารุง ต!องมีการวิเคราห�และวางแผนบํารุงรักษาล	วงหน!า เพ่ือจะ

ได!ลดอัตราการเสียหายของอุปกรณ�จากอายุการใช!งานท่ีสูงเกิน และการเสื่อมสภาพของ

อุปกรณ� 

5.6.2 มีการวางแผนทํางานท่ีเป;นข้ันตอน วางแผนการทํางานเป;นประจํา แบ	งหน!าท่ีให!ชัดเจน 

5.6.3 ใช!อุปกรณ�เครื่องมือให!ถูกกับลักษณะงานเพ่ือลดความเสียหาย 

5.6.4 มีการตรวจเช็คอุปกรณ�เป;นระยะเพ่ือยืดอายุการใช!งานให!กับอุปกรณ� 

5.6.5 ต!องมีความรู!ความเข!าใจการทํางานของอุปกรณ�ก	อนเข!าปฏิบัติงานซ	อมบํารุงรักษา 

5.6.6 ผู!ควบคุมงาน มีความชื่อตรงรอบครอบต	อหน!าท่ี และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.6.7 ไม	ประมาทในการทํางาน ตรวจเชคอุปกรณ�ก	อนใช!งาน มิเช	นนั้นอาจเกิดอันตรายได!  

 

5.7 ความปลอดภัยในงานช1าง 

การทํางานช	างทุกชนิด หรือการใช!เครื่องมืองานช	างและอุปกรณ�ไฟฟFาต	าง ๆ สิ่งแรกท่ีต!อง

คํานึงถึงคือความปลอดภัยของตนเองเป;นอันดับแรกดังนี้ 

5.7.1 ตรวจสอบเครื่องมือทุกชนิดก	อนและหลังใช!งานเพ่ือให!ใช!งานได!อย	างปลอดภัย 

5.7.2 ใช!เครื่องมือให!ถูกกับประเภทของงาน เช	น ต้ังย	านวัดมิเตอร�ให!ถูกกับค	าท่ีเราจะวัด หรือ 

สวมใส	อุปกรณ�ปFองกัน 

5.7.3 แต	งกายรัดกุมให!เหมาะสมกับชนิดของงาน 

5.7.4 สถานท่ีทํางานควรมีแสงสว	างและอากาศถ	ายเทอย	างพอเพียง 

5.7.5 การแก!ไขอุปกรณ�ไฟฟFาต!องตัดกระแสไฟฟFาออกเสียก	อนและเชคกระแสไฟ โดยการ

ยกคัทเอาท�ออกและเขียนปFายกํากับไว!เสมอ 

5.7.6 ไม	พกพาเครื่องมือท่ีมีความแหลม ความคม ไว!ในกระเปGาเสื้อหรือกางเกงเพ่ือปFองกัน

อุบัติเหตุ 

5.7.7 ไม	แตะต!องหรือสัมผัสอุปกรณ�ไฟฟFาเม่ือร	างกายมีความเปHยกชื้น 

5.7.8 ไม	ติดต้ังเต!ารับตํ่าจนเกินกําหนด ปFองกันอันตรายจากเด็กและน้ําท	วม 

5.7.9 ใช!อุปกรณ�ไฟฟFาท่ีได!มาตรฐานอุตสาหกรรมเท	านั้น 

5.7.10 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางไว!เสมอ 

5.7.11 ศึกษาคู	มือการใช!งานอุปกรณ�ไฟฟFาก	อนใช!งานเสมอ 
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5.7.12 ข้ัวต	อทางไฟฟFาต	าง ๆ ของอุปกรณ�ไฟฟFาต!องยึดแน	นและม่ันคงแข็งแรง 

5.7.13 ใช!อุปกรณ�ไฟฟFาให!ถูกต!อง เช	น ใช!ฟMวส�ให!ถูกขนาดพิกัดกระแสไฟฟFา 

5.7.14 ไม	หยอกล!อเล	นกันในขณะทํางาน 

5.7.15 ไม	ทํางานเกินกําลัง หรือความสามารถของตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
(Emergency Light) 
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Emergency Light แบบติดผนัง 

 

 

 
 

Emergency Light แบบติดฝ�งเพดาน 
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ภาคผนวก ข 
(รูปถ-ายขณะปฏิบัติงาน) 
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ตรวจสอบ Emergency Light ตําแหน-งทางบันไดหนีไฟ (สถานีมักกะสัน) 

 

 
 

ตรวจสอบ Emergency Light ตําแหน-งทางเข<าจุดขายตั๋ว (สถานีมักกะสัน) 
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ตรวจสอบ Emergency Light (แบบฝ�งเพดาน) 

ตําแหน-งทางเข<าห<องนายสถานี (สถานีมักกะสัน) 

 

 

 
 

ตรวจสอบ Emergency Light (แบบฝ�งเพดาน) 

ตําแหน-งทางเข<าห<องControl (สถานีมักกะสัน) 
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ตรวจสอบ Emergency Exit ตําแหน-งทางเข<าห<องนายสถานี (สถานีมักกะสัน) 

 

 
 

ตรวจสอบ Emergency Exit ตําแหน-งทางเข<าห<องControl (สถานีมักกะสัน) 
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ตรวจสอบ Emergency Exit ตําแหน-งห<องControl (สถานีมักกะสัน) 

 

 
 

ตรวจสอบ Emergency Exit ตําแหน-งบันไดหนีไฟ (สถานีมักกะสัน) 
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ประวัติคณะผู�จัดทํา 

 
 

 
 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายอาทิตย� จิรโชตติตระกูล 

วันเกิด  : 17 มกราคม 2542 
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สาขาวิชา  : วิศวกรรมไฟฟ"า 

ท่ีอยู&  : 76  ซอยเพชรเกษม42  ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร  10160 

เบอร(ติดต&อ : 064-539-16192 

Email  : artitjirachottrakul@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

    ปวช.  : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

ป/จจุบัน ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิศวกรรมไฟฟ"า  

  มหาวิทยาลัยสยาม 
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เขตหนองแขม  กรุงเทพมหาคร  10160 

เบอร(ติดต&อ : 094-4860401 

Email  : Paeitpph@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

    มัธยมศึกษา : โรงเรียนปMญญาวรคุณ 

ป/จจุบัน ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิศวกรรมไฟฟ"า  

  มหาวิทยาลัยสยาม 
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