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มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

บทนํา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสําคัญ เพราะเก่ียวเน่ือง
กับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเคร่ืองมือให้แสงสว่างและนําทางไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังทราบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้ง
เหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินน้ีได้
ปรับปรุงให้ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนดในการออกแบบ ติดต้ัง และตรวจสอบ 
สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วน
หน่ึงของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่
สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน 

 มาตรฐานนี้กําหนดตามเกณฑ์อย่างตํ่าของความปลอดภัย เพ่ือให้มีการออกแบบ การ
ติดต้ัง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว 

 มาตรฐานฉบับน้ีมีเน้ือหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ 
รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดต้ัง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง 
นอกจากน้ียังมีระบบนําทางติดต้ังตํ่าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
หนีภัยได้มากยิ่งขึ้น 

 วสท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2561 

xiv | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

สารบัญ 
  หน้า 
ภาคที่  1  นิยาม   1 

ภาคที่  2  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน 5 
2.1 ขอบเขต 5 
2.2 การเตรียมการและการจดบันทึก 5 

2.2.1 การเตรียมการ 5 
2.2.2 แผนผังอาคาร 5 
2.2.3 การจดบันทกึ 5 

2.3 การให้แสงสว่างฉุกเฉิน 6 
2.3.1  การให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย 6 
2.3.2  การให้แสงสว่างสํารอง 7 

2.4. ความส่องสว่างเพื่อการหนีภัย 7 
2.4.1  ระดับความส่องสว่างขั้นต่ํา 7 
2.4.2  ช่วงเวลาการส่องสว่าง 11 
2.4.3  ความสม่ําเสมอของการส่องสวา่ง 11 
2.4.4  ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป 11 

2.5. การออกแบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน 11 
2.5.1 ทั่วไป 11 
2.5.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง 12 
2.5.3  การทํางานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 12 
2.5.4   ความล้มเหลวของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 12 
2.5.5   การเลือกใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 12 

2.6. การตดิตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 13 
2.6.1  ตําแหน่งติดตั้ง 13 
2.6.2 ระยะห่างสูงสุดระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน  
 ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 16 
2.6.3 แสงบาดตาทีท่ําให้เสียความสามารถในการมองเห็น  

(disability glare) 35 
2.7 แบตเตอรี ่ 37 

2.7.1  ชนิดของแบตเตอรี ่ 37 



ii | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

 

คํานํา 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันทาง
วิชาชีพวิศวกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทยและสอดคล้องกับ
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ยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 

 วสท. มีเป้าหมายจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉิน เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดต้ัง 
การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

มาตรฐานฉบับน้ีเป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นคร้ังที่ 4 โดยได้ปรับปรุง
เนื้ อหาใ ห้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของสํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมท้ังมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานน้ีเป็นหน่ึงในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงประจําปี 2558 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทํา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น 

 วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด 
โปรดแจ้งให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทราบเพ่ือจะได้
จัดทํามาตรฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

       
           (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 

     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                ประจําปี พ.ศ. 2560-2562 
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บทนํา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสําคัญ เพราะเก่ียวเน่ือง
กับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเคร่ืองมือให้แสงสว่างและนําทางไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังทราบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้ง
เหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินน้ีได้
ปรับปรุงให้ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนดในการออกแบบ ติดต้ัง และตรวจสอบ 
สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วน
หน่ึงของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่
สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน 

 มาตรฐานนี้กําหนดตามเกณฑ์อย่างตํ่าของความปลอดภัย เพ่ือให้มีการออกแบบ การ
ติดต้ัง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว 

 มาตรฐานฉบับน้ีมีเน้ือหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ 
รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดต้ัง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง 
นอกจากน้ียังมีระบบนําทางติดต้ังตํ่าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
หนีภัยได้มากยิ่งขึ้น 

 วสท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2561 
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คํานํา 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันทาง
วิชาชีพวิศวกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทยและสอดคล้องกับ
วิศวกรรมระดับสากล  นโยบายท่ีสําคัญของ วสท. ส่วนหน่ึง คือ ส่งเสริมการจัดทําตํารา คู่มือ 
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 
และนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรม จนปัจจุบันได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 

 วสท. มีเป้าหมายจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉิน เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดต้ัง 
การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

มาตรฐานฉบับน้ีเป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นคร้ังที่ 4 โดยได้ปรับปรุง
เนื้ อหาใ ห้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของสํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมท้ังมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานน้ีเป็นหน่ึงในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงประจําปี 2558 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทํา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น 

 วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด 
โปรดแจ้งให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทราบเพ่ือจะได้
จัดทํามาตรฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

       
           (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 

     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                ประจําปี พ.ศ. 2560-2562 
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สารบัญภาคผนวก 
ภาคผนวก                  หน้า 
ภาคผนวก ก  การวัดความส่องสว่างในระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 63 
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ภาคผนวก จ  ระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าภาวะฉุกเฉินสําหรับไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ 
                 ป้ายทางออกฉุกเฉินในพื้นทีต่่าง ๆ 

97 

ภาคผนวก ฉ  การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมป้ายทางออกฉุกเฉิน 103 
ภาคผนวก ช  ระบบนําทางติดตั้งต่ําแบบเปล่งแสงสําหรับภาวะฉุกเฉิน 117 
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มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

บทนํา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสําคัญ เพราะเก่ียวเน่ือง
กับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเคร่ืองมือให้แสงสว่างและนําทางไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังทราบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้ง
เหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินน้ีได้
ปรับปรุงให้ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนดในการออกแบบ ติดต้ัง และตรวจสอบ 
สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วน
หน่ึงของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่
สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน 

 มาตรฐานนี้กําหนดตามเกณฑ์อย่างตํ่าของความปลอดภัย เพ่ือให้มีการออกแบบ การ
ติดต้ัง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว 

 มาตรฐานฉบับน้ีมีเน้ือหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ 
รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดต้ัง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง 
นอกจากน้ียังมีระบบนําทางติดต้ังตํ่าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
หนีภัยได้มากยิ่งขึ้น 

 วสท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2561 
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มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

สารบัญตาราง 
ตาราง            หน้า 
ตารางที่ 2.1 แนวทางการต้องการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากตัวอย่างหอ้งในรูปที่ 2.1 15 
ตารางที่ 2.2 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A ที่ 

ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

17 
ตารางที่ 2.3 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

18 
ตารางที่ 2.4 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

19 
ตารางที่ 2.5 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท D  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

20 
ตารางที่ 2.6 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

21 
ตารางที่ 2.7 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินประเภท A  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

22 
ตารางที่ 2.8 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์  ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

23 
ตารางที่ 2.9 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

24 
ตารางที่ 2.10 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าฉุกเฉินประเภท D ที่ระดบั

ความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

25 
ตารางที่ 2.11 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

26 
ตารางที่ 2.12 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

30 
ตารางที่ 2.13 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

31 
ตารางที่ 2.14 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

33 
ตารางที่ 2.15 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

34 
ตารางที่ 2.16 ความเข้มส่องสว่างสูงสุดในแตล่ะพื้นที่ 37 

xviii | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

สารบัญตาราง 
ตาราง            หน้า 
ตารางที่ 2.1 แนวทางการต้องการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากตัวอย่างหอ้งในรูปที่ 2.1 15 
ตารางที่ 2.2 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A ที่ 

ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

17 
ตารางที่ 2.3 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

18 
ตารางที่ 2.4 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

19 
ตารางที่ 2.5 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท D  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

20 
ตารางที่ 2.6 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

21 
ตารางที่ 2.7 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินประเภท A  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

22 
ตารางที่ 2.8 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์  ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

23 
ตารางที่ 2.9 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

24 
ตารางที่ 2.10 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าฉุกเฉินประเภท D ที่ระดบั

ความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

25 
ตารางที่ 2.11 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

26 
ตารางที่ 2.12 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

30 
ตารางที่ 2.13 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

31 
ตารางที่ 2.14 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

33 
ตารางที่ 2.15 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

34 
ตารางที่ 2.16 ความเข้มส่องสว่างสูงสุดในแตล่ะพื้นที่ 37 

xviii | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

สารบัญตาราง 
ตาราง            หน้า 
ตารางที่ 2.1 แนวทางการต้องการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากตัวอย่างหอ้งในรูปที่ 2.1 15 
ตารางที่ 2.2 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A ที่ 

ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

17 
ตารางที่ 2.3 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

18 
ตารางที่ 2.4 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

19 
ตารางที่ 2.5 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท D  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

20 
ตารางที่ 2.6 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

21 
ตารางที่ 2.7 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

22 
ตารางที่ 2.8 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์  ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

23 
ตารางที่ 2.9 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

24 
ตารางที่ 2.10 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าฉุกเฉินประเภท D ที่ระดบั

ความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

25 
ตารางที่ 2.11 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

26 
ตารางที่ 2.12 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

30 
ตารางที่ 2.13 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

31 
ตารางที่ 2.14 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตัง้กับฝ้าเพดาน 
 

33 
ตารางที่ 2.15 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G  

ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 
 

34 
ตารางที่ 2.16 ความเข้มส่องสว่างสูงสุดในแตล่ะพื้นที่ 37 



ii | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-18) 

 

คํานํา 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันทาง
วิชาชีพวิศวกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทยและสอดคล้องกับ
วิศวกรรมระดับสากล  นโยบายท่ีสําคัญของ วสท. ส่วนหน่ึง คือ ส่งเสริมการจัดทําตํารา คู่มือ 
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 
และนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรม จนปัจจุบันได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 

 วสท. มีเป้าหมายจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉิน เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดต้ัง 
การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

มาตรฐานฉบับน้ีเป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นคร้ังที่ 4 โดยได้ปรับปรุง
เนื้ อหาใ ห้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของสํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมท้ังมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในประเทศไทยเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานน้ีเป็นหน่ึงในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงประจําปี 2558 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทํา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น 

 วสท. ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด 
โปรดแจ้งให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทราบเพ่ือจะได้
จัดทํามาตรฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

       
           (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 

     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                ประจําปี พ.ศ. 2560-2562 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  | xix  
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บทนํา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสําคัญ เพราะเก่ียวเน่ือง
กับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเคร่ืองมือให้แสงสว่างและนําทางไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังทราบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้ง
เหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินน้ีได้
ปรับปรุงให้ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนดในการออกแบบ ติดต้ัง และตรวจสอบ 
สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วน
หน่ึงของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่
สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน 

 มาตรฐานนี้กําหนดตามเกณฑ์อย่างตํ่าของความปลอดภัย เพ่ือให้มีการออกแบบ การ
ติดต้ัง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว 

 มาตรฐานฉบับน้ีมีเน้ือหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ 
รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดต้ัง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง 
นอกจากน้ียังมีระบบนําทางติดต้ังตํ่าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและรวดเร็วในการ
หนีภัยได้มากยิ่งขึ้น 

 วสท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2561 
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