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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ไฟฟาสาธารณะ เปนบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีสวนชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ปญหาการมั่วสุมของเยาวชน และปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ในยามวิกาล เชน การลักขโมย ฉกชิง
วิ่งราว ทํารายรางกาย ฯลฯ ซึ่งการใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน เปนภารกิจหนาที่สําคัญประการ
หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกฎหมายไดกําหนดไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537
“ มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดกิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
“ มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ”
“ มาตรา 53 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น”
“ มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บแห ง กฎหมาย เทศบาลนครมีห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 ”
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1.2 ขอบเขตมาตรฐาน
มาตรฐานไฟฟาสาธารณะนี้ กําหนดขึ้นเพื่อใหครอบคลุมการใหบริการไฟฟาสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล บนพื้นฐานความเหมาะสมทางดานเทคนิค งบประมาณ พรอม
ทั้งไดกําหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการจัดการดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใชสําหรับเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใหบริการ
ไฟฟาสาธารณะแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.3.1 เพื่อใหถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะ มีแสงสวางที่เพียงพอ เหมาะสม
1.3.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจรของผูใชถนนหนทาง
1.3.3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และชวยลดปญหาการกออาชญากรรมของโจรผูราย
1.3.4 เพื่อเสริมสรางบรรยากาศแวดลอมใหนาอยูอาศัย

1.4 คํานิยาม
1.4.1 ไฟฟาสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง ระบบแรงต่ํา 220-230 โวลต
(1 เฟส) และ 380-400 โวลต (3 เฟส) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนน
สายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนขาม
ทางเดินเทา (ฟุตบาท) ทางมาลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา
ชุมชน ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง และปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา)
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถิ่น เชน ถนนที่ตอเชื่อมกับทางหลวง
แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน เปนตน
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนตอแยกจากถนนสายหลัก
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเสนหรือมากกวามาเชื่อมตอกัน
1.4.2 อุปกรณที่ใชในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
1.4.2.1 โคมไฟฟา (Luminaire) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา
และชุดประกอบเพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รูปที่ 1–1 และรูปที่ 1-2) ซึ่งประกอบดวย
(ก) ตัวโคมไฟ ทําดวยวัสดุที่ไมขึ้นสนิม ไมผุกรอนและแข็งแรง ทนตอดินฟา
อากาศ เชน Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เปนตน
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(ข) ฝาครอบ อาจทําดวย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic
Glass ซึ่งแสงจากหลอดไฟตองผานไดสะดวก และตองทนตอรังสีอุลตราไวโอเลตดวยแผนสะทอนแสง
ซึ่งติดตั้งเหนือและขางหลอดไฟตองเปนแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง
(ค) สวนควบคุม จะอยูดานหลังเพื่อใสบัลลาสต อิกนิเตอร (Ignitor) คาปาซิเตอร
และขั้วตอสาย เนื่องจากโคมไฟถนนจะตองติดตั้งนอกอาคาร จึงตองมีการปองกันแมลง ฝุนและน้ําเขาสู
โคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงตองมีระดับการปองกัน (Degree of Protection) อยางนอยดังนี้
- สวนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- สวนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23
1.4.2.2 กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณที่เชื่อมตอกับโคมไฟฟา และ
แปนติดกิ่งโคม เพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ (รูปที่ 1-3)
1.4.2.3 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง หรือ
กําแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา (รูปที่ 1-4)
1.4.2.4 หลอดไฟฟา หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงสวาง มีหลายชนิด
และสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท และหลอด
แสงจันทร เปนหลอดที่เหมาะสําหรับถนนสายรองและทางเทา หลอดไฟฟาโซเดียมความดันต่ํา (Low
Pressure Sodium Lamp) ซึ่งใหแสงสวางในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะ
สําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเสนทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแกการมองเห็น เชน ภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่
ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟาโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใชงานยาวกวา
และใหสีเปนธรรมชาติกวา (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ตองการความสวางสดใส
1.4.2.5 อุปกรณควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณควบคุมการ เปด– ปดไฟฟา
สาธารณะ มีหลายชนิด เชน สวิตชเวลา (Time Switch) สวิตชควบคุมดวยแสง (Photo Switch) และสวิตช
ธรรมดา เปนตน
1.4.2.6 เสาไฟฟา หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อใหได
ความสูงตามตองการ อาจจะเปนเสาของการไฟฟาฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพรอมชุดโคมไฟนั้นๆ (รูปที่ 1-5)
1.4.2.7 ความกวางของถนน หมายถึง ระยะหางจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของ
อีกฝง กรณีไมมีทางเทาใหนับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝง
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โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต

โคมไฟถนน แบบ ฟลูออเรสเซนต
นอตลอคโคมไฟ

รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟา (Luminaire) ที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา
และชุดประกอบเพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ
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รูปที่ 1-2 แสดงชุดโคมไฟถนน
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รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) อุปกรณที่เชือ่ มตอกับโคมไฟฟา
และแปนติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ

รูปที่ 1-4 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง
หรือกําแพง เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟา และโคมไฟฟา
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1.4.2.8 IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการปองกัน
สิ่งแปลกปลอม เชนฝุนละออง หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเปน
ตัวเลข 2 หลัก
การกําหนด IP Rating จะกําหนดในรูปแบบดังนี้ IP x y (z)
IP

1

2

แสดงคาความสามารถในการปองกันของเหลว
แสดงคาความสามารถในการปองกันวัตถุเล็ดลอดเขาภายใน
ดัชนีแสดงคาการปองกันสิ่งแปลกปลอมไมใหเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม

ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การปองกันของแข็ง เชน เสนลวด หรือวัสดุอื่นๆ เชน ฝุนละอองไมให
เขาไปในดวงโคม
ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การปองกันของเหลวไมใหเขาไปในดวงโคม
บางกรณีจะมีตัวเลขที่ 3 (z) หมายถึง การปองกันการกระแทกจากภายนอก (Impact Protection)
ซึ่งปกติจะไมคอยไดใชในการกําหนดคุณสมบัติ
ตัวอยาง เชน
IP 52 หมายถึง การปองกันฝุนได และปองกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและ
แนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได

8

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 1-1 ความสามารถในการปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูดวงโคม
รหัส

5

รหัสตัวแรกแสดงความสามารถในการ
ปองกันวัตถุ ( ของแข็ง ) เล็ดลอดเขาภายใน
ไมมีการปองกัน
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 50 มม. ที่มากระทบไมใหผาน
ลอดเขาไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 12 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 2.5 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอด
เขาไปขางในได
สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 1 มม. ที่มากระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางใน
สามารถปองกันฝุนได
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สามารถปองกันฝุนไดอยางสมบูรณ

0
1

2

3

4

7
8

รหัสตัวที่สองแสดงความสามารถในการ
ปองกันของเหลวเขาไปทําความเสียหาย
ไมมีการปองกัน
สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาในแนวดิ่งได

สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาในแนวดิ่ง
และในแนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได
สามารถปองกันน้ําฝนที่ตกลงมาในแนว
ทํามุม 60 องศากับแนวดิ่งได
สามารถปองกันหยดน้ําหรือน้าํ ที่สาดมา
จากทุกทิศทางได
สามารถปองกันน้ําที่ถูกฉีดมาตกกระทบ
ในทุกทิศทางได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจากน้ํา
ฉีดอยางรุนแรงเขาทุกทิศทางได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจาก
น้ําทวมได
สามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจาก
น้ําทวมอยางถาวร
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รหัสตัวเลขที่ 3 การปองกันแรงกระแทกจากภายนอก (Impact protection)
0 ไมมีการปองกัน
1 ปองกันแรงกระแทก 0.225 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 150 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
2 ปองกันแรงกระแทก 0.375 joule (ตังอยางเชน น้ําหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 15 ซม.)
3 ปองกันแรงกระแทก 0.5 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 250 กรัม ตกจากระดับความสูง 20 ซม.)
4 ปองกันแรงกระแทก 2.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 500 กรัม ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
5 ปองกันแรงกระแทก 6.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 1.5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)
6 ปองกันแรงกระแทก 20.0 joule (ตัวอยางเชน น้ําหนัก 5 ก.ก. ตกจากระดับความสูง 40 ซม.)

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้ไดเรียบเรียงและอางอิงมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม BS 5489
Road lighting มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง มาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติในการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ที่จุดทางแยก วงเวียน สะพาน และจุดเชื่อมตอของถนน
และครอบคลุมถึงวิธีการสํารวจ ออกแบบ การบํารุงรักษา
ขอบขายของมาตรฐานฉบับนี้ไดรวมถึงการออกแบบไฟฟาสาธารณะเพื่อความสวยงาม และ
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนของทองถิ่นตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติใหแกบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ไฟฟาสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
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