บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้จะกล่าวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเหตุดบั เพลิงไหม้อตั โนมัติ ซึ่ งอัคคีภยั ก่อให้เกิด
ความสูญเสี ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขณะที่เริ่ มเกิดเพลิงไหม้ไม่มีคนอยูห่ รื อเกิดใน
บริ เวณที่ไม่มีคนเห็นกว่าจะรู ้ตวั เพลิงก็ลุกลามจนเกินกําลังที่คนไม่กี่คนหรื ออุปกรณ์ดบั เพลิงขนาดเล็กที่
มีอยู่ภายในอาคารจะทําการสกัดไฟได้ ดังนั้นในบทนี้ จึงขอกล่าวถึงทฤษฎีในส่ วนต่างๆของอุปกรณ์ที่
ใช้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดงั รายละเอียดที่กล่าวต่อไปนี้
2.1 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
อุปกรณ์ ตรวจจับควันเป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ หน้ าที่ตรวจสอบอนุ ภาคของควันโดยอัตโนมัติ ส่ วน
ใหญ่การเกิด เพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทําให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิ ดเพลิง
ไหม้ได้ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรก แต่ก็มีขอ้ ยกเว้นในการเกิดเพลิงไหม้บางกรณี จะเกิดควันไฟน้อย
จึงไม่ควรนําอุปกรณ์ตรวจจับควันไปใช้งาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีบางชนิ ด หรื อนํ้ามัน
หลักการทํางาน โดยทัว่ ไปอุปกรณ์ตรวจจับควันจะทํางานโดยอาศัย หลักการคือเมื่อมีอนุภาค
ควัน ลอยเข้าไปในอุปกรณ์ตรวจจับควัน อนุภาพควันจะเข้าไปกีดขวางวงจรไฟฟ้า หรื อกีดขวางระบบ
แสงในวงจร หรื อใช้อนุภาคควันในการหักเหแสงไปที่ตวั รับแสง
ชนิ ดของอุปกรณ์ตรวจจับควัน แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ ชนิ ด ไอโอไนเซชัน (Ionization)
ชนิดโฟโตอิเล็กทริ ก ( Photoelectric )
2.1.1. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิ ด ไอโอไนเซชัน (Smoke Detector Ionization Type) ดังแสดง
ในรู ปที่ 2.1 ภายในเป็ นกล่อง (Chamber) มีแผ่นโลหะที่มีข้ วั ไฟฟ้ าต่างกัน ที่มีสารกัมมันตภาพรังสี
(Radioactive) ซึ่ งจําทําหน้าที่กระตุน้ อากาศภายในให้เกิดการแตกตัวเป็ นไอออน โดยไอออนในกล่อง
จะทําหน้าที่เป็ นตัวนําไฟฟ้ าให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านทั้งสองขั้ว เมื่อเกิดควันเข้าไปในกล่อง จะทําให้ค่า
ความนําไฟฟ้ าของอากาศลด และกระแสไฟฟ้ าจะลดลงตามปริ มาณควันที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กาํ หนดไว้
ระบบจะทํางาน
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รูปที่ 2.1 ภายในอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด ไอโอไนเซชัน (Smoke Detector Ionization Type)

รูปที่ 2.2 การทํางานของระบบ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด ไอโอไนเซชัน (Smoke Detector Ionization)
ขณะยังไม่มีอนุภาพของควัน กระแสไฟฟ้ าจะเดินสะดวก ระบบจะไม่ทาํ งาน
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รูปที่ 2.3 เมื่อมีอนุภาพควันมาติดที่แผ่น Screen (เห็นเป็ นจุดดําๆ) จะเป็ นตัวขัดขวางกระแสไฟฟ้ า ทําให้
กระแสไฟฟ้ าลดตํ่าลงจนถึงจุดที่ระบบทํางาน
ข้ อดี
- สามารถตรวจจับควันที่มีอนุ ภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหม้จนได้หมด
อย่ารวดเร็ ว
ข้ อเสี ย
- ตรวจจับ ควัน ที่ อ นุ ภ าคขนาดใหญ่ แ ละหนาทึ บ ที่ เ กิ ด จาการครุ ต ัว อย่า งช้า ได้ดี เ ท่ า ระบบ
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด(Smoke Detector Photoelectric Type)
- หากมีฝนแมลงขนาดเล็
ุ่
กหลุดเข้าไปในอุปกรณ์ จะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดได้- กระแส
ลมและการกลัน่ ตัวไอนํ้าในอากาศทําให้อุปกรณ์ทาํ งานผิดพลาดได้
- การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศและความชื้นมีผลทําให้ระบบทํางานผิดพลาด
การแก้ ไข(เรื่องความชื้น และความกดอากาศเปลีย่ นแปลง)
เพื่อปิ ดจุดด้อยด้านนี้ จึงมีการพัฒนาเป็ นระบบอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิ ด ไอโอไนเซชันแบบ
กล่องคู่ กล่องหนึ่ งจะรับอากาศจากภายนอก ส่ วนอีกกล่องจะเป็ นกล่องอากาศอ้างอิงที่เปิ ดช่องเล็กที่
ยอมให้ความชื้นผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้อนุภาคควันผ่าน กล่องทั้งสองจะทําการเปรี ยญเทียบกันระหว่าง
สองกล่องถ้าความชื้น และความดันทั้งสองกล่องเท่ากันระบบจะไม่ทาํ งาน
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2.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริ ก (Smoke Detector Photoelectric Type) มี
หลักการทํางานสองแบบคือ แบบหักเหของแสง และแบบใช้ควันกีดขวางแสง
2.1.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิ ดโฟโตอิเล็กทริ ก แบบควันกีดขวางแสง (Light Obscuration)
ดังแสดงในรู ปในที่ 2.4 ทํางานโดยใช้แห่ งกําเนิ ดแสง (Emitted Light) ยิงเข้าที่ตวั รับแสง (Detector
Light) เมื่อไม่มีควันไฟปริ มาณแสงจะคงที่ๆค่าหนึ่งเสมอ เมื่อมีอนุภาคควันเข้ามาดังรู ปขวามือ อนุภาค
ควันจะเข้าไปกีดขวางลําแสง แสงที่ส่องเข้าตัวรับจะตํ่าลงเรื่ อยจนถึงค่าที่กาํ หนดไว้ระบบจะทํางานดัง
แสดงในรู ปในที่ 2.5

รู ปที่ 2.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กตริ ก แบบควันกีดขวางแสง (Light Obscuration)

รู ปที่ 2.5 ระบบการทํางานของ อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบกีดขวางแสง (Light Obscuration)
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2.1.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กตริ ก แบบหักเหแสง (Light Scattering)ดังแสดง
ในรู ปในที่ 2.6 ทํางานโดยมีแหล่งกําเนิ ดแสงแต่จะไม่ยิงไปที่ตวั รับแสงโดยตรงจะอาศัยหลักการที่ว่า
เมื่อมีอนุ ภาคควันเข้ามาในอุปกรณ์ อนุ ภาคควันจะหักเหแสงบางส่ วนไปที่ตวั รับแสงเมื่อมีควันมากขึ้น
แสงก็จะหักเหเข้าตัวรับแสงมากขึ้นจนถึงจุดๆหนึ่งที่ระบบจะทํางานดังแสดงในรู ปในที่ 2.7

รู ปที่ 2.6 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กตริ ก แบบหักเหแสง (Light Scattering)

รู ปที่ 2.7 ระบบการทํางานของ อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบหักเหแสง (Light Scattering)
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ข้ อดี
เหมาะกับการตรวจจับควันที่มีขนาดใหญ่ต้ งั แต่ 1 ไมครอนขึ้นไป คือควันที่เกิดจากการสันดาป
ไม่สมบูรณ์ เช่นเกิดเพลิงไหม้ในที่อบั อากาศ
2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับควัน
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันต้องติดตั้งในตําแหน่งที่สามารถตรวจจับควันได้สะดวกและไม่
ถูกกีดขวาง อุปกรณ์ตรวจจับควันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรื อทํางานเมื่อควันลอยมากระทบและเข้าไป
ยังส่ วนตรวจจับควันของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ฉะนั้นการกําหนดจุดหรื อตําแหน่งมีความสําคัญมาก ใน
การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันต้องวิเคราะห์ถึงตําแหน่งที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ วิเคราะห์ถึง
การเคลื่อนตัวของควัน วิเคราะห์ถึงการเบียงเบนของควันจากทิศทางลมการ ระบายอากาศ สภาพผิว
เพดาน รู ปร่ างเพดาน ความสูงของการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ระยะห่างและความสูงที่กล่าวต่อไป
เป็ นเพียงระยะมากสุ ดที่สามารถติดตั้งได้ในสภาพปกติเท่านั้นในบางกรณี ที่ตอ้ งการความแม่นยําอาจ
ต้องทําการตทดสอบในสถานที่จริ งร่ วมด้วยก่อนเริ่ มเราจะต้องมารู ้จกั ควันไฟกันก่อน คือ อากาศร้อน
จานควันลอยสู งขึ้นในแนวดิ่ง
อากาศรอบข้าง

และจะหยุดลอยตัวเมื่ออุณหภูมิของควันเย็นตัวลงเท่ากับอุณหภูมิของ

ฉะนั้นในบริ เวณที่มีเพดานสูงอาดต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในระดับตํ่าเพื่อให้

ควันลอยไปถึงอุปกรณ์ได้ หรื อติดตั้งให้ต่าํ กว่าหลังคาที่มีอุณหภูมิสูง
2.3 ความสู งในการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับควัน
สําหรับอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดต้องติดตั้งในตําแหน่งความสูงไม่เกิน 10.5 เมตร และห่าง
จากเพดานลงมา ประมาณ 25 มิลลิเมตร ถึง 270 มิลลิเมตรดังแสดงในตารางที่ 2.1 สําหรับอุปกรณ์
ตรวจจับควัน ชนิดลําแสง ต้องติดตั้งในตําแหน่งความสูงไม่เกิน 25 เมตร และห่างจากเพดานลงมา
ประมาณ 300 มิลลิเมตร ถึง 750 มิลลิเมตร (ต้องระวังตัวรับลําแสงถูกบดบังหรื อแสงจ้าซึ่งอาดทําให้
การทํางานติดพลาดได้)ดังแสดงในตารางที่2.1
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ตารางที่ 2.1ตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตจรวจจับควัน

ความสู งที่ติดตั้ง(เมตร)

ระยะห่างจากฝ้ าเพดาน หรื อ หลังคาไม่นอ้ ยกว่า (มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลําแสง

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด

3.5

300

25

4.0

300

40

6.0

300

100

8.0

300

175

10.0

350

250

10.5

360

270

12.0

400

-

14.0

450

-

16.0

500

-

18.0

550

-

20.0

600

-

22.0

650

-

24.0

700

-

25.0

750

-
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2.4 ระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดจุด
2.4.1 สําหรับเพดานหรื อพื้นผิวเรี ยบ
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยกันเองไม่เกิน 9.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน
4.5 เมตร
กรณี ติดตั้งในทางเดินกว้างไม่เกิน 3.6 เมตร ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยกันเองไม่เกิน 12.0
เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 6.0 เมตร
2.4.2 สําหรับเพดานหรื อพื้นผิวเอียง
สําหรับฝ้ าเพดานเอียงมากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ในด้านแนวยาวขนานจัว่ แถว
ยอดจัว่ ห่ างกันไม่เกิน 9.0 เมตร
สําหรับฝ้ าเพดานเอียงมากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ในด้านแนวยาวขนานจัว่ แถว
ริ มชายคา ห่างกันไม่เกิน 18.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 9.0 เมตร
สําหรับฝ้ าเพดานเอียงมากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ในด้านแนวยาวขนานจัว่ แถว
ระหว่างยอดจัว่ กับ ริ มชายคา ห่ างกันไม่เกิน 18.0 เมตร และระยะห่างระหว่างแถวไม่เกิน 9.0 เมตร
2.4.3 ระยะห่างจากผนัง เนื่องจากบริ เวณที่ผนังชนกับ เพดานจะเกิดจุดอับอากาศขึ้น
อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องติดตั้งห่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 4.5 เมตร กรณี
มีผนังกั้นแต่ไม่ชนเพดาน แต่ห่างไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ให้ถือเสมือนเป็ นผนังชนเพดาน
2.4.4 ระยะห่างจากหัวจ่ายลม
ต้องติดตั้งอุปกรณ์จบั ควันห่างจากหัวจ่ายลมไม่นอ้ ยกว่า 400 มิลลิเมตร
2.4.5 ระยะห่างสําหรับพื้นที่ ที่มีอตั ราการระบายอากาศสูง ( 15 Air change / 1 hour)
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยกันเองไม่เกิน 6.3 เมตร และห่ างจากผนังไม่เกิน 3.15
เมตร (ในกรณี ความเร็ วลมเกิน 3 เมตร/วินาที จะต้องลดระยะลง โดยคํานวณเป็ นพิเศษ)
2.4.6 ระยะห่ างในพื้นที่มีสิ่งกีดขวางการไหลของควัน (เช่นบริ เวณพื้นที่มีคานมาบล็อกเป็ นช่องๆ
เป็ นต้น)
กรณี พ้นื ที่เพดานสู งเกิน 2.0 เมตร แต่ไม่เกิน 4.0 เมตร มีคานยืน่ ลงมาไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
กรณี พ้นื ที่วา่ งระหว่างร่ องคาน ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จบั ควัน ไม่เกิน 6.3 เมตร
ห่างผนังไม่กิน 3.15 เมตร โดย จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ติดตั้งอุปกรณ์จบั ควันบริ เวณใต้คา

12

กรณี พ้นื ที่วา่ งระหว่างร่ องคาน เกิน 4 ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จบั ควัน ไม่เกิน 9.0
เมตร ห่างผนังไม่กิน 4.5 เมตร แต่ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไว้ที่พ้นื แทน ที่จะติดตั้งไว้ที่คานดัง
กรณี ดา้ นบน
กรณี พ้นื ที่เพดานสูงเกิน 4.0 เมตร มีคานยืน่ ลงมาไม่เกิน 100 มิลลิเมตรระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยกันเองไม่เกิน 9.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 4.5 เมตร โดยติดตั้งไว้ใต้
คาน แต่ถา้ ระยะห่างระหว่างคานเกินกว่า 9.0 เมตรจะต้องติดตั้งอุปกรณ์จบั ควันที่เพดาน บริ เวณระหว่าง
คานเพิ่มอีกหนึ่งตัว
2.5 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)

รู ปที่ 2.8 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)แสดงได้ดงั รู ปที่ 2.8 จัดเป็ นอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
(Initiating Devices) ที่เป็ นอุปกรณ์ตน้ กําเนิดของ สัญญาณเตือนอัคคีภยั หรื อ เรี ยกกันว่า อุปกรณ์เริ่ ม
สัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) เป็ นอุปกรณ์แจ้งอัคคีภยั อัตโนมัติรุ่นแรกๆมี
หลายชนิด ซึ่งนับได้วา่ เป็ นอุปกรณ์ที่ราคาถูกที่สุด และมีสญ
ั ญาณแจ้งเตือนผิดพลาด (FaultAlarm) น้อย
ที่สุดในปัจจุบนั อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่นิยมใช้กนั มีดงั ต่อไปนี้
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2.5.1 อุ ปกรณ์ ต รวจจับความร้ อนชนิ ด จับอัตราการเพิ่มของอุ ณ หภู มิ (Electronic

Heat

Detector Rate-of-Rise) ดัง แสดงในรู ป ในที่ 2.9 อุ ป กรณ์ ช นิ ด นี้ จะทํา งานเมื่ อ มี อ ัต ราการเพิ่ ม ของ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซี ยสใน 1 นาที ส่ วนลักษณะการทํางานคือเมื่ออากาศใน
ส่ วนด้านบนของส่ วนรับความร้อนเกิดถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็ วมาก จนอากาศที่ขยายไม่
สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทําให้เกิดความดันสู งมากขึ้น และไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้
ไปดันขาคอนแทคแตะกัน ทําให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ ส่งสัญญาณไปแจ้งเหตุยงั ตูค้ วบคุมระบบ
ป้ องกันอัคคีภยั

รู ปที่ 2.9 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
2.5.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิ ดจับอุณหภูมิคงที่(Electronic Heat Detector /Fixed
Temperature)ดังแสดงในรู ปในที่2.10 อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของ Sensors สู งถึงจุดที่
ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งมีต้ งั แต่ 60 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 150 องศาเซลเซียสในการทํางานจะอาศัยหลักการ
ของโลหะ 2 ชนิ ด เมื่อถูกความร้อน แล้วเกิดมีสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวแตกต่างกันโลหะทั้งสองจะมา
แนบติดกัน (Bimetal) ทําให้โลหะเกิดการบิดตัวและโค้งงอไปอีกด้านหนึ่ งก็จะทําให้เกิดมีการขยายตัว
ที่ แตกต่างกันเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะกลับคืนสู่ สภาพเดิม
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รู ปที่ 2.10 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่
2.5.3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) ดังแสดงในรู ปในที่
2.11โดยอุปกรณ์ชนิ ดนี้ จะรวมเอาทั้งคุณสมบัติในการตรวจจับ แบบ Fixed Temperature และ Rate of
Rise เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์ตวั เดียวกัน เพื่อการตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นได้ท้ งั สองลักษณะ และเพิ่ม
ความไวในการตรวจจับให้ดีข้ ึนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Electronic Heat Detector ทั้ง 3 แบบที่
กล่าวไปนั้น ในการนําไปใช้งานสามารถที่จะเทสทดสอบ การทํางานจริ งของอุปกรณ์ก่อนได้ แล้วหาก
เกิ ด เหตุเพลิงไหม้ข้ ึน ตัวอุปกรณ์ ตรวจจับความร้อนเมื่อทําการตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ไปได้แล้ว ตัว
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดนี้ ก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ

รู ปที่ 2.11 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector)
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2.5.4. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิด Mechanical Heat Detectorsดังแสดงในรู ปในที่ 2.12
จะเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบที่รวมทั้ง ระบบ Fixed Temperature และ Rate of Rise เข้ามา
ทํางานร่ วมกันในอุปกรณ์ตวั เดียวกัน แต่การตรวจจับ แบบ Fixed Temp แผ่นโลหะที่นาํ มาใช้ในการ
ควบคุมความร้อนเวลา ตรวจจับ จะไม่สามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้ เมื่อเวลาที่เหตุเพลิงไหม้ดบั เป็ น
ปกติแล้ว และ อุปกรณ์ชนิ ดMechanical นี้ ก็ไม่สามารถนําไปทดสอบ การทํางานจริ งของตัวอุปกรณ์
ได้

เพราะถ้านําไปทดสอบ แผ่นโลหะในการตรวจจับความร้อนก็จะบิดตัวและโค้งงอไปเลย ไม่

สามารถใช้งานตรวจจับความร้อนได้อีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เองทําให้อุปกรณ์ตรวจจับความ
ร้อน ชนิด Mechanical Heat Detectors จึงมีราคาขายที่ถูกมากๆ

รู ปที่ 2.12 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิด Mechanical Heat Detectors
2.6 อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.13 โดยปกติจะนําไปใช้ในบริ เวณพื้นที่อนั ตราย
และมีความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง (Heat Area) เช่น คลังจ่ายนํ้ามัน, โรงงานอุตสาหกรรม, บริ เวณ
เก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไม่มาก หรื อบริ เวณที่ง่ายต่อการ ระเบิดหรื อง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์
ตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่คลื่นแสงในย่านอุลตร้าไวโอเลตซึ่ งมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.180.36 ไมครอนที่แผ่ออกมาจากเปลวไฟเท่านั้นแสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟและแสงอินฟราเรตจะไม่มี
ผลทําให้เกิด Fault Alarmได้การพิจารณาเลือกติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับ ในบริ เวณต่างๆ เราจะคํานึ งเรื่ อง
ความปลอดภัยของชีวิต, ความเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ในบริ เวณต่างๆ และลักษณะของเพลิงที่จะเกิด
เพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ เหมาะสมสถานที่และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินไป
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รู ปที่ 2.13 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
2.7 อุปกรณ์ เริ่มสั ญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station)
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล ( Manual Pull Station) เป็ นอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
แบบใช้มือดึง หรื อกด หรื อทุบกระจก (Break Glass) จากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ ส่ วนใหญ่จะติดตั้งไว้
ในจุดต่างๆที่ที่คนเห็นได้ง่าย

รู ปที่ 2.14 Manual Pull Station แบบดึงหรื อบิดกุญแจ
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รู ปที่ 2.15 Manual Pull Station แบบกด
2.8 อุปกรณ์ แจ้ งสั ญญาณด้ วยเสี ยงและแสง
หลังจากอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทํางานโดยส่ งสัญญาณมายังตูค้ วบคุม(FCP) แล้ว (FCP) จึงส่ ง
สั ญ ญาณออกมาโดยผ่ า นอุ ป กรณ์ ได้แ ก่ กระดิ่ ง ,ไซเรน,ไฟสั ญ ญาณ เป็ นต้น เพื่ อ ให้ ผู ้อ ยู่ อ าศัย
ผูร้ ับผิดชอบหรื อเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

รู ปที่ 2.16 อุปกรณ์ แจ้ งสั ญญาณด้ วยเสี ยงและแสง
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2.9 ระบบเครื่องสู บนํา้ ดับเพลิง (Fire Pump System)
ระบบเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง (Fire

Pump System) เป็ นระบบที่มีความจําเป็ นต่อสถานที่ที่

ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภยั อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสิ นค้า อาคารสู ง และหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ เป็ นระบบปั๊ มนํ้าดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
ขนาดเล็ก หรื อขนาดใหญ่ และการควบคุมการทํางานได้ท้ งั แบบ Manual และ Automatic
การแบ่ ง ประเภทเครื่ องสู บ นํ้าดับ เพลิ ง ตามการติ ด ตั้ง จะมี ด้ว ยกัน 2 ประเภท คื อ แบบ
นอน (Horizontal) และแบบตั้ง(Vertical) ซึ่ งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะต้องคํานึ งถึงระดับ
นํ้าเริ่ มต้นที่ใช้เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงดูดและจ่ายออกไปยังระบบท่อดับเพลิง ส่ วนประเภทของระบบต้น
กําลังของเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงมี 2 ประเภท คือ แบบเครื่ องยนต์ดีเซลและแบบมอเตอร์ไฟฟ้ า โดยระบบ
ทั้งสองประเภทสามารถใช้กบั เครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง รู ปร่ างของเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิง
ทั้งสองแบบจะมีลกั ษณะตามรู ปข้างล่างนี้

รู ปที่ 2.17 เครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงแบบนอน
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รู ปที่ 2.18 เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบตั้ง
2.10 ขนาดเครื่องสู บนํา้ ดับเพลิง
สําหรับขนาดของเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง ตามมาตรฐานสากลนั้น มีการกําหนดขนาดของเครื่ อง
สูบนํ้าดับเพลิงได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการเลือกใช้จะต้องเลือกให้อยูใ่ นขนาดที่ระบุไว้ตามตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ขนาดเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิง
ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)
1. 95 (25)
2. 189 (50)
3. 379 (100)
4. 568 (150)
5. 757 (200)
6. 946 (250)
7. 1,136 (300)

ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)
8. 1,514 (400)
9. 1,703 (450)
10. 1,892 (500)
1 1. 2,839 (750)
12. 3,785 (1,000)
13. 4,731 (1,250)
14. 5,677 (1,500)

ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)
15. 7,570 (2,000)
16. 9,462 (2,500)
17. 11,355 (3,000)
18. 13,247 (3,500)
19. 15,140 (4,000)
20. 17,032 (4,500)
21. 18,925 (5,000)
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2.11 การเลือกประเภทเครื่องสู บนํา้ ดับเพลิง
ในการเลือกเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบตั้งแสดงในรู ปในที่ 2.19 นั้นระดับของแหล่งนํ้าดับเพลิง
จะต้องมีระดับสู งกว่าระดับท่อดูดนํ้าของเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง โดยเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบนอนนี้จะ
มีหลายลักษณะ เช่น แบบหอยโข่ง เป็ นต้น

รู ปที่ 2.19 เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบตั้ง
โดยปกติเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบหอยโข่ง ดังแสดงในรู ปในที่ 2.20 จะเลือกใช้กบั ความ
ต้องการปริ มาณนํ้าดับเพลิงที่ไม่เกิน 750 แกลลอนต่อนาที ในกรณี ที่มีความต้องการปริ มาณนํ้าดับเพลิง
สูงมากกว่า 750 แกลอนต่อนาที ควรเลือกใช้เครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงแบบอื่น

รู ปที่ 2.20 เครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงแบบหอยโข่ง
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รู ปที่ 2.21 การติดตั้งเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบตั้ง
ในกรณี ที่แหล่งนํ้าดับเพลิงมีระดับนํ้าตํ่ากว่าระดับท่อดูดนํ้าของเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงจะต้องทํา
การเลือกเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงเป็ นแบบตั้ง (Vertical Type) เท่านั้น โดยการออกแบบและติดตั้งจะต้องมี
การจัดสร้างตะแกรงกันขยะ หรื อเศษสิ่ งของต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ่อนํ้าที่ใช้สาํ หรับการดูดนํ้าของเครื่ อง
สู บนํ้าดับเพลิง รวมทั้งการติ ดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไว้ที่ปลายของท่อดู ดเสมอเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง
รักษาแรงดันในระบบ (Jockey Pump) โดยปกติเป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลัง หน้าที่
ของเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมนํ้าทดแทนนํ้าส่ วนที่อาจมีการรั่ วซึ มออกไปจาก
ระบบท่อนํ้าดับเพลิง โดยเครื่ องสู บนํ้านี้ จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันภายในระบบท่อนํ้าดับเพลิง
ลดลงจากระดับที่กาํ หนดไว้ และเมื่อมีการเติมนํ้าอยู่ในระดับปกติแล้ว เครื่ องสู บนํ้านี้ จะหยุดเองโดย
อัตโนมัติเช่นกันห้องเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงจะต้องมีเส้นทางการเข้าออกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ตําแหน่งของห้องควรจะอยูใ่ นพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและไม่มีน้ าํ ท่วมขัง
ผนังห้องเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงจะต้องมีอตั ราการทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
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2.12 อุปกรณ์ ประกอบระบบ
อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง ต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้
กับเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิ งเท่ านั้น โดยอุปกรณ์ ต่างๆ เหล่านี้ จะต้องได้รับการรั บรองการทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเท่านั้น อุปกรณ์หลักของระบบเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้ คือ
1. อุ ป กรณ์ ร ะบายลมอัต โนมัติ สํ า หรั บ เครื่ องสู บ นํ้ าดั บ เพลิ ง โดยมี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
12.7 มิลลิเมตร
2. วาล์วลดแรงดัน (Pressure Relief Valve) เพื่อป้ องกันแรงดันเกินที่ดา้ นส่ ง (Discharge) ของ
เครื่ องสูบนํ้าดับเพลิง
3. มาตรวัดแรงดัน จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมาตรวัดไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร (3
½ นิ้ว) พร้อมวาล์วปิ ดเปิ ดขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว)
4. วาล์ ว ปิ ด-เปิ ด จะต้ อ งเป็ นวาล์ ว ที่ ส ามารถเห็ น การปิ ด-เปิ ดได้ ด้ ว ยตาเปล่ า เช่ น
วาล์ว OS&Y วาล์วปี กผีเสื้ อ เป็ นต้น
5.มาตรวัดอัตราการไหลของนํ้าดับเพลิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดสอบเครื่ องสู บนํ้า
ดับเพลิง
6. ตูค้ วบคุมเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมสัง่ งานเครื่ องสู บ
นํ้าดับเพลิงและจะต้องถูกออกแบบเพื่อใช้สาํ หรับการควบคุมเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงเท่านั้น
ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งระบบเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง (Fire Pump System) ดังที่ได้กล่าวมาขั้นต้น
เมื่อแหล่งชุ มชน ห้างสรรพสิ นค้า อาคารสู ง และหน่ วยงานราชการต่างๆ หากเกิ ดเหตุการณ์ อคั คีภยั
ขึ้นมาจะสามารถช่วยป้ องกันไม่ให้ไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรื อห้องใกล้เคียงทําให้ไฟอยู่
ภายในพื้นที่ที่จาํ กัดและเมื่อเชื้อเพลิงที่อยูภ่ ายในพื้นที่น้ นั หมดลงไฟก็จะดับ สามารถลดความสู ญเสี ยที่
จะเกิดจากเหตุการณ์เลวร้ายทางด้านอัคคีภยั ได้อย่างมากเลยทีเดียว
2.13 หัวกระจายนํา้ ดับเพลิง
หัวกระจายนํ้าดับเพลิงสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลักตามประเภทของการตรวจจับความ
ร้อน (Heat Sensing Element) ที่หวั กระจายนํ้าดับเพลิง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ นแบบโลหะ (Fusible
Element) และแบบกระเปาะแก้ว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจับความร้อนของแต่ละประเภทนั้น จะ
มีการกําหนดอุณหภูมิการทํางานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิ งระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการ
เลือกใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน
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รู ปที่ 2.22 หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบโลหะ รู ปที่ 2.23 หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบกระเปาะแก้ว
ในการเลือกอุณหภูมิการทํางานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตอ้ งการ
ติดตั้งนั้น สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้จากตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 การเลือกอุณหภูมิทาํ งานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง
อุณหภูมิสูงสุ ดที่
ระดับเพดาน
(องศาเซสเซียส)

อุณหภูมิทาํ งาน
(องศาเซสเซียส)

38
66
107
149
191
246

57 - 77
79 - 107
121 – 149
163 - 191
204 – 246
260 - 302

ประเภทของ
อุณหภูมิ
ธรรมดา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
สู งมากพิเศษ
สูงยิง่ ยวด

รหัสสี (Color Code)
โลหะ
ของเหลวใน
รับความร้อน
กระเปาะแก้ว
ไม่มีสี
ส้มหรื อแดง
ขาว
เหลืองหรื อเขียว
นํ้าเงิน
นํ้าเงิน
แดง
ม่วง
เขียว
ดํา
ส้ม
ดํา
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สําหรับการแบ่งลักษณะการติดตั้ง (Orientation Type) ของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงนั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ แบบควํ่า (Pendent Type) แสดงดังรู ปที่ 2.24 และแบบตั้ง (Upright
Type) แสดงดังรู ปที่ 2.25

ซึ่ งหัวกระจายนํ้าดับเพลิ งนั้นมี การติ ดตั้งได้หลายแบบ เช่ น แบบฉี ด

กําแพง (Side Wall Type) เป็ นต้น

รู ปที่ 2.24 ลักษณะของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบควํ่า (Pendent Type)

รู ปที่ 2.25 ลักษณะของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบตั้ง(Upright Type)
2.14 การจัดแบ่ งประเภทความเสี่ ยงภัยของพืน้ ที่
การแบ่งประเภทความเสี่ ยงภัยของพื้นที่สาํ หรับระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงนั้นสามารถจําแนก
ออกเป็ น 3ประเภทดังต่อไปนี้
พื้นที่ความเสี่ ยงภัยตํ่า (Light Hazard Occupancies)
พื้นที่ความเสี่ ยงภัยปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies)
พื้นที่ความเสี่ ยงภัยสู ง (Extra Hazard Occupancies)
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2.14.1 พื้นที่ความเสี่ ยงภัยตํ่า
พื้นที่ที่มีความเสี่ ยงภัยด้านอัคคีภยั ตํ่านั้น จะมีปริ มาณเชื้อเพลิงอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่งมีตวั อย่างของ
พื้นที่ เช่น
1) อาคารพักอาศัย
2) สํานักงานทัว่ ไป รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์
3) สโมสร
4) โรงพยาบาล
2.14.2 พื้นที่ความเสี่ ยงภัยปานกลาง
พื้นที่กลุ่มนี้จะมีลกั ษณะการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ติดไฟ (Combustible Liquid) หรื อ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริ มาณไม่มากจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) พื้นที่ความเสี่ ยงภัยปานกลาง กลุ่มที่ 1 เช่น
1.1 พื้นที่ที่จอดรถและแสดงรถยนต์
1.2 โรงงานผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแก้ว
1.3 โรงซักรี ด
1.4 โรงงานผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง
1.5 โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริ โภค
1.6 โรงงานทําขนมปั ง
1.7 โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
1.8 โรงงานผลิตเครื่ องดื่ม
2) พื้นที่ความเสี่ ยงภัยปานกลาง กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการติดไฟมากกว่ากลุ่มที่ 1 เช่น
2.1 โรงงานสิ่ งทอ
2.2 โรงงานยาสูบ
2.3 โรงงานสิ่ งพิมพ์
2.4 โรงงานสารเคมี
2.5 โรงสี ขา้ ว
2.6 โรงงานผลิตยางรถยนต์
2.7 โรงานแปรรู ปไม้
2.8 โรงงานผลิตกระดาษและเยือ่ กระดาษ
2.9 โรงงานผลิตอาหารสัตว์
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2.14.3 พื้นที่ความเสี่ ยงภัยสู ง
พื้นที่กลุ่มนี้จะมีลกั ษณะการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ติดไฟ (Combustible Liquid) หรื อ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริ มาณมากจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) พื้นที่ความเสี่ ยงภัยสู ง กลุ่ม 1 เช่น
1.1 โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง
1.2 โรงพิมพ์ (ที่มีการใช้หมึกพิมพ์ ที่มีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 37.9 องศาเซลเซียส)
1.3 โรงงานผลิตไม้อดั และไม้แผ่น
1.4 โรงงานฟอกย้อม ปั่ นฝ้ าย เส้นใยสังเคราะห์ และฟอกขนสัตว์
1.5 โรงหล่อด้วยแบบโลหะ
2) พื้นที่ความเสี่ ยงภัยสู ง กลุ่ม 2 เป็ นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการติดไฟสูงมากกว่ากลุ่มที่ 1 เช่น
2.1 โรงงานผลิตยางมะตอย
2.2 โรงพ่นสี
2.3 โรงกลัน่ นํ้ามัน
2.4 โรงงานผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเครื่ อง
2.5 โรงชุบโลหะที่ใช้น้ าํ มัน
2.6 โรงงานพลาสติก
2.7 พื้นที่ลา้ งโลหะด้วยสารละลาย
2.15 การติดตั้งหัวกระจายนํา้ ดับเพลิง
ในการติดตั้งหัวกระจายนํ้าดับเพลิงนั้น จะต้องทําการตรวจสอบโครงสร้างเพดานของพื้นที่ที่
ต้องการป้ องกันด้วยหัวกระจายนํ้าดับเพลิง เพื่อทําการระบุพ้นื ที่ครอบคลุมการทํางานของหัวกระจายนํ้า
ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ตามรายละเอียดในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2 .4 พื้นที่ครอบคลุมของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงเทียบกับประเภทพื้นที่เสี่ ยงภัย
ประเภทของพื้นที่เสี่ ยงภัย
ประเภทของโครงสร้าง
อันตรายตํ่า อันตรายปานกลาง อันตรายสู ง
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร)
โครงสร้างเพดาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง
20.25
11.70
9.00
โครงสร้างเพดาน – มีสิ่งกีดขวางไม่ติดไฟ
18.00
11.70
9.00
โครงสร้างเพดาน - มีสิ่งกีดขวางติดไฟ
15.12
11.70
9.00
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ดังนั้นถ้าหากสํานักงานต่างๆ มีการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติที่
ดีมีประสิ ทธิ ภาพก็จะสามารถป้ องกันและลดอันตรายจากความเสี ยหายของทรัพย์สินลดการเสี ยชี วิต
ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในกรณี ของการเกิดเหตุอคั คีภยั ลงได้มากเลยที่เดียว
2.16 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)
ถังดับเพลิ งแบบมื อถื อนั้นหลายท่ านอาจจะสังเกตเห็ นติ ดตั้งอยู่ตามจุ ดต่างๆทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่ราชการ หรื ออาคารบ้านเรื อนต่างๆ แต่ท่านทราบหรื อไม่ว่าถ้าเกิด
อัคคีภยั ถังดับเพลิงที่ติดตั้งในจุดต่างๆนั้น เป็ นชนิ ดที่ถูกต้องและเหมาะสมสําหรับใช้ในการดับเพลิง
หรื อไม่ สามารถดับไฟที่เกิดจากการติดไฟของก๊าซฯที่รั่วออกมาได้หรื อไม่ และถังดับเพลิงเหล่านี้ มี
วัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร ถังดับเพลิงแบบมือถือมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้ดบั เพลิงที่เกิดขึ้นใน
ขั้นต้น ซึ่งเพลิงไหม้น้ นั ยังไม่มีความรุ นแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใช้ประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุ
อยู่ภายในถังดับเพลิ งแบบมื อถื อให้ถูกต้องตรงกับประเภทของไฟที่ เกิ ดขึ้นจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญในการ
ดับเพลิงขั้นต้น
ประเภทของถังดับเพลิงแบบมือถือสามารถแบ่งตามชนิดของสารเคมีแห้งที่บรรจุในถังได้เป็ น
3 ประเภท

1.โ ซ เ ดี ย ม ไ บ

คาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate Based) สารเคมีกลุ่มนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพในการดับเพลิงที่เกิดกับไฟ
ประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แต่โดยทัว่ ไป จะใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากนํ้ามันที่
ใช้ในการประกอบอาหาร

2. โ ป แ ต ส เ ซี ย ม (Potassium

Based) สารเคมีดบั เพลิงประเภทนี้ มีคุณสมบัติในการดับเพลิงสําหรับไฟประเภท ข(Class B) และไฟ
ประเภท ค (Class C)ได้ดีกว่ากลุ่มโซเดียมไบคาร์บอเนต

3.โมโนแอมโมเนี ย มฟอสเฟต

(Mono Ammonium Phosphate) หรื อเรี ยกว่าสารเคมีแห้งดับเพลิงเอนกประสงค์ (ABC Multi-Purpose
Dry Chemical) เหมาะสําหรับไฟประเภททก (Class A) ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค
(Class C) แต่ไม่เหมาะกับการดับเพลิงนํ้ามันที่ใช้ในการประกอบอาหารเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ซ้ าํ
ได้ รวมทั้งไม่ใช้ในการดับเพลิงกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีมูลค่าสู งเนื่ องจากจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ าเหล่านั้น
เสี ยหายได้
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ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติของสารดับเพลิงแต่ละประเภท
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อเคมี
โซเดียมไบคาร์บอเนต
โปแตสเซียม
ไบคาร์บอเนต
โปแตสเซียม คลอไรด์
โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต

สูตรเคมี
NaHCO3

ชื่อทางการค้า
ผงเคมีแห้งกรดเกลือโซดา

KHCO3

ผงเคมีแห้ง Purple K

KCI
(NH4) H2PO4

ผงเคมีแห้ง Super K
ผงเคมีแห้ง ABC หรื อ
เอนกประสงค์

รู ปที่ 2.26 ถังดับเพลิงแบบมือถือแบบต่างๆ
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ในการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (ยกเว้น เครื่ องดับเพลิงแบบล้อเข็น) ควรติดตั้งให้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดต่อไปนี้คือ
1. การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ าํ หนักรวม (Gross Weight) ไม่เกิน 18.14 กิโลกรัม
(40ปอนด์) จะต้องทําการติดตั้งให้ส่วนบนสุ ดของถังสูงไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) โดยวัดจากพื้น
2. ในกรณี ที่ถงั (ยกเว้นถังแบบมีลอ้ เข็น) มีน้ าํ หนักเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด์) จะต้อง
ติดตั้งให้จุดบนสุ ดของถังสูงไม่เกิน 1.00 เมตร (3-1/2 ฟุต) โดยวัดจากพื้น
3. สําหรับกรณี ที่ไม่สามารถกระทําการติดตั้งให้เป็ นไปตามข้างต้นได้ จะต้องทําการติดตั้งให้
ส่ วนล่างสุ ดของถังอยูส่ ู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
2.17 การเลือกประเภทสารดับเพลิง
ในการแบ่งระดับอันตรายสําหรับพื้นที่ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างในส่ วนของการจัดเก็บหรื อ
การใช้งานในพื้นที่ที่มีปริ มาณเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งระดับอันตรายได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. อันตรายระดับตํ่า (Low Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้ อเพลิงที่สามารถทําให้เกิ ดไฟประเภท
ก (Class A) มากกว่าเชื้อเพลิงสําหรับไฟประเภท ข (Class B) โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะมีการลุกลาม
ไฟในระดับตํ่าเช่น สํานักงาน ห้องเรี ยน ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องพักในโรงแรมเป็ นต้น
2.อันตรายระดับปานกลาง (Ordinary Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก (Class
A) และ ข (Class)มากกว่าพื้นที่อนั ตรายระดับตํ่า เช่น พื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ขายสิ นค้า พื้นที่
ร้านค้าโรงงานขนาดเล็ก พื้นที่ทาํ งานวิจยั โชว์รูม รถยนต์ พื้นที่จอดรถยนต์เป็ นต้น
3. อันตรายระดับสู ง (High Hazard) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช้ การผสม ของ
เชื้ อเพลิงที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เป็ นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่ น พื้นที่ทาํ งานไม้ พื้นที่ซ่อมรถ พื้นที่
แสดงสิ นค้า พื้นที่จดั เก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตสี การชุบ การพ่นเคลือบ รวมถึงพื้นที่
ที่มีการจัดเก็บสารไวไฟ เป็ นต้น
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ตารางที่ 2.6 ความสามารถในการดับเพลิงของสารดับเพลิงแต่ละประเภท

ประเภทของสารดับเพลิง
(Fire Extinguishing Agents)
นํ้า

ก
(A)

ประเภทของไฟ
(Fire Classification)
ข
ค
(B)
(C)

ง
(D)

√

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

√

√

โฟม (Foam) เช่น AFFF, AR-AFFF เป็ นต้น

√

√

ผงเคมีแห้งเอนกประสงค์ (Multipurpose-ABC)

√

√

√

√

√

√

√

ผงเคมีแห้งกลุ่มโปแตสเซียม
ผงเคมีแห้งกลุ่มโซเดียมไบคาร์บอเนต

√

แก๊สดับเพลิง เช่น Halotron-1 เป็ นต้น

√

สารดับเพลิงพิเศษ (Dry Powder)
2.18 อัตราการดับเพลิง (Fire Rating)
การกํา หนดอัตราการดับ เพลิ ง ของถังดับ เพลิ ง แบบมื อถื อ จะมี การอ้างอิ ง การทดสอบตาม
มาตรฐานของ Underwriter’s Laboratories Inc. (UL) ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยให้สถาบันที่เชื่อถือได้
เป็ นผูท้ าํ การทดสอบหรื อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องดับเพลิงยกหิ้ วชนิ ดผงเคมีแห้ง ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1970 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตารางที่ 14 เป็ นตัวอย่างการกําหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือ
สามารถนําไปดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไม้ที่มีขนาดต่างๆกัน

√
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การเลื อกถังดับเพลิ งแบบมื อถื อสําหรั บการดับเพลิ งกับไฟประเภท ข นั้น จะมี หลักเกณฑ์
พิจารณาอัตราการดับเพลิงและระยะห่ างของการฉี ดที่ปลอดภัยการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือสําหรับ
การดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้น จะต้องทําการติดตั้งโดยการกําหนดระยะห่ างของเครื่ องดับเพลิงและ
ระยะในการเข้าถึงเครื่ องดับเพลิงให้มีสัมพันธ์กบั ระดับอันตรายของพื้นที่และอัตราการดับเพลิงของถัง
ดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใช้ดว้ ยสําหรับการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใช้ในการดับเพลิงกับไฟ
ประเภท ค (Class C) นั้น โดยปกติจะเลือกใช้สารดับเพลิงที่ไม่นาํ ไฟฟ้ าและไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย
กับ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ง าน ดัง นั้น ในการเลื อ กสารดับ เพลิ ง สามารถเลื อ กได้ห ลายแบบ เช่ น ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์สารเคมีแห้ง และแก๊สดับเพลิงต่างๆ เป็ นต้น การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อ
ใช้ในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค (Class C) นั้น จะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 23 เมตร
ดังนั้นเมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ เพลิ งไหม้ ถังดับเพลิ งจึ งถื อเป็ นอุปกรณ์ ดับเพลิ งยามฉุ กเฉิ นที่ เรา
สามารถหยิบมาใช้ได้ใกล้ตวั ที่สุด ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึง โดยบนตัวถังดับเพลิงจะระบุประเภทของ
ไฟที่เหมาะกับชนิ ดของถังดับเพลิงเอาไว้บนตัวถังดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การเลือกใช้
อุปกรณ์ดบั เพลิงเกิดประโยชน์และถูกประเภทของการใช้งาน ในการติดตั้งถังดับเพลิงจะต้องติดตั้งใน
ที่ๆเหมาะสม มองเห็นง่าย สะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงต้องแนะนําสมาชิกในบ้านหรื อในอาคารให้
ศึกษาและทําความเข้าใจวิธีใช้งานด้วย นอกจากนี้ แล้วยังต้องหมัน่ ตรวจสอบ ทําความสะอาดอุปกรณ์
ดับเพลิงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน อย่าให้กลายเป็ นเพียงถังเหล็กไร้ค่า เพราะเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น ถังดับเพลิงจะเป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญที่นาํ ทางรอดมาสู่ ชีวิตและทรัพย์สินของทุกชีวิตที่
อาศัยอยูใ่ นที่น้ นั
2.19 ตู้ฉีดนํา้ ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
ภายในตู ้ Fire Hose Cabinet ดังแสดงรู ปที่ 2.26 จะประกอบด้วย
1. สายรับนํ้าดับเพลิง(สายสวมเร็ ว) เป็ นสายสี ขาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร มีอายุการใช้งาน
ประมาณ5ปี
2. ถังดับเพลิง 1 ถัง
3. ขวาน 1 อัน
4. หัวฉีดนํ้าดับเพลิง
ภายในตูจ้ ะมีท่อรับส่ งนํ้าดับเพลิงอยูภ่ ายในสําหรับต่อกับสายรับนํ้าดับเพลิงเพื่อดับไฟใน
บริ เวณจุดใกล้เคียง ตูฉ้ ี ดนํ้าดับเพลิงจะมีระยะห่ างระหว่างตูไ้ ม่เกิน 64 เมตร (ตามที่กฎหมายกําหนด)
และหน้าตูจ้ ะติดรายละเอียดวิธีการใช้สายดับเพลิง กระจกด้านหน้าตูเ้ ป็ นกระจกนิรภัย กรณี ฉุกเฉิน
สามารถทุบแตกได้
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รู ปที่ 2.27 ตูฉ้ ีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

