บทที่ 3
การทํางานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง
3.1 ส่ วนประกอบของระบบสั ญญาณเตือนอัคคีภัย
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของระบบเตือนอัคคีภยั มี 5 ส่ วนใหญ่ๆ ซึ่งทํางานเชื่อมโยงกัน ดังแสดงใน
แผนผังภาพรู ปที่ 3.1
1.ชุดจ่ายไฟ

3.อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ

2.แผงควบคุม

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

5.อุปกรณ์ประกอบ

รู ปที่ 3.1 ส่ วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
3.2 ชุ ดจ่ ายไฟ (Power Supply)
ชุดจ่ายไฟ เป็ นอุปกรณ์แปลงกําลังไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็ นกําลังไฟฟ้ ากระแสตรงที่ใช้
ปฏิบตั ิงานของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้ าสํารองเพื่อให้ระบบทํางานได้ในขณะที่ไฟผิดปกติ
3.3 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
เป็ นส่ วนควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และส่ วนต่างในระบบทั้งหมดประกอบด้วย
วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรป้ องกันระบบ, วงจร
สัญญาณแจ้งการทํางานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ ต่าํ
หรื อไฟจ่ายตูแ้ ผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตูแ้ ผงควบคุม (FCP) จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสี ยงแสดงสภาวะ
ต่างๆบนหน้าตู ้ เช่น
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-Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- Main Sound Buzzer : จะมีเสี ยงดังขณะแจ้งเหตุ
- Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิดAlarm
- Trouble Lamp : แจ้งเหตุขดั ข้องต่างๆ
- Control Switch : สํา หรับการควบคุม เช่น เปิ ด/ปิ ดเสี ยงที่ตแู ้ ละกระดิ่ง,ทดสอบการทํา งานตู ้ ,
ทดสอบBattery , Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็ นปกติ
3.4 อุปกรณ์ เริ่มสั ญญาณ (Initiating Devices)
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณเป็ นอุปกรณ์ตน้ กําเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภยั ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
3.4.1 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภยั แบบ
ใช้มือกด(Manual Push Station)
3.4.2 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็ นอุปกรณ์อตั โนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะ
ต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(Heat
Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ(FlameDetector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส
(Gas Detector)
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) มีหลายชนิดดังนี้
3.4.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบ่งออกเป็ น 2 แบบดังนี้
3.4.2.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชัน (Ionization Smoke Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้
เหมาะสําหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควัน ในระยะเริ่ มต้นที่มีอนุ ภาคของควันเล็กมาก Ionization Detector
ทํางานโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้ า โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี ปริ มาณน้อยมากซึ่ ง
อยูใ่ น Chamber ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับอากาศที่อยูร่ ะหว่างขั้วบวกและลบ ทําให้ความนําไฟฟ้ า (Conductivity)
เพิ่มขึ้นมีผลให้กระแสสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก เมื่อมี อนุภาคของควันเข้ามาใน Sensing Chamber นี้
อนุภาคของควันจะไปรวมตัวกับ ไอออน จะมี ผลทําให้การไหลของกระแสลดลงด้วย ซึ่ งทําให้ตวั ตรวจจับ
ควันแจ้งสถานะ Alarm ทันที
3.4.2.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโต้อิเล็คตริ ก (Photoelectric Smoke Detector) เหมาะสําหรับ
ใช้ตรวจจับสัญญาณควัน ในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ข้ ึน Photoelectric Smoke Detector ทํางานโดย
ใช้ห ลัก การสะท้อ นของแสง เมื่ อ มี ค วัน เข้า มาใน ตัว ตรวจจับ ควัน จะไปกระทบกับ แสงที่ ออกมาจาก
Photoemiter ซึ่ งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสงPhoto Receptor แต่แสงดังกล่าว บางส่ วนจะสะท้อน
อนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่Photo Receptor ทําให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจ จับควันส่ งสัญญาณแจ้ง
Alarm
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3.4.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็ นอุปกรณ์แจ้ง
อัคคีภยั อัตโนมัติรุ่นแรกๆ มีหลายชนิด ซึ่ งนับได้ว่าเป็ น อุปกรณ์ที่ราคาถูกที่สุดและ มีสัญญาณหลอก (Fault
Alarm) น้อยที่สุดในปั จจุบนั อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ที่นิยมใช้กนั มีดงั ต่อไปนี้
3.4.2.2.1 อุ ปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนชนิ ดจับอัตราการเพิ่มของอุ ณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat
Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางาน เมื่อมีอตั ราการเพิ่มของอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศา เซลเซี ยส
ใน 1 นาที ส่ วนลักษณะการทํางานอากาศ ในส่ วนด้านบน ของส่ วนรับความร้อนเมื่อถูก ความร้อน จะ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วมากจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบาย ได้ ทําให้เกิดความดันสู ง
มากขึ้ น และไปดัน แผ่น ไดอะแฟรมให้ดัน ขาคอนแทคแตะกัน ทํา ให้อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อ น นี้ ส่ ง
สัญญาณ ไปยังตูค้ วบคุม
3.4.2.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector)
อุปกรณ์ชนิดนี้จะทํางาน เมื่ออุณหภูมิของ Sensors สู งถึงจุดที่กาํ หนดไว้ซ่ ึงมีต้ งั แต่ 60 องศาเซลเซียสไป
จนถึง 150 องศาเซลเซียส การทํางานอาศัยหลักการของโลหะสองชนิด เมื่อถูกความร้อน แล้วมีสมั ประสิ ทธิ์
การขยายตัวแตกต่างกัน เมื่อนําโลหะทั้งสองมาแนบติดกัน (Bimetal) และให้ ความร้อนจะเกิดการขยายตัวที่
แตกต่างกันทําให้เกิดบิดโค้งงอไปอีกด้านหนึ่งเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะคืนสู่ สภาพเดิม
3.4.2.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้รวมเอา
คุณสมบัติของ Rate of Rise Heat และ Fixed Temp เข้ามาอยูใ่ นตัวเดียวกันเพื่อตรวจจับความ ร้อนที่เกิดได้
ทั้งสองลักษณะ
3.4.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
โดยปกติจะนําไปใช้ในบริ เวณพื้นที่อนั ตรายและมีความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง (Heat Area) เช่น คลัง
จ่ายนํ้ามัน, โรงงาน อุตสาหกรรม, บริ เวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไม่มาก หรื อบริ เวณที่ง่ายต่อการ
ระเบิดหรื อง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ จะดักจับความถี่คลื่นแสงในย่าน อุลตร้าไวโอเล็ท ซึ่ง
มีความยาวคลื่นอยูใ่ นช่วง 0.18-0.36 ไมครอนที่แผ่ออกมาจาก เปลวไฟเท่านั้น แสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟ
และ แสงอินฟราเรดจะไม่มีผลทําให้เกิด Fault Alarm ได้ การพิจารณาเลือกติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับ ใน
บริ เวณต่างๆ เราจะคํานึ งเรื่ องความปลอดภัยของชี วิต, ความเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ในบริ เวณต่างๆ และ
ลักษณะของเพลิงที่จะเกิด เพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ เหมาะสมสถานที่ และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มากเกินไป
3.5 อุปกรณ์ แจ้ งสั ญญาณด้ วยเสี ยงและแสง (Audible & Visual Signaling Alarm Devices)
หลังจากอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทํางานโดยส่ งสัญญาณมายังตูค้ วบคุม(FCP) แล้ว (FCP) จึงส่ งสัญญาณ
ออกมาโดยผ่านอุ ปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็ นต้นเพื่อให้ผูอ้ ยู่อาศัย, ผูร้ ั บผิดชอบหรื อ
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
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3.6 อุปกรณ์ ประกอบ (Auxiliary Devices)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ งานเชื่ อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันและดับเพลิงโดยจะ
ถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภยั กับระบบอื่น เช่น
3.6.1ส่ งสัญญาณกระตุน้ การทํางานของระบบบังคับลิฟต์ลงชั้นล่าง, การปิ ดพัดลมในระบบปรั บ
อากาศ,ปิ ดพัดลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,การควบคุมเปิ ดประตูทางออก
เปิ ดประตูหนี ไฟ, ปิ ดประตูกนั ควันไฟ, ควบคุ มระบบกระจายเสี ยงและการประกาศแจ้งข่าว, เปิ ดระบบ
ดับเพลิง
3.6.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุน้ การทํางานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เช่นจากระบบ
พ่นนํ้าปั๊มดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็ นต้น
3.7 การป้องกันอัคคีภยั สามารถกระทําได้ 2 ลักษณะคือ
3.7.1 การป้ องกันอัคคีภยั วิธี Passiveเริ่ มจากการจัดวางผังอาคารให้ปลอดภัยต่ออัคคีภยั คือการวาง
ผังอาคารให้สามารถป้ องกันอัคคีภยั จากการเกิดเหตุสุดวิสยั ได้ มีวิธีการได้แก่ เว้นระยะห่ างจากเขตที่ดิน เพื่อ
กันการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรี ยมพื้นที่รอบอาคาร สําหรับเข้าไปดับเพลิงได้ เป็ นต้น
การออกแบบอาคาร คือการออกแบบให้ตวั อาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรื ออย่างน้อยให้มี
เวลาพอสําหรับหนีไฟได้ นอกเหนือจากนั้น ต้องมีการออกแบบที่ทาํ ให้การเข้าดับเพลิงทําได้ง่าย และมีการ
อพยพคนออกจากอาคารได้สะดวก มีทางหนีไฟที่ดีมีประสิ ทธิภาพ3.7.2
3.7.2 การป้ องกันอัคคีภยั วิธี Active คือการป้ องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,ระบาย
ควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดี
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยเป็ นระบบ ที่บอกให้คนในอาคารทราบว่า มีเหตุฉุกเฉิ น จะได้มีเวลา
สําหรับการเตรี ยมตัวหนีไฟ หรื อดับไฟได้มีอุปกรณ์ในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
(Fire Detector) อันได้แก่อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke
Detector) อีกแบบหนึ่งคืออุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ เป็ นอุปกรณ์ที่ให้ ผูพ้ บเหตุเพลิงไหม้ ทําการแจ้งเตือนมีท้ งั
แบบมือดึงและผลัก
ระบบดับเพลิงด้วยนํ้าคือระบบที่มีการเก็บกักนํ้าสํารองที่มีแรงดันพอสมควรและเมื่อมีเหตุเพลิไหม้
จะสามารถใช้ระบบดับเพลิงในการดับไฟได้ระบบนี้จะประกอบไปด้วยถึงนํ้าสํารองดับเพลิงซึ่งต้องปริ มาณ
สําหรับใช้ดบั เพลิงได้ 1-2 ชม. และประกอบด้วยระบบส่ งนํ้าดับเพลิงได้แก่เครื่ องสู บระบบท่อแนวตั้ง
แนวนอน,หัวรับนํ้าดับเพลิง,สายส่ งนํ้าดับเพลิง,หัวกระจายนํ้าดับเพลิงนอกจากนี้ยงั มีระบบดับเพลิงด้วยนํ้า
แบบอัตโนมัติ โดยที่เครื่ องที่อยูบ่ น เพดานห้องจะทํางานเมื่อมีปริ มาณความร้อนที่สูงขึ้นจนทําให้ส่วนที่เป็ น
กระเปาะบรรจุปรอทแตกออกแล้วนํ้าดับเพลิงที่ต่อท่อไว้กจ็ ะกระจายลงมาดับไฟ
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เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ เป็ นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ข้างในบรรจุสารเคมีสาํ หรับดับเพลิงแบบต่าง ๆ
ในกรณี ที่เพลิงมีขนาดเล็กก็สามารถใช้เครื่ องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟได้
ลิฟต์สาํ หรับพนักงานดับเพลิงสําหรับอาคารสูงกฎหมายจะกําหนดให้มีลิฟต์สาํ หรับพนักงานดับเพลิงทํางาน
ในกรณี ไฟไหม้ โดยแยกจากลิฟต์ใช้งานปกติทวั่ ไป ซึ่งจะทําให้การผจญเพลิง และการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
เหตุทาํ ได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ระบบควบคุมควันไฟ การสําลักควันไฟเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวิตในเหตุไฟไหม้ อาคารจึง
ต้องมีระบบ ที่จะทําให้มีการชะลอ การแพร่ ของควันไฟ โดยมากจะใช้การอัดอากาศลงไปในจุดที่เป็ นทาง
หนีไฟ, โถงบันได และโถงลิฟต์ โดยไม่ให้ควันไฟลามเข้าไป ในส่ วนดังกล่าว เพิม่ ระยะเวลาการหนีออก
จากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคารด้วย
3.8 การออกแบบระบบสั ญญาณเตือนอัคคีภัย
ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการออกแบบ
3.8.1 ความสูงของเพดาน มีผลกับจํานวนอุปกรณ์ตรวจจับที่ตอ้ งใช้ต่อพื้นที่ ความร้อนหรื อควันที่
ลอยขึ้นมา ถึงอุปกรณ์ตรวจจับ ที่ติดตั้งบน เพดานสูง จะต้องมี ปริ มาณความร้อน หรื อควันที่มากกว่าเพดาน
ตํ่า เพื่อให้อุปกรณ์ตรวจจับทํางาน ในเวลาที่เท่ากัน จึงต้องลดระยะห่าง ระหว่างตัวตรวจจับ เพื่อให้ระบบ
เสริ มกําลังตรวจจับให้ละเอียดถี่ข้ ึน เราจะพิจารณากําหนดระยะ จัดวางตัวตรวจจับ ที่ติดบนเพดาน โดย
อ้างอิงจากตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ระยะจัดวางตัวตรวจจับที่ติดบนเพดาน
ชนิดตัวตรวจจับ

พื้นที่กาตรวจจับ
(ตารางเมตร)

ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์(เมตร)

ความสู งเพดาน
(เมตร)

ตัวจับควัน (smoke detector)
ตัวจับควัน (smoke detector)
ตัวจับความร้อน (heat detector)
ตัวจับความร้อน (heat detector)

150
75
70
35

9
4.5
6
3

0.4
4.0
0.4
4.9

3.8.2. สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ,ไอนํ้า,ลม,ฝุ่ น,สิ่ งบดบัง,ประเภทวัสดุที่อยูบ่ ริ เวณนั้น ฯลฯ จะมีผลกับ
การเลือกชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ และตําแหน่งการติดตั้ง เช่น ตัวจับควันจะไม่เหมาะกับบริ เวณที่มีฝนุ่ ,
ไอนํ้า และลม Rate of Rise Heat Detector ไม่เหมาะที่จะติดไว้ในห้องBoiler ถ้าเป็ นสารติดที่ติด ไฟแต่ไม่มี
ควันก็จาํ เป็ นต้องใช้ Flame Detector ดังนั้นเราจะต้องมีพ้นื ฐาน เข้าใจหลักการทํางานของ ตัวตรวจจับแต่ละ
ชนิด
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3.8.3 ระดับความสําคัญและความเสี่ ยง เราควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตรวจจับได้ไวที่สุด เพื่อรับรู ้
เหตุการณ์ ทันทีก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต ในบางสถานที่อาจมีปัจจัยเสี่ ยงตํ่า เช่น เป็ นพื้นที่ที่อยูใ่ นระยะของ
สายตาของเจ้าหน้าที่ประจําตลอดเวลา บริ เวณที่ไม่มีวตั ถุติดไฟ หรื อติดไฟยาก สําหรับบริ เวณที่อาจเสี่ ยงต่อ
การสูญเสี ยชีวติ เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่แจ้งเหตุได้เร็วที่สุดไว้ก่อนได้แก่ตวั จับควัน
3.8.4 เงินงบประมาณที่ต้ งั ไว้ งบลงทุนเป็ นข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ตรวจจับ ชนิดที่ดี
ที่สุด ติดตั้งไว้ทุกจุดในอาคารเพราะราคาสู ง จําต้องยอมเลือกชนิดที่มีราคาถูกไปแพงดังนี้
1. Fix Temperature Heat Detector
2. Rate of Rise Heat Detector
3. Combination Heat Detector
4. Photo Electric Smoke Detector
5. Ionization Smoke Detector
6. Flame Detector
7. Beam Smoke Detector
อุปกรณ์ที่รับรู ้เหตุได้ไวจะมีราคาแพงกว่าแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับบางสถานที่ เราจะต้องพิจารณา
กับข้ออื่นด้วย
3.9การจัดแบ่ งโซน
การที่สามารถค้นหาจุดเกิดเหตุได้เร็ วเท่าไร นัน่ หมายถึง ความสามารถในการระงับเหตุก็จะมากขึ้น
ด้วย ดังนั้น การจัดโซนจึงเป็ น ความสําคัญใน การออกแบบระบบ Fire Alarm กรณี เกิดเหตุเริ่ มต้นจะทําให้
กระดิ่งดังเฉพาะโซนนั้นๆ ถ้าคุมสถานการณ์ ไม่ได้จึงจะสั่งให้กระดิ่ งโซนอื่นๆ ดังตาม แนวทางการแบ่ง
โซนมีดงั นี้
1. ต้องจัดโซน อย่างน้อย 1 โซนต่อ 1 ชั้น
2. แบ่งตามความเกี่ยวข้องของพื้นที่ ที่เป็ นที่เข้าใจสําหรับคนในอาคารนั้น เช่น โซน Office, โซน
Workshop
3. ถ้าเป็ นพื้นที่ราบบริ เวณกว้าง จะแบ่งประมาณ 600 ตารางเมตร ต่อ 1 โซน เพื่อสามารถมองเห็น
หรื อค้นพบจุดเกิดเหตุโดยเร็ ว
4. คนที่อยูใ่ นโซนใดๆ ต้องสามารถได้ยินเสี ยงกระดิ่ง Alarm ในโซนนั้นได้ชดั เจน การออกแบบ
ติดตั้ง Manual Stationระบบ Fire Alarm จะต้องมีสวิทซ์กดฉุกเฉิ น (Manual Station)ด้วยอย่างน้อยโซนละ 1
ชุด สําหรับกรณี ที่คนพบเหตุการณ์ก่อนที่ Detector จะทํางานหรื อไม่มี Detector ติดตั้งไว้ในบริ เวณนั้น
Manual Station จะต้องมีลกั ษณะดังนี้
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1. เป็ นการง่ายต่อการสังเกต โดยใช้สีแดงเข้ม ดูเด่นหรื อมีหลอดไฟ (Location Light)ติดแสดง
ตําแหน่งในที่มืดหรื อยามคํ่าคืน
2. ตําแหน่งที่ติดตั้ง ต้องอยูบ่ ริ เวณทางออก ทางหนีไฟ ที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
3. ระดับติดตั้งง่ายกับการกดแจ้งเหตุ (สูงจากพื้น1.1-1.5เมตร)
4. กรณี ระบบมากกว่า 5 โซน ควรมีแจ็คโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่บริ เวณที่เกิดเหตุกนั
ห้องควบคุมของอาคาร เพื่อรายงาสถานะการณ์และสั่งให้เปิ ดสวิทซ์ General Alarm ให้กระดิ่งดังทุกโซน
การกําหนดตําแหน่งอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
อุปกรณ์แจ้งสัญญาณมีหลายชนิ ด ได้แก่ กระดิ่ง ไซเรน ไฟสัญญาณกระพริ บ โดยทัว่ ไปเราจะนิ ยม
ติด ตั้งกระดิ่งไว้บริ เวณใกล้เคียง หรื อที่เดียวกับ Manual Station ในระดับหูหรื อเหนื อศีรษะ เราจะมีกระดิ่ง
อย่าง น้อย 1 ตัว ต่อโซนหรื อเพียงพอ เพื่อให้คนที่อยูเ่ ขตพื้นที่โซนนั้น ได้ยนิ เสี ยงชัดเจนทุกคน (รัศมีความ
ดังระดับที่ พอเพียงของกระดิ่งขนาด 6 นิ้วจะไม่เกิน 25 เมตร) ส่ วนไซเรนเราจะติดตั้งไวใต้ชายคาด้านนอก
เพื่อแจ้งเหตุ ให้บุคคลที่อยูน่ อกอาคารได้รับทราบว่า มีเหตุผิดปกติ โดยเราจะกําหนด ให้ไซเรนดังทันทีทุก
ครั้ง ที่เกิดเหตุก่อน จากนั้นจึงจะรอการตัดสิ นใจว่าจะให้โซนอื่นๆดังตามหรื อไม่
ตําแหน่งการติดตั้งตูค้ วบคุม (Fire Alarm Control Panal) เราจะติดตั้งตูค้ วบคุม (FCP) ไว้บริ เวณที่มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรื อช่ างควบคุมระบบอาคารหรื อห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากที่
กล่ า วมาข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบสั ญ ญาณเตื อ นอัค คี ภ ั ย เป็ นสิ่ งจํา เป็ นที่ ผู ้ใ ช้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยจะต้องคํานึงถึงและเลือกใช้ให้เหมาะสม
3.10 ระบบดับเพลิง
ระบบนํ้าดับเพลิงประกอบด้วย
3.10.1 ระบบสู บนํ้าดับเพลิง ส่ วนประกอบหลักๆเช่น
- เครื่ องสูบนํ้ารักษาแรงดัน (Jockey Pump)
- เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง (Fire Pump)
- ตูค้ วบคุมเครื่ องสู บนํ้ารักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller)
- ตูค้ วบคุมเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump Controller)
- วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve)
3.10.2 ระบบท่อดับเพลิง ประกอบด้วย
- หัวจ่ายนํ้า (Fire Hydrant)
- ตูส้ ายนํ้าดับเพลิง (Fire Hose)
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3.11ระบบสู บนํา้ ดับเพลิง
3.11.1 Diesel Engine Fire Pump เป็ นปั๊ มสู บนํ้าประกอบติดกับเครื่ องยนต์ชุดคอนโทรลควบคุมจะ
เป็ นแบบ 12 Volt DC หรื อ 24 Volt DC ใช้แบตเตอร์ รี่ จํานวน 2ชุด เพื่อสั่งสตาร์ ท การทํางาน
3.11.2 Electric Fire Pump เป็ นสู บนํ้าประกอบติดกับมอเตอร์ ไฟฟ้ า ชุดคอนโทรลควบคุมจะเป็ น
แบบไฟฟ้ า 220-240/380-400 Volt ACแต่ระบบดับเพลิงแบบ Electric Fire Pump นั้น ภายในตัวอาคาร
ต้องมีเครื่ องไฟฟ้ าสํารองด้วย
3.11.3 Jockey Pump นั้นเป็ นเครื่ องสู บนํ้าไฟฟ้ าแรงดัน 220-240/380-400 Volt ACลักษณะการ
ทํางานจะคล้ายๆ กับระบบ Booster Pump คือจะค่อยๆเติมนํ้า เมื่อแรงดันตกในระดับหนึ่ ง ซึ่ งจะเกิดได้
จากการ ระเหย หรื อ การรั่วไหล ของระบบท่อ ดังนั้นจุดทํางานของ Jockey Pump จึงถูกตั้งค่าให้อยู่ ใน
ระดับที่มากว่าตัวหลัก Fire Pump ประมาณ 10 ปอนด์ (psi) เพื่อป้ องกันการทํางานของ Fire Pump ไม่ให้
ทํางานก่อนเหตุอนั ควร
3.12 ระบบท่ อดับเพลิงสามารถแบ่ งออกได้ 2 แบบคือ
แบบท่ อปิ ดแห้ง ท่ อเปล่าปราศจากนํ้าภายในท่อ ซึ่ งเมื่อเหตุฉุกเฉิ น ต้องรอเติมนํ้าจากภายนอก
เท่านั้น
แบบท่อปิ ดเปี ยก คือจะมีน้ าํ เลี้ยงในระบบท่อตลอด โดยอาศัยการทํางานของเครื่ องสู บนํ้านั้นเองที่
นิยมใช้ จะมี 2 แบบ ด้วยกัน
3.12.1 ระบบท่อเปี ยกแบบทํางานอัตโนมัติ (Automatic-Wet) เป็ นระบบท่อยืนซึ่ งต่อเข้ากับระบบ
ท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงที่มีเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงต่อเข้ากับระบบเป็ นแบบยึดติดถาวร ในกรณี ที่มีการใช้งาน
ระบบแบบนี้ สามารถจ่ายนํ้าดับเพลิงได้อย่างทันทีโดยอัตโนมัติ (ตามปกติแล้วภายในระบบท่อยืนแบบนี้
จะมีน้ าํ ดับเพลิงซึ่งมีแรงดันสํารองอยูภ่ ายในท่อตลอดเวลา
3.12.2 ระบบท่อเปี ยกแบบทํางานด้วยมื อ (Manual-Wet)

เป็ นระบบท่อยืนที่ ต่อกับแหล่งจ่ าย

นํ้าประปาในอาคาร เช่ น ระบบนํ้าใช้โดยมีความมุ่งหมายให้มีน้ าํ อยู่เต็มในระบบท่อยืนเท่านั้นซึ่ ง
แหล่งจ่ายนํ้านี้ ไม่สามารถให้แรงดันและปริ มาณการไหลของนํ้าเพียงพออย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามความ
ต้องการของระบบ ระบบท่อยืนนี้ จะรับนํ้าดับเพลิงจากแหล่งจ่ายนํ้าดับเพลิงภายนอก เช่นเครื่ องสู บนํ้า
ของรถดับเพลิง เป็ นต้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบท่อเปี ยกแบบทํางานด้วยมือกับอาคารสู งที่มีความสู งตั้งแต่ 23
เมตรระบบส่ งนํ้าสําหรับท่อยืน จะต้องจัดให้มีความสามารถพอเพียงสําหรับการส่ งจ่ายนํ้าให้กบั อุปกรณ์
ฉีดนํ้าดับเพลิงที่ใช้งานเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
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3.13 ระบบหัวกระจายนํา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติเป็ นระบบดับเพลิงที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพใน
การควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก และปั จจุบนั มีการติดตั้งใช้กนั แพร่ หลายทัว่ โลก เพราะสามารถควบคุมเพลิง
ไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทนั ทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟก็
น้อยลงและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยูใ่ นพื้นที่จาํ กัด ระบบนี้จะทําให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพ
หนีไฟ ซึ่งหมายถึงชีวิตผูใ้ ช้อาคารจะมีความปลอดภัยจากอัคคีภยั มากขึ้นตามไปด้วย

รู ปที่ 3.2 แบบทัว่ ไปของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง

3.14 ประเภทของระบบหัวกระจายนํา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Type of Automatic Sprinkler System)
3.14.1 ระบบท่อเปี ยก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานกับพื้นที่ป้องกันเพลิงไหม้ที่
อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ทาํ ให้น้ าํ ในเส้นท่อเกิ ดการแข็งตัวนํ้าจากหัวกระจายนํ้า
ดับเพลิงจะฉี ดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้
3.14.2 ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบนี้ เหมาะสมที่จะใช้งานสําหรับพื้นที่ป้องกันที่มี
อุณหภูมิโดยทัว่ ไปตํ่ากว่าจุดเยือกแข็งซึ่ งทําให้เกิดการแข็งตัวของนํ้าในเส้นท่อได้โดยในระบบท่อจะมีการ
อัดอากาศเข้าภายในแทนนํ้า เหมาะสําหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด
3.14.3 ระบบท่อแห้งแบบชะลอนํ้าเข้า (Pre Action System) ระบบนี้ เหมาะสําหรับพื้นที่ป้องกันที่
ต้องการหลีกเลี่ยงการทํางานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่อาจผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
หรื ออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสู ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.14.4 ระบบเปิ ด (Deluge System) ระบบนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภยั พิเศษ ที่ตอ้ งการนํ้า
ดับเพลิงในปริ มาณมากออกจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิ ด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัวซึ่ ง
ประเภทของระบบที่ใช้ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้คือระบบท่อเปี ยกเนื่ องจากเป็ นระบบที่มีความนิ ยมใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในประเทศไทย
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3.15 ชนิดของหัวกระจายนํา้ ดับเพลิงสามรถรูปได้ ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ชนิดการทํางานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง
กระเปาะแก้วสี
อุณหภูมิ
สี สม้
57C135F
สี แดง
68C155F
สี เหลือง
79C175F
สี เขียว
93C200F
สี ฟ้า
141C 286F
สี ม่วง
182C360F
3.16 ลักษณะเครื่องสู บนํา้ ดับเพลิง
ส่ วนประกอบของเครื่ องสูบนํ้าดับเพลิงสามาแสดงได้ดงั รู ปที่ 3.3-3.5

รู ปที่ 3.3 เครื่ องสู บนํ้ารักษาแรงดัน(Jockey Pump)

รู ปที่ 3.4 เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง (Fire Pump)
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รู ปที่ 3.5 ตูค้ วบคุมเครื่ องสูบนํ้ารักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller)
และเครื่ องสู บนํ้าดับเพลิง (Fire Pump Controller)
3.17 ลักษณะของระบบท่ อดับเพลิง
ส่ วนประกอบของระบบท่อดับเพลิงสามาแสดงได้ดงั รู ปที่ 3.6-3.7

รู ปที่ 3.6 หัวจ่ายนํ้า (Fire Hydrant)

รู ปที่ 3.7 ตูส้ ายนํ้าดับเพลิง (Fire Hose)

