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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั หรือระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System) คือระบบท่ี

สามารถตรวจจบัและแจง้เตือนการเกิดเหตุเพลิงไหมโ้ดยอตัโนมติั ระบบท่ีดีจะตอ้งตรวจจบัและ

แจง้เหตุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว เพ่ือใหผู้ท่ี้อยู่ภายในอาคารหรือสถานท่ีรับทราบเหตุและเขา้ระงบั

เหตุเพ่ือไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามเพ่ิมข้ึนและมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอพยพออกจากอาคาร

หรือไปยงัสถานท่ีปลอดภยัไดม้ากท่ีสุด เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น  

โดยอาคารทัว่ไปมีการติดตั้งระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้แต่จะมีบางอาคารบางสถานท่ีท่ี

ยงัไม่ไดรั้บการติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั หรืออาคารท่ีกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างยงัไม่ไดด้าํเนินการ

วางระบบป้องกนัอคัคีภยั ผลท่ีเกิดข้ึนจากอคัคีภยัโดยตรงท่ีทาํให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต

อนัเน่ืองมาจากความร้อน เกิดความเสียหายแก่อาคารสถานท่ี และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง 

ซ่ึงสาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากการตั้งใจ และสาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากการประมาทขาดความ

ระมดัระวงัหรือมิไดต้ั้งใจก็ตาม 

ดงันั้น ผูจ้ดัทาํจึงออกแบบอุปกรณ์แจง้เตือนอคัคีภยัแบบเคล่ือนท่ี เพ่ือใหอ้าคารท่ียงัไม่ได้

ติดตั้งระบบแจง้เตือนอคัคีภยัแบบถาวรไปใชเ้ป็นระบบแจง้เตือนชัว่คราว สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์

และระงบัเหตุก่อนท่ีเหตุเพลิงไหมจ้ะลุกลาม ซ่ึงการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุ

เพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี ดงัรูปท่ี 1.1 จะช่วยลดการเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละสูญเสียทรัพยสิ์น ของผูท่ี้

พกัอาศยัอยูใ่นอาคารหรือสถานท่ีได ้

 

 
รูปท่ี 1.1 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพ่ือศึกษาการออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบ

เคล่ือนท่ี 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1  อุปกรณ์ตรวจจบัควนั แบบ Smoke Detector Photoelectric 

          - ตรวจจบัควนัท่ีระยะความสูงไม่เกิน 4 เมตร 

1.3.2  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน แบบ Mechanical Rate of Rise Heat Detector 

          - ตรวจจบัความร้อน ท่ีเปล่ียนแปลงจากอุณหภูมิปกติ 9 องศาเซลเซียส 

1.3.3  อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส Gas Detector 

          - ตรวจจบัแก๊สธรรมชาติ (Natural gas) ความเขม้ขน้ 0.050-0.714%  

          - ตรวจจบัแก๊สหุงตม้ (Propane gas) ความเขม้ขน้ 0.021-0.300% 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  เป็นชุดสาธิตของบริษทัในการใชง้านระบบตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

1.4.2  เป็นอุปกรณ์สาํรองเม่ือระบบตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมชุ้ดหลกัไม่สามารถ

ใชง้านได ้

1.4.3  สามารถใชง้านไดท้นัที ไม่ตอ้งเจาะ บริเวณผนงั หรือเพดาน 

1.4.4  ตวัเคร่ืองมีขนาดเลก็ และมีลอ้เคล่ือนท่ีได ้ขนยา้ยไดส้ะดวก 

1.4.5  อุปกรณ์ตรวจจบัควนั และอุปกรณ์แจง้เตือน สามารถปรับระดบัความสูง-ตํ่าได ้เพ่ือ

สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย 

1.4.6  สามารถใชก้บัอาคารก่อสร้างหรืออาคารท่ียงัไม่ไดติ้ดตั้งระบบแจง้เตือนอคัคีภยัแบบ

ถาวร ไปใชเ้ป็นระบบแจง้เตือนชัว่คราว 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

การจดัทาํโครงงาน สหกิจเร่ืองการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม้

แบบเคล่ือนท่ี ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1 ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม ้

2.2 ทฤษฏีระบบป้องกนัเพลิงไหม ้

2.3 ทฤษฎีมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

2.4 ระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System) 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องเกีย่วกบัการศึกษา 

2.1.1 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้

อคัคีภยั คือ ภยัอนัตรายอนัเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทาํใหเ้กิดการติดต่อลุกลาม ไป

ตามบริเวณ ท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถา้การลุกไหมท่ี้มี

เช้ือเพลิงต่อเน่ือง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถกูขบัออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สร้างความ

สูญเสียใหท้รัพยสิ์นและชีวิต และสภาพแวดลอ้ม 

2.1.2 สาเหตุของอคัคีภยั 

สาเหตุของการเกิดอคัคีภยัจนทาํใหเ้กิดการลุกลามเกิดเพลิงไหมข้นาดใหญ่นั้น อาจเกิดได ้4 

ลกัษณะใหญ่ คือ 

1. สาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม 

ซ่ึงเกิดจากการจูงใจอนัมีมลูสาเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเน่ืองมาจากเป็น

พวกโรคจิต 

2. สาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากความประมาท ขาดความระมดัระวงั 

3. ขาดความระมดัระวงัในการควบคุมเช้ือเพลิง 

4. ขาดความระมดัระวงัการใชไ้ฟและความร้อน 

2.1.3 แหล่งกาํเนิดอคัคีภยั 

แหล่งกาํเนิดอคัคีภยัแตกต่างกนัไปดงัต่อไปน้ี 

1. อุปกรณ์ไฟฟ้า 

2. การสูบบุหร่ีหรือการจุดไฟ 

3. ความเสียดทานของประกอบของเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์

4. เคร่ืองทาํความร้อน 
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5. วตัถุท่ีมีผวิร้อนจดั เช่น เหลก็ท่ีถกูเผา ท่อไอนํ้ า 

6. เตาเผาซ่ึงไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปกคลุม 

7. การเช่ือมและตดัโลหะ 

8. การลุกไหมด้ว้ยตวัเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหิน

ก่อใหเ้กิดความร้อนข้ึนในตวัของมนัเอง จนกระทัง่ถึงจุดติดไฟ 

9. เกิดจากการวางเพลิง 

10. ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง  

11. โลหะหรือวตัถุหลอมเหลว 

12. ไฟฟ้าสถิต 

13. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เม่ือสัมผสักบันํ้ า 

อากาศ หรือวสัดุอ่ืนๆ ทาํใหเ้กิดการลุกไหมไ้ด ้

14. สภาพบรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเป้ือนก่อใหเ้กิดการระเบิดได ้

15. จากสาเหตุอ่ืน ๆ 

2.1.4 การสนัดาปหรือการเผาไหม ้(Combustion) 

การเผาไหมห้รือการสนัดาป เป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนเป็นสภาวะท่ีเกิดจากเช้ือเพลิง

ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว แก๊ส เม่ือเผาไหมแ้ลว้ก่อเกิดพลงังาน 

2.1.5 องคป์ระกอบของไฟ (Fire triangle) 

การท่ีจะเกิดไฟข้ึนไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 

1. เช้ือเพลิง (Fuel) ซ่ึงจะอยูใ่นสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 

2. ออกซิเจน (Oxygen) ซ่ึงจะมีอยูใ่นอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ 

3. ความร้อน (heat) พอเพียงท่ีจะติดไฟได ้

เม่ือมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ครบแลว้ไฟจะเกิดลุกไหมข้ึ้นและเกิดปฏิกิริยาลกูโซ่ 

 

 
รูปท่ี 2.1 การใชส้ามเหล่ียมของไฟ 
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สามเหล่ียมของไฟ แสดงใหเ้ห็นว่าไฟจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ เช้ือเพลิง

(ในรูปแบบของไอระเหย) อากาศ(ออกซิเจน) และความร้อน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการท่ีจะดบั

ไฟนั้น ก็ตอ้งเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกไป ดงันั้นองค์ประกอบในการเผาไหมมี้อยู่ 4 องค์ประกอบ 

คือ 

 

 
รูปท่ี 2.2 องคป์ระกอบในการเผาไหม ้

 

- เช้ือเพลิง Fuel 

คือ วตัถุใดๆ ก็ตามท่ีสามารถทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนไดอ้ย่างรวดเร็วในการเผาไหม ้เช่น 

ก๊าซ ไม ้กระดาษ นํ้ ามนั โลหะ พลาสติก เป็นตน้ เช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซจะสามารถลุกไหมไ้ฟ

ได ้แต่เช้ือเพลิงท่ีอยู่ในสถานะของแข็งและของเหลวจะไม่สามารถลุกไหมไ้ฟได ้ถา้โมเลกุลท่ีผิว

ของเช้ือเพลิงไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นก๊าซ การท่ีโมเลกุลของของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปร

สภาพ กลายเป็นก๊าซไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัความร้อนท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 

ความแตกต่างของลกัษณะการติดไฟของเช้ือเพลิงดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการติดไฟของสาร (Flammability Limits) 

เป็นปริมาณไอของสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงในอากาศท่ีมีคุณสมบติัซ่ึงพร้อมจะติดไฟไดใ้น

การเผาไหมน้ั้นปริมาณไอเช้ือเพลิงท่ีผสมกบัอากาศนั้นจะตอ้งมีปริมาณพอเหมาะจึงจะ

ติดไฟได ้โดยปริมาณตํ่าสุดของไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น % ในอากาศ ซ่ึงสามารถจุดติดไฟได้

เรียกว่า “ ค่าตํ่าสุดของไอเช้ือเพลิง (Lower Flammable Limit) ” และปริมาณสูงสุดของ

ไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น % ในอากาศซ่ึงสามารถจุดติดไฟไดเ้รียกว่า “ ค่าสูงสุดของไอ

เช้ือเพลิง (Upper Flammable Limit) ” ซ่ึงสารเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าตํ่าสุดและ

ค่าสูงสุดของไอเช้ือเพลิงแตกต่างกนัไป 
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2. จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ อุณหภูมิท่ีต ํ่าท่ีสุด ท่ีสามารถทาํให้เช้ือเพลิงคายไอ

ออกมาผสมกบัอากาศในอตัราส่วน ท่ีเหมาะสมถึงจุดท่ีมีค่าตํ่าสุดถึงค่าสูงสุดของไอ

เช้ือเพลิง เม่ือมีประกายไฟก็จะเกิดการติดไฟ เป็นไฟวาบข้ึนและก็ดบั 

3. จุดติดไฟ (Fire Point) คือ อุณหภูมิของสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงไดรั้บความร้อน จนถึงจุด

ท่ีจะติดไฟไดแ้ต่การติดไฟนั้นจะตอ้งต่อเน่ืองกนัไป โดยปกติความร้อนของ Fire Point 

จะสูงกว่า Flash Point ประมาณ 7 องศาเซลเซียส 

4. ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) คือ อตัราส่วนของนํ้ าหนักของสารเคมีใน

สถานะก๊าซต่อนํ้ าหนกัของอากาศเม่ือมีปริมาณเท่ากนั ความหนาแน่นไอ ใชเ้ป็นส่ิงบ่ง

บอกให้ทราบว่าก๊าซนั้นจะหนักหรือเบากว่าอากาศซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการควบคุม

อคัคีภยั 

- ออกซิเจน Oxygen 

อากาศท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา นั้นมีก๊าซออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ประมาณ 21% แต่การเผา

ไหมแ้ต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งการออกซิเจนประมาณ 16% เท่านั้น ดงันั้นจะเห็นว่าเช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีอยู่

ในบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเรานั้นจะถูกลอ้มรอบดว้ยออกซิเจน ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอสาํหรับการเผา

ไหมย้ิ่งถา้ปริมาณออกซิเจนยิ่งมากเช้ือเพลิงก็ยิ่งติดไฟได้ดีข้ึน และเช้ือเพลิงบางประเภทจะมี

ออกซิเจนในตวัเองอยา่งเพียงพอท่ีจะทาํใหต้วัเองไหมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใชอ้อกซิเจนท่ีอยูโ่ดยรอบเลย 

- ความร้อน Heat 

ความร้อน คือ พลงังานท่ีทาํใหเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิดเกิดการคายไอออกมา 

- ปฏิกิริยาลกูโซ่ Chemical chain Reaction 

หรือการเผาไหมอ้ย่างต่อเน่ือง คือ กระบวนการเผาไหมท่ี้เร่ิมตั้งแต่เช้ือเพลิงได้รับความ

ร้อนจนติดไฟเม่ือเกิดไฟข้ึน หมายถึง การเกิดปฏิกิริยา กล่าวคืออะตอมจะถกูเหวี่ยงออกจากโมเลกุล

ของเช้ือเพลิง กลายเป็นอนุมลูอิสระ และอนุมลูอิสระเหล่าน้ีจะกลบัไปอยูท่ี่ฐานของไฟอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหเ้กิดเปลวไฟ 

2.1.6 ช่วงการลุกไหมข้องเช้ือเพลิง Flammable range 

1. LEL (Lower explosive limit) 

คืออตัราส่วนอยา่งตํ่าท่ีทาํใหเ้ช้ือเพลิงกบัอากาศสามารถจุดติดเป็นเปลวไฟได ้

2. IM (Ideal mixture) 

คืออตัราส่วนพอเหมาะท่ีทาํใหเ้ช้ือเพลิงและอากาศเกิดจุดติดอย่างรวดเร็ว และให้อุณหภูมิ

สูงสุด 

3. UEL (Upper explosive limit) 

คืออตัราส่วนท่ีมีสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงมากเกินไปทาํใหจุ้ดติดไม่สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 2.3 ช่วงการลุกไหมข้องเช้ือเพลิง Flammable range 

 

 
รูปท่ี 2.4 ช่วงการลุกไหมข้องเช้ือเพลิง Flammable range 

 

ซ่ึงช่วงของการจุดติดเช้ือเพลิงแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันตามขบวนการคายไอของ

เช้ือเพลิง Pyrolysis = เป็นขบวนการสลายตัวของสารดว้ยความร้อน เช่น ไม(้C6H10O5) เม่ือ

สลายตวัเป็น คาร์บอน ,ไฮโดรเจน และทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจน เม่ือไดรั้บความร้อนจะเกิด 

1. ก๊าซท่ีไม่ติดไฟ ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซน์ Carbon dioxide (Co2) ไอนํ้ า water 

(H2O) 

2. ก๊าซติดไฟ ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนออกไซน์ Carbon monoxide (CO) 

3. เขม่า Soot (Carbon particles, C) เกิดข้ึน 

4. อากาศ ออกซิเจน,ไนโตรเจน อ่ืนๆ 

การเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์เกิดข้ึนเน่ืองจาก ปริมาณของออกซิเจนลดน้อยลง ซ่ึงสามารถ

สงัเกตเห็นไดจ้ากสีของเปลวไฟท่ีเปล่ียนไป เม่ือมีออกซิเจนในปริมาณท่ีเหมาะสมเปลวไฟจะมีสี
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เหลืองสว่าง เม่ือออกซิเจนลดนอ้ยลงสีของเปลวไฟจะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลืองส้ม ส้มแก่ และเป็นสี

แดง เม่ือมีปริมาณออกซิเจนตํ่ามากไฟจะเร่ิมดบัดว้ยตนเองไดเ้น่ืองจากขาดออกซิเจน 

2.1.7 การพฒันาของไฟ การเผาไหมท้าํใหเ้กิดก๊าซและควนัไฟ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 

1. ช่วงลุกไหม ้Ignition เป็นช่วงของการเร่ิมลุกไหมท่ี้จุดตน้เพลิง 

2. ช่วงขยายตวั Growth เป็นช่วงไฟเร่ิมลุกไหมม้ากข้ึน มีการลุกลามดว้ยวิธีการต่างๆ 

3. ช่วงลุกไหมเ้ต็มท่ี Fully Developed เป็นช่วงการลุกไหมอ้ยา่งเต็มท่ีมีขนาด 

ใหญ่เต็มพ้ืนท่ีของการเกิดเพลิงไหม ้

4. ช่วงไฟมอด Decay เป็นช่วงท่ีไฟเร่ิมขาดปัจจยัในการลุกไหม ้ตามองคป์ระกอบของไฟ 

คือเช้ือเพลิง ความร้อน ออกซิเจน ทาํใหไ้ฟมอดและดบัลงในท่ีสุด 

 

2.2 ทฤษฎรีะบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

2.2.1 ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้

กฎหมายกาํหนดไวว้่าอาคารท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารใหญ่และอาคารสูง ต้องมี

ขอ้กาํหนดสาํหรับป้องกนัอคัคีภยัท่ีหลีกเล่ียงมิไดเ้ด็ดขาด แต่ในอาคารพกัอาศยัทัว่ไปไม่ว่าจะเป็น

ขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ เช่นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ก็จาํเป็นตอ้งมีระบบอคัคีภยัตามความ

สมควรไวด้ว้ยทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์และความปลอดภยัแก่ชีวิต และทรัพยสิ์นของผูอ้ยูอ่าศยั 

การป้องกนัอคัคีภยัสามารถทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

1. การป้องกนัเพลิงไหมว้ิธี (Passive) 

 เร่ิมจากการจดัวางผงัอาคารใหป้ลอดภยัต่ออคัคีภยั คือการวางผงัอาคารใหส้ามารถป้องกนั

อคัคีภยัจากการเกิดเหตุสุดวิสยัได ้มีวิธีการไดแ้ก่ เวน้ระยะห่างเขตท่ีดิน เพ่ือกนัการลามของไฟตาม

กฎหมาย การเตรียมพ้ืนท่ีรอบอาคาร สําหรับเข้าไปดับเพลิงได้ การออกแบบอาคาร คือการ

ออกแบบให้ตวัอาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรืออย่างน้อยให้มีเวลาพอสาํหรับหนีไฟได ้

นอกเหนือจากนั้น ตอ้งมีการออกแบบท่ีทาํใหก้ารเขา้ดบัเพลิงทาํไดง่้ายและมีการอพยพคนออกจาก

อาคารไดส้ะดวก มีทางหนีไฟท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

2. การป้องกนัไฟไหมว้ิธี (Active) 

คือการป้องกนัโดยใชร้ะบบเตือนภยั,การควบคุมควนัไฟ,ระบายควนัไฟและระบบดบัเพลิง

ท่ีดีระบบสญัญาณแจง้เตือนภยัเป็นระบบท่ีบอกให้คนในอาคารทราบว่ามีเหตุฉุกเฉินจะไดมี้เวลา 

สาํหรับการเตรียมตวัหนีไฟ หรือดบัไฟไดมี้อุปกรณ์ในการเตือนภยั 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจบั

เพลิงไหม ้(Fire Detector) อนัได้แก่อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์

ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) อีกแบบหน่ึงคืออุปกรณ์แจง้เตือนดว้ยมือ เป็นอุปกรณ์ท่ีให้ ผูพ้บ

เหตุเพลิงไหม ้ทาํการแจง้เตือนมีทั้งแบบดึงและผลกัระบบดบัเพลิงดว้ยนํ้ าคือระบบท่ีมีการเก็บกกั

นํ้ าสาํรองท่ีมีแรงดนัพอสมควรและเม่ือมีเหตุเพลิงไหมจ้ะสามารถใชร้ะบบดบัเพลิงในการดบัไฟได้



9 

ระบบน้ีจะประกอบไปดว้ยถึงนํ้ าสาํรองดบัเพลิงซ่ึงตอ้งมีปริมาณสาํหรับใชด้บัเพลิงได ้1-2 ชัว่โมง 

และประกอบด้วย ระบบส่งนํ้ าดับเพลิงได้แก่ เคร่ืองสูบ ระบบท่อ แนวตั้งแนวนอน หัวรับนํ้ า

ดบัเพลิง สายส่งนํ้ าดบัเพลิง  หัวกระจายนํ้ าดบัเพลิง นอกจากน้ียงัมีระบบดบัเพลิงดว้ยนํ้ าแบบ

อตัโนมติั โดยท่ีเคร่ืองท่ีอยูบ่นเพดานหอ้งจะทาํงานเม่ือมีปริมาณความร้อนท่ีสูงข้ึนจนทาํใหส่้วนท่ี

เป็นกระเปาะบรรจุ ปรอทแตกออก แลว้นํ้ าดบัเพลิงท่ีต่อท่อไว ้ก็จะกระจายลงมาดบัไฟเคร่ือง

ดบัเพลิงแบบมือถือเป็นอุปกรณ์ขนาดเลก็ขา้งในบรรจุสารเคมีสาํหรับดบัเพลิงแบบต่างๆในกรณีท่ี

เพลิงมีขนาดเลก็ ก็สามารถใชเ้คร่ืองดบัเพลิงขนาดเลก็หยดุย ั้งการลุกลามของไฟได ้และการใชลิ้ฟต์

สาํหรับพนกังานดบัเพลิงสาํหรับอาคารสูงกฎหมายจะกาํหนดให้มีลิฟตส์าํหรับพนักงานดบัเพลิง

ทาํงานในกรณีไฟไหม้โดยแยกจากลิฟต์ใช้งานปกติทั่วไปซ่ึงจะทําให้การผจญเพลิงและการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนระบบควบคุมควนัไฟการสาํลกัควนัไฟ

เป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหมอ้าคารจึงตอ้งมีระบบ ท่ีจะทาํใหใ้ห้มีการชะลอ การ

แพร่ ของควนัไฟโดยมากจะใชก้ารอดัอากาศลงไปในจุดท่ีเป็นทางหนีไฟ โถงบนัได และ โถงลิฟต ์

โดยไม่ใหค้วนัไฟลามเขา้ไป ในส่วนดงักล่าว เพ่ิมระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูด

ควนัออกจากตวัอาคารดว้ย 

2.2.2 ระบบสญัญาณเตือนแจง้เหตุ ไดแ้ก่ 

1.ตูค้วบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 

2.อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

3.อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

4.อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector) 

5.อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณแบบมือดงัจากบุคคล (Manual Pull Station) 

6.อุปกรณ์แจง้สญัญาณ (Notification Appliance Devices) 

7.อุปกรณ์แยกแจง้สญัญาณ (Graphic Annunciator) 

8.อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) 

2.2.3 ตูค้วบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 

ตูค้วบคุมสัญญาณระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) ดงัแสดงในรูปท่ี 

2.5 เป็นชุดควบคุมการทาํงานของระบบหรือเป็นหน่วยปฏิบติัการ สามารถแสดงผลการตอบสนอง

ของอุปกรณ์ตรวจจบั และส่งสญัญาณแจง้เหตุไปตามตาํแหน่งต่างๆท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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รูปท่ี 2.5 ตูค้วบคุม (Fire Alarm Control Panel) 

 

2.2.4 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบอนุภาคของควนัโดยอตัโนมติัส่วนใหญ่ การเกิดเพลิง

ไหมจ้ะเกิดควนัไฟก่อน จึงทาํใหอุ้ปกรณ์ตรวจจบัควนัสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหมไ้ด ้ในการเกิด

เพลิงไหมร้ะยะแรก แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ในการเกิดเพลิงไหมบ้างกรณีจะเกิดควนัไฟน้อยจึงไม่ควรนาํ

อุปกรณ์ตรวจจบัไปใชง้าน เช่น การเกิดเพลิงไหมจ้ากสารเคมีบางชนิด หรือนํ้ ามนั 

หลกัการทาํงานโดยทั่วไปอุปกรณ์ตรวจจับควนัจะทาํงานโดยอาศยัหลกัการคือเม่ือมี

อนุภาคควนัลอยเขา้ไปในอุปกรณ์ตรวจจบัควนั อนุภาคควนัจะเขา้ไปกีดขวางวงจรไฟฟ้า หรือกีด

ขวางระบบแสงในวงจร หรือใชอ้นุภาคควนัในการหักเหแสงไปท่ีตัวรับแสง ชนิดของอุปกรณ์

ตรวจจบัควนั แบ่งได ้2 ประเภทใหญ่คือ 

1. ชนิดไอโอไนเซชนั (Ionization) 

2. ชนิดโฟโตอิเลก็ทริก (Photoelectric) 

- อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดไอโอไนเซชนั (Smoke Detector Ionization Type) ดงัแสดงใน

รูปท่ี 2.6 ภายในกล่อง (Chamber) มีแผ่นโลหะท่ีมีขั้วไฟฟ้าต่างกันท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสี 

(Radioactive) ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีกระตุน้อากาศภายในให้เกิดการแตกตวัเป็นไอออนโดยไอออนใน

กล่องจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวันาํไฟฟ้าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นทั้งสองขั้ว เม่ือเกิดควนัเขา้ไปในกล่องจะ

ทาํใหค่้าความนาํไฟฟ้าของอากาศลดลงและกระแสไฟฟ้าจะลดลงตามปริมาณควนัท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง

ค่าท่ีกาํหนดไว ้ระบบจะทาํงาน 
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รูปท่ี 2.6 ภายในอุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดไอโอไนเซชนั 

(Smoke Detector Ionization Type) 

 

 
รูปท่ี 2.7 การทาํงานของระบบ อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิด ไอโอไนเซชนั  

(Smoke Detector Ionization Type) เร่ิมแรกยงัไม่มีอนุภาพของควนั  

กระแสไฟฟ้าจะเดินสะดวก ระบบจะไม่ทาํงาน 

 

 
รูปท่ี 2.8 เม่ือมีอนุภาคควนัมาติดท่ีแผน่ Screen (เห็นเป็นจุดดาํๆ) 

จะเป็นการขดัขวางกระแสไฟฟ้าทาํใหก้ระแสไฟฟ้าลดตํ่าลง 

จนถึงจุดท่ีระบบทาํงาน 
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ขอ้ดี 

สามารถตรวจจบัควนัท่ีมีอนุภาคขนาดเลก็กว่า 1 ไมครอนท่ีเกิดจากการเผาไหมจ้นได้

หมด อยา่งรวดเร็ว 

ขอ้เสีย 

1. ตรวจจบัควนัท่ีมีอนุภาคใหญ่และหนาทึบท่ีเกิดการครุตวัอย่างชา้ไดไ้ม่ดีเท่าระบบ

อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิด (Smoke Detector Photoelectric Type) 

2. หากมีฝุ่ นแมลงขนาดเลก็หลุดเขา้ไปในอุปกรณ์จะทาํใหเ้กิดการทาํงานผดิพลาดได ้

3. กระแสลมและการกลัน่ตวัไอนํ้ าในอากาศทาํใหอุ้ปกรณ์ทาํงานผดิพลาด 

4. การเปล่ียนแปลงของความกดอากาศและความช้ืนมีผลทาํใหร้ะบบผดิพลาด 

การแกไ้ข (เร่ืองความช้ืน และความกดอากาศเปล่ียนแปลง) เพ่ือปิดจุดดอ้ยดา้นน้ีจึงมีการ

พฒันาเป็นระบบอุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดไอโอเซชนัแบบกล่องคู่ กล่องหน่ึงจะรับอากาศจาก

ภายนอก ส่วนอีกกล่องจะเป็นกล่องอากาศอา้งอิงท่ีเปิดช่องเลก็ท่ียอมให้ความช้ืนผ่านไดแ้ต่ไม่ยอม

ใหอ้นุภาคควนัผา่น กล่องทั้งสองจะทาํการเปรียบเทียบกนัระหว่างสองกล่องถา้ความช้ืนและความ

ดนัทั้งสองกล่องเท่ากนัระบบจะไม่ทาํงาน 

- อุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Smoke Detector Photoelectric Type) มี

หลกัการทาํงาน 2 แบบคือ 

แบบท่ี 1 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ชนิดโฟโตอิเล็กทริกแบบควนักีดขวางแสง (Light 

Obscuration) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.9 ทาํงานโดยใชแ้หล่งกาํเนิดแสง (Emitted Light) ยิง

เขา้ท่ีตวัรับแสง (Detector Light) เม่ือไม่มีควนัไฟปริมาณแสงจะคงท่ีๆค่าหน่ึงเสมอ

เม่ือมีอนุภาคควนัเขา้มาดงัรูปขวามืออนุภาคควนัจะเขา้ไปกีดขวางลาํแสงแสงท่ีส่องเขา้

ตวัรับจะตํ่าลงเร่ือยๆจนถึงค่าท่ีกาํหนดไวร้ะบบจะทาํงานดงัแสดงในรูปท่ี 2.10 

 

 
รูปท่ี 2.9 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดโฟโตอิเลก็ทริก 

แบบควนักีดขวางแสง (Light Obscuration) 
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รูปท่ี 2.10 ระบบการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

แบบควนักีดขวางแสง (Light Obscuration) 

 

แบบท่ี 2 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ชนิดโฟโตอิเลก็ทริกแบบหักเหแสง (Light Scattering) 

ดงัแสดงในรูปท่ี 2.10 ทาํงานโดยมีแหล่งกาํเนิดแสงแต่จะไม่ยงิไปท่ีตวัรับแสงโดยตรง 

จะอาศยัหลกัการท่ีว่าเม่ือมีอนุภาคควนัเข้ามาในอุปกรณ์อนุภาคควนัจะหักเหแสง

บางส่วนไปท่ีตัวรับแสงเม่ือมีควนัมากข้ึนแสงก็จะหักเหเขา้ตวัรับแสงมากข้ึนจนถึง

จุดๆหน่ึงท่ีระบบจะทาํงานดงัแสดงในรูปท่ี 2.11 

 

 
รูปท่ี 2.11 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดโฟโตอิเลก็ทริก 

แบบหกัเหแสง (Light Scattering) 
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รูปท่ี 2.12 ระบบการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

แบบหกัเหแสง (Light Scattering) 

 

ขอ้ดี 

เหมาะกบัการตรวจจบัควนัท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1 ไมครอนข้ึนไป คือควนัท่ีเกิดจากการ

สนัดาปไม่สมบูรณ์ เช่น เกิดเพลิงไหมใ้นท่ีอบัอากาศ 

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัตอ้งติดตั้งในตาํแหน่งท่ีสามารถตรวจจบัควนัไดส้ะดวก

และไม่ถกูกีด ขวางอุปกรณ์ตรวจจบัควนัจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือทาํงานเม่ือควนัลอยมากระทบ

และเข้าไปยงัส่วนตรวจจับควนัของอุปกรณ์ตรวจจับควนัฉะนั้นการกาํหนดจุดหรือตาํแหน่งมี

ความสาํคญัมาก ในการออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับควนัตอ้งวิเคราะห์ถึงตาํแหน่งท่ีมี

โอกาสเกิดเพลิงไหม ้วิเคราะห์ถึงการเคล่ือนตวัของควนั วิเคราะห์ถึงการเบ่ียงเบนของควนัจาก

ทิศทางลม การระบายอากาศ สภาพผวิเพดาน รูปร่างเพดาน ความสูงของการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั

ควนั ระยะห่างและความสูงท่ีกล่าวต่อไปน้ี เป็นเพียงระยะมากท่ีสุดท่ีสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั

ควนั ระยะห่างและความสูงท่ีกล่าวต่อไปน้ี เป็นเพียงระยะมากท่ีสุดท่ีสามารถติดตั้งไดใ้นสภาพปกติ

เท่านั้นในบางกรณีท่ีตอ้งการความแม่นยาํ อาจตอ้งทาํการทดสอบในสถานท่ีจริงร่วมดว้ยก่อนเร่ิม

เราตอ้งมารู้จกัควนัไฟก่อน คือ อากาศร้อนจากควนัลอยสูงข้ึนในแนวด่ิง และจะหยดุลอยตวัเม่ือ

อุณหภูมิของควนัเยน็ตวัลงเท่ากบัอุณหภูมิของอากาศรอบขา้ง ฉะนั้นในบริเวณท่ีมีเพดานสูงอาจ

ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัในระดบัตํ่าเพ่ือให้ควนัลอยไปถึงอุปกรณ์ไดห้รือติดตั้งให้ต ํ่ากว่า

หลงัคาท่ีมีอุณหภูมิสูง 

ความสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

สาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุดตอ้งติดตั้งในตาํแหน่งความสูงไม่เกิน 10.5 เมตร และ

ห่างจากเพดานลงมา ประมาณ 25 มิลลิเมตร ถึง 270 มิลลิเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 สําหรับ

อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดลาํแสงตอ้งติดตั้งในตาํแหน่งความสูงไม่เกิน 25 เมตร และห่างจากเพดาน
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ลงมาประมาณ 300 มิลลิเมตร ถึง 750 มิลลิเมตร (ตอ้งระวงัตวัรับลาํแสงถกูบดบงัหรือแสงจา้ซ่ึงอาจ

ทาํใหก้ารทาํงานผดิพลาดได)้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ตาํแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 

 
 

ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุด 

1. สาํหรับเพดานหรือพ้ืนผิวเรียบ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ดว้ยกนัเองไม่

เกิน 9.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 4.5 เมตร กรณีติดตั้งในทางเดินกวา้งไม่เกิน 3.6 

เมตร ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ดว้ยกนัเองไม่เกิน 12.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 

6.0 เมตร 

2. สาํหรับฝ้าเพดานหรือพ้ืนผวิเอียง สาํหรับฝ้าเพดานเอียงมากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจบัควนั ในดา้นแนวยาวขนานจัว่ แถวยอดจั่ว ห่างกนัไม่เกิน 9.0 เมตร สาํหรับฝ้า

เพดานเอียงมากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ในดา้นแนวยาวขนานจัว่ แถวริม

ชายคา ห่างกนัไม่เกิน 18.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 9.0 เมตร สาํหรับฝ้าเพดานเอียง

มากกว่า 1:20 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัในดา้นแนวยาวขนานจัว่ แถวระหว่างยอดจัว่ 

กบั ริมชายคา ห่างกนัไม่เกิน 18.0 เมตรและ ระยะห่างระหว่างแถวไม่เกิน 9.0 เมตร 

ความสูงที่ติดตั�ง 

( เมตร ) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลําแสง อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด

3.5 300 25

4 300 40

6 300 100

8 300 175

10 350 250

10.5 360 270

12.5 400 -

14 450 -

16 500 -

18 550 -

20 600 -

22 650 -

24 700 -

25 750 -

ระยะห่างจากฝ้าเพดาน หรือหลังคาไม่น้อยกว่า ( มิลลิเมตร )
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3. ระยะห่างจากผนัง เน่ืองจากบริเวณท่ีผนังชนกบัเพดานจะเกิดจุดอบัอากาศข้ึนอุปกรณ์

ตรวจจบัตอ้งติดตั้งห่างจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 4.5 เมตร กรณีมีผนัง

กั้นแต่ไม่ชนเพดานแต่ห่างไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ใหถื้อเสมือนเป็นผนงัชนเพดาน 

4. ระยะห่างจากหวัจ่ายลม ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จบัควนัห่างจากหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า 400 

มิลลิเมตร 

5. ระยะห่างสาํหรับพ้ืนท่ี ท่ีมีอตัราการระบายอากาศสูง (15 Air Change / 1 hour) ระยะห่าง

ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ดว้ยกนัเองไม่เกิน 6.3 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 3.15 

เมตร (ในกรณีความเร็วลมเกิน 3 เมตร/วินาที จะตอ้งลดระยะลง โดยคาํนวณเป็นพิเศษ) 

6. ระยะห่างในพ้ืนท่ีมีส่ิงกีดขวางการไหลของควนั (เช่นบริเวณพ้ืนท่ีมีคานมาบล็อกเป็น

ช่องๆเป็นตน้) กรณีพ้ืนท่ีเพดานสูงเกิน 2.0 เมตร แต่ไม่เกิน 4.0 เมตร มีคานยืน่ลงมาไม่เกิน 

300 มิลิเมตร กรณีพ้ืนท่ีว่างระหว่างร่องคานไม่เกิน 4 ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

ตรวจจับควนั ไม่เกิน 6.3 เมตร ห่างผนังไม่เกิน 3.15 เมตรโดยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจบัควนั ติดตั้งอุปกรณ์จบัควนับริเวณใตค้านกรณีพ้ืนท่ีว่างระหว่างร่องคาน เกิน 4 

ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จบัควนั ไม่เกิน 9.0 เมตร ห่างผนังไม่เกิน 4.5 เมตร 

แต่ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไวท่ี้พ้ืนท่ีแทน ท่ีจะติดตั้งไวท่ี้คานดงักรณีดา้นบนกรณี

พ้ืนท่ีเพดานสูงเกิน 100 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัควนัดว้ยกนัเองไม่

เกิน 9.0 เมตร และห่างจากผนังไม่เกิน 4.5 เมตร โดยติดตั้ งไวใ้ต้คานแต่ถา้ระยะห่าง

ระหว่างคานเกินกว่า 9.0 เมตร จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จบัควนัท่ีเพดาน บริเวณระหว่างคาน

เพ่ิมอีกหน่ึงตวั 

2.2.5 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) แสดงดงัในรูปท่ี 2.13 จดัเป็นอุปกรณ์เร่ิม

สญัญาณ (Initiating Devices) ท่ีเป็นอุปกรณ์ตน้กาํเนิดของสัญญาณเตือนอคัคีภยั หรือ เรียกกนัว่า

อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณแบบอตัโนมติั (Automatic Initiating Devices) เป็นอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัย

อตัโนมติัรุ่นแรกๆ มีหลายชนิดซ่ึงนับไดว้่าเป็นอุปกรณ์ท่ีราคาถูกท่ีสุดและมีสัญญาณแจ้งเตือน

ผดิพลาด (Fault Alarm) นอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีนิยมใชก้นัมีดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.13 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอุณหภูมิคงท่ี 

(Electronic Heat Detector /  Fixed Temperature) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.14 อุปกรณ์ชนิดน้ีจะ

ทาํงานก็ต่อเม่ืออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุดท่ีไดก้าํหนดไวซ่ึ้งมีตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 

150 องศาเซลเซียส ในการทาํงานจะอาศยัหลกัการของโลหะ 2 ชนิด เม่ือถูกความร้อน แลว้เกิดมี

สมัประสิทธ์ิการขยายตวัแตกต่างกนัโลหะทั้งสองจะมาแนบติดกนั (Bimetal) ทาํให้โลหะเกิดการ

บิดตัวและโคง้งอไปอีกดา้นหน่ึงก็จาํทาํให้เกิดมีการขยายตวัท่ีแตกต่างกนัเม่ืออุณหภูมิลดลงจะ

กลบัคืนสู่สภาพเดิม 

 

 
รูปท่ี 2.14 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

ชนิดจบัอุณหภูมิคงท่ี 
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- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 

(Electronic Heat Detector / Rate of Rise) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.15 อุปกรณ์ชนิดน้ีจะทาํงาน

เม่ือมีอตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียสใน 1 นาทีส่วนลกัษณะการ

ทาํงานคือ เม่ืออากาศในส่วนดา้นบนของส่วนรับความร้อนเกิดถกูความร้อนจะขยายตวัอยา่งรวดเร็ว

มากจนอากาศท่ีขยายมาสามารถเลด็ลอดออกมาในช่องระบายได ้ทาํใหเ้กิดความดนัสูงมากข้ึนและ

ไปดนัแผน่Diaphragmใหไ้ปดนัขาContactแตะกนัทาํให้อุปกรณ์ตรวจจบั ความร้อนน้ีส่งสัญญาณ

แจง้เหตุไปยงัตูค้วบคุมระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 

 
รูปท่ี 2.15 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

ชนิดจบัอตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 

 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดรวม  

แบบ (Combination Heat Detector) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.16 โดยอุปกรณ์ชนิดน้ีจะรวมเอาทั้ง

คุณสมบัติในการตรวจจับแบบ Fixed Temperature และ Rate of Rise เขา้มาอยู่ในอุปกรณ์ตัว

เดียวกนั เพ่ือการตรวจจบัความร้อนท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งสองลกัษณะ และ เพ่ือความไวในการตรวจจบัให้

ดีข้ึน อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบ Electronic Heat Detector ทั้ง 3 แบบท่ีกล่าวไปนั้น ในการ

นาํไปใชง้านสามารถท่ีจะทดสอบการทาํงานจริงของอุปกรณ์ก่อนได ้แลว้หากเกิด เหตุเพลิงไหมข้ึ้น 

ตวัอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนเม่ือทาํการตรวจจบัเหตุเพลิงไหมไ้ปไดแ้ลว้ ตวัอุปกรณ์ตรวจจบัชนิด

น้ีก็จะยงัคงใชง้านไดต้ามปกติ 
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รูปท่ี 2.16 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

ชนิดรวม (Combination Heat Detector) 

 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดรวม 

แบบ (Mechanical Heat Detector) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.17 จะเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

แบบท่ีรวมทั้งระบบ Fixed Temperature และ Rate of Rise เข้ามาทาํงานร่วมกนัในอุปกรณ์ตวั

เดียวกนั แต่การตรวจจบัแบบ Fixed Temp แผ่นโลหะท่ีนาํมาใช้ในการควบคุมความร้อนเวลา

ตรวจจบัจะไม่สามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้เม่ือเวลาท่ีเหตุเพลิงไหมด้บัเป็นปกติแลว้และอุปกรณ์

ชนิด Mechanical น้ีก็ไม่สามารถนําไปทดสอบการทาํงาน จริงของตัวอุปกรณ์ไดเ้พราะถา้นาํไป

ทดสอบ แผ่นโลหะในการตรวจจับความร้อนก็จะบิดตัวและโค้งงอไปเลยไม่สามารถใช้งาน

ตรวจจบัความร้อนไดอี้กต่อไป ดว้ยเหตุผลดังกล่าวน้ีเองทาํให้อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน ชนิด 

Mechanical Heat Detector จึงมีราคาขายท่ีถกูมาก 

 

 
รูปท่ี 2.17 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

ชนิด Mechanical Heat Detector 
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2.2.6 อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector) 

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟแสดงได้ดังรูปท่ี 2.18 โดยปกติจะนําไปใช้ในบริเวณพ้ืนท่ี

อนัตรายและมีความเส่ียงในการเกิดเพลิงไหมสู้ง (Heat Area) เช่น คลงัจ่ายนํ้ ามัน ,โรงงาน

อุตสาหกรรม , บริเวณเก็บวสัดุท่ีเม่ือติดไฟจะเกิดควนัไม่มากหรือบริเวณท่ีง่ายต่อการระเบิดหรือ

ง่ายต่อการลุกลามอุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟจะดกัจบัความถ่ีคล่ืนแสงในย่านอลัตราไวโอเลตซ่ึงมี

ความยาวคล่ืนอยูใ่นช่วง 0.18 – 0.36 ไมครอนท่ีแผ่ออกมาจากเปลวไฟเท่านั้น แสงสว่างท่ีเกิดจาก

หลอดไฟและแสงอินฟราเรดจะไม่มีผลทาํให้เกิด Fault Alarm ไดก้ารพิจารณาเลือกติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจบัในบริเวณต่างๆ เราจะคาํนึงเร่ืองความปลอดภยัของชีวิต , ความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัใน

บริเวณต่างๆ และลกัษณะของเพลิงท่ีจะเกิดเพ่ือท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัทนัที เหมาะสมกับ

สถานท่ีและไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากเกินไป 

 

 
รูปท่ี 2.18 อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector) 

 

2.2.7 อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณแบบมือดงัจากบุคคล (Manual Pull Station)  

อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.19 

และ รูปภาพท่ี 2.10  เป็นอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณแบบใชมื้อดึงหรือกด หรือทุบกระจก (Break Glass) 

จากบุคคลท่ีเห็นเหตุการณ์ ส่วนใหญ่จะติดตั้งไวใ้นจุดต่างๆท่ีท่ีคนเห็นไดง่้าย 
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รูปท่ี 2.19 Manual Pull Station 

แบบดึงหรือบิดกุญแจ 

 

 
รูปท่ี 2.20 Manual Pull Station 

แบบกด 

 

2.2.8 อุปกรณ์แจง้สญัญาณ (Notification Appliance Devices) 

แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.21 เป็นอุปกรณ์แจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนในบริเวณ หรือ 

อาคารนั้นๆ โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการอพยพบุคคลท่ีอยูบ่ริเวณนั้นๆออกจากพ้ืนท่ี สัญญาณแจง้

เหตุเพลิงไหมจ้ะมีอยู่หลายชนิด เช่น แจง้เตือนดว้ยเสียงจากกระด่ิง (Bell) เสียงอิเล็กทรอนิกส์ 

(Horn) เสียงสโลว-์วฟู และเสียงประกาศจากลาํโพง (Speaker) และแจง้เป็นแสงกระพริบ (Strobe) 

เป็นตน้ สามารถเลือกใชต้ามความตอ้งการและชนิดของอาคารว่าจะใชเ้สียงชนิดใด โดยมีระดับ

ความดงัตามมาตรฐานกาํหนด 
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รูปท่ี 2.21 อุปกรณ์แจง้สญัญาณ 

(Notification Appliance Devices) 

 

2.2.9 อุปกรณ์แยกแจง้สญัญาณ (Graphic Annunciator) 

แสดงได้ดงัรูปท่ี 2.22 เป็นอุปกรณ์ท่ีมีไวเ้พ่ือดูจุดเกิดเหตุภายในอาคารไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เพ่ือท่ีจะสามารถบอกตาํแหน่งในการเขา้ไประงับเหตุไดอ้ย่างรวดเร็วอุปกรณ์แยกแจง้สัญญาณ 

(Graphic Annunciator) จะนิยมแสดงแผนผงัของอาคารนั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณ์

ตรวจจับตามตําแหน่งท่ีออกแบบไว้ ถ้าระบบเป็นระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด (Addressable 

Annunciator) อาจจะแสดงเป็น Graphic Software บนคอมพิวเตอร์ก็ได ้

 

 
รูปท่ี 2.22 อุปกรณ์แยกแจง้สญัญาณ 

(Graphic Annunciator) 

 

2.2.10 อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํงานเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัและดบัเพลิง

โดยจะถ่ายทอดสญัญาณระหว่างระบบเตือนอคัคีภยักบัระบบอ่ืน ไดแ้ก่ 

1. ส่งสัญญาณกระตุน้การทาํงานของระบบบงัคบัลิฟต์ลงชั้นล่าง การปิดพดัลมในระบบ

ปรับอากาศเปิดพดัลมในระบบระบายอากาศ เปล่ียนแปลงเพ่ือควบคุมควนัไฟ การควบคุม
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เปิดประตูทางออก เปิดประตูหนีไฟ ปิดประตูกนัควนัไฟ ควบคุมระบบกระจายเสียง และ

การประกาศแจง้ข่าว เปิดระบบดบัเพลิงเป็นตน้ 

2. รับสญัญาณของระบบอ่ืนมากระตุน้การทาํงานของระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั เช่น จาก

ระบบพ่นนํ้ าป๊ัมดบัเพลิงระบบดบัเพลิงดว้ยสารเคมีชนิดอตัโนมติั เป็นตน้ 

2.2.11 ระบบดบัเพลิงดว้ยนํ้ า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

- แบบท่ี1 อุปกรณ์ส่งนํ้ าดบัเพลิง แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.23 คือ มีลกัษณะเป็นตูสี้แดง ดา้นหน้า

เป็นกระจก ท่ีสามารถเปิด หรือ ทุบให้แตกเพ่ือนาํอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาไดเ้ม่ือยาม

จาํเป็น แต่ในกรณีอุปกรณ์ดบัเพลิงแบบน้ี กฎหมายจะบงัคบัใชก้บัอาคารท่ีสูงเกิน 23 เมตร 

ข้ึนไป (ประมาณตึก 7- 8 ชั้น) โดยมีระบบท่ีมีการเก็บกกันํ้ ารองท่ีมีแรงดนัพอสมควรและ

เม่ือมีเหตุเพลิงไหมจ้ะสามารถใชร้ะบบดบัเพลิงในการดบัไฟได้ ระบบน้ีจะประกอบไป

ดว้ยถงัสาํรองนํ้ าดบัเพลิง ซ่ึงตอ้งมีปริมาณสาํหรับใชด้บัเพลิงได ้1-2 ชม. และประกอบดว้ย 

ระบบส่งนํ้ าดบัเพลิง ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบระบบท่อ แนวตั้งแนวนอน หัวรับนํ้ าดบัเพลิง สายส่ง

นํ้ าดบัเพลิง หวักระจายนํ้ าดบัเพลิง 

 

 
รูปท่ี 2.23 อุปกรณ์ส่งนํ้ าดบัเพลิง 

 

- แบบท่ี 2 อุปกรณ์ดบัเพลิงดว้ยนํ้ าแบบอตัโนมติั (Sprinkler) แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.24 คือ มี

ลกัษณะเป็นตวัฉีดนํ้ าเป็นฝอย ไวเ้ม่ือกรณีท่ีมีความร้อนภายในมากอยู่ในระดบัหน่ึงจนถึง

ขั้นท่ีสามารถทาํใหก้ระเปาะท่ีอยูต่รงส่วนปลายของ Sprinkler แตก จะทาํให้นํ้ าพุ่งออกมา

เพ่ือดบัไฟ และเน่ืองจากมาจากท่อส่งนํ้ ามายงัหัว Sprinkler น้ีมีแรงดนัอดัอยู่สูงมาก เม่ือมี

กระเปราะของ Sprinkler หวัหน่ึงแตก หวั Sprinkler อ่ืนๆทุกหวัก็จะแตกตามไปดว้ย ทาํให้

สามารถช่วยในการดบัเพลิงไดดี้ในระดบัหน่ึง 
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รูปท่ี 2.24 อุปกรณ์ดบัเพลิงดว้ยนํ้ าแบบอตัโนมติั (Sprinkler) 

 

2.2.12 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 

เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ขา้งในบรรจุสารเคมี สาํหรับดบัเพลิงแบบต่างๆ ในกรณีท่ีเพลิงมี

ขนาดเล็ก ก็สามารถใชเ้คร่ืองดับเพลิงขนาดเล็กหยุดย ั้งการลุกลามของไฟได ้ปัจจุบนัถูกผลิตข้ึน

หลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในแต่ละประเภทก็มีหน้าท่ีในการนําไปใชง้านท่ี แตกต่างกัน

ออกไป ไดแ้ก่ 

1. ถงัดบัเพลิงสีแดง แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.25 เป็นถงัดบัเพลิงท่ีพบกนับ่อยท่ีสุดในปัจจุบนั ถงั

ดบัเพลิงสีแดง เป็นถงัท่ีบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์Co2 ไวภ้ายใน ใชใ้นการดบัเพลิงท่ี

เกิดข้ึนภายในตัวอาคารนํ้ ายาดบัเพลิง เป็นนํ้ าแข็งแห้ง ท่ีบรรจุไวใ้นถงั ท่ีทนแรงดันสูง 

ประมาณ 1800 PSI ท่ีปลายสายฉีด จะมีลกัษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด ลกัษณะ

นํ้ ายาท่ีออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ท่ีไล่ความร้อน และ ออกซิเจน เหมาะสาํหรับ ใชภ้ายใน

อาคาร คือไฟท่ีเกิดจากแก๊ส นํ้ ามนั และไฟฟ้าเคร่ืองดบัเพลิงชนิด Co2 มีหลายขนาดให้

เลือกใช ้ไดต้ามความตอ้งการ ตั้งแต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์และ 15 ปอนด ์

 

 
รูปท่ี 2.25 ถงัดบัเพลิงสีแดง 
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2. ถงัดบัเพลิงสีเหลือง แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.26 ลกัษณะเป็นถงัดบัเพลิงชนิดนํ้ ายาเหลวระเหย 

บีซีเอฟ ฮาล่อน 1211 ใชด้บัเพลิงไดดี้โดย คุณสมบติัของสารเคมีคือ มีความเยน็จดั และมี

ประสิทธิภาพ ทาํลายออกซิเจนท่ีทาํใหติ้ดไฟ เคร่ืองดบัเพลิง ชนิดฮาลอน เหมาะสาํหรับใช้

กบัสถานท่ี ท่ีใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่ือสาร ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เรือ เคร่ืองบิน และรถถงั นํ้ ายาชนิดน้ี ไม่ท้ิงคราบสกปรก หลงัการดบัเพลิงและสามารถ

ใช้ได้หลายคร้ัง ข้อเสียของนํ้ ายาดับเพลิงชนิดน้ีคือ มีสาร CFC ท่ีส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองดับเพลิงฮาล่อน 1211 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใชไ้ดต้ามความ

ตอ้งการ ตั้งแต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์และ 15 ปอนด ์

 

 
รูปท่ี 2.26 ถงัดบัเพลิงสีเหลือง 

 

3. ถงัดบัเพลิงสีเขียว แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.27 เป็นถงัดบัเพลิงชนิด BF 2000 บรรจุถงัสีเขียว

นํ้ ายาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE36) สาํหรับเคร่ืองดบัเพลิงชนิดหูห้ิว นํ้ ายา

ดบัเพลิงชนิดทดแทนถงัดบัเพลิงสีแดง ไดรั้บการยอมรับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ประสิทธิภาพการใช ้cup-burn ช้ีให้เห็นว่านํ้ ายา BF 2000 (FE36) จะตอ้งมีความเขม้ขน้

อยา่งนอ้ยร้อยละ 7.5 ในการใชส้ารดบัเพลิง ในการทดสอบแบบ scale-up ไดพิ้สูจน์ว่านํ้ ายา 

BF 2000 (FE36) สามารถใชไ้ดก้บัไฟชนิด A B และ C , BF 2000 (FE36) ไม่แสดงปฏิกิริยา

กบัวสัดุก่อสร้างโดยทัว่ไป เช่น อลมิูเนียม ทองแดง ในระดบัอุณหภูมิปกติ เคร่ืองดบัเพลิง

ชนิด BF 2000 มีหลายขนาดใหท่้านเลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ ตั้งแต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์

และ 15 ปอนด ์
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รูปท่ี 2.27 ถงัดบัเพลิงสีเขียว 

 

4. ถงัดบัเพลิงสีฟ้า แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.28 คือ ภายในมีนํ้ ายาดบัเพลิงสาํหรับใชท้ดแทนกลุ่ม

สาร CFCs สามารถดบัเพลิงได้ทุกประเภท (Class A B C) และรักษาสภาพแวดลอ้มได้

ดีกว่าถงัแดง มิใชด้บัไดเ้ฉพาะยาง จึงสามารถติดตั้งในโรงอาหารไดดี้กว่าถงัสีแดง 

(CLASS A) เป็นเพลิงไหมจ้ากเช้ือเพลิงท่ีเป็นเพลิงทัว่ไป เช่น ไม ้ถ่าน กระดาษ ขยะ 

ผลของการเผาไหมจ้ะทาํใหเ้กิดกองถ่านคุ ระอุ ร้อนอยู ่

(CLASS B) เป็นเพลิงไหมจ้ากของเหลวหรือแก๊สท่ีเป็นสารไวไฟ เพลิงจะวอดลงเม่ือ

หมดนํ้ ามนัหรือแก๊สเช้ือเพลิงนั้น 

(CLASS C) เป็นเพลิงท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งเพลิงไหมว้สัดุอ่ืนท่ีอยู่

ใกลก้บัแหล่งพลงังานไฟฟ้า 

 

 
รูปท่ี 2.28 ถงัดบัเพลิงสีฟ้า 
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พ้ืนท่ีติดตั้งถงัดบัเพลิง 

ถงัสีแดง หรือ ถงัสีเขียว (ท่ีสามารถใชใ้นการทดแทนได)้ ให้จดัอยู่ส่วนภายในอาคาร คือ 

บริเวณทางเดินภายใน และ ตามหอ้งทาํกิจกรรมต่างๆ 

ถงัสีเหลือง ให้จัดอยู่ในส่วนท่ีมีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้องควบคุมระบบ ห้องท่ีมีการ

ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตแก่เด็กๆ 

ถังสีฟ้า ให้จัดอยู่ในส่วนของโรงอาหาร หรือ สถานท่ีท่ีมีการจัดให้บริการในการ

รับประทานอาหาร 

2.2.13 วิธีปฏิบติัตวัเพ่ือความปลอดภยัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้10 ขั้นตอน 

ควนัไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหมส้ามารถคร่าชีวิตไดภ้ายในเวลา 1 วินาที เน่ืองจากควนัไฟ

สามารถลอยสูงข้ึนไปไดถึ้ง 3 เมตร และภายใน 1 นาที ควนัไฟสามารถลอยข้ึนไปไดสู้งเท่ากบัตึก 

60 ชั้น ดงันั้น ทนัทีท่ีเกิดเพลิงไหมค้วนัไฟจะปกคลุมอยูร่อบๆตวั อยา่งรวดเร็ว ทาํให้สาํลกัควนัไฟ

ตายก่อนเปลวเพลิงจะคืบคลานมาถึงตวั จึงควรเรียนรู้วิธีการปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้10 ขั้นตอน 

เพ่ือความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น ความปลอดภยัในอาคารนั้นตอ้งเร่ิมศึกษากนัตั้งแต่กา้ว

แรกท่ีเดินทางเขา้ไปในอาคาร โดยเร่ิมจาก 

- ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนเขา้ในอาคารควรศึกษาตาํแหน่งบนัไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออก

จากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Sprinkle และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมทั้งต้องอ่าน

คาํแนะนาํเก่ียวกบัความปลอดภยัจากเพลิงไหม ้และการหนีไฟอยา่งละเอียด 

- ขั้นตอนท่ี 2 ขณะท่ีอยูใ่นอาคารควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางท่ีใกลห้อ้งพกั ตรวจสอบดู

ว่าทางออกฉุกเฉินไม่ปิดตายหรือมีส่ิงกีดขวางและสามารถใชเ้ป็นเส้นทางออกจากภายใน

อาคารไดอ้ยา่งปลอดภยัใหน้ับจาํนวนประตูห้องโดยเร่ิมจากห้องท่านสู่ทางหนีฉุกเฉินทั้ง

สองทางเพ่ือไปถึงทางหนีฉุกเฉินได ้ถึงแมว้่าไฟจะดบัหรือปกคลุมไปดว้ยควนั 

- ขั้นตอนท่ี 3 ก่อนเขา้นอนวางกุญแจหอ้งพกัและไฟฉายไวใ้กลก้บัเตียงนอน หากเกิดเพลิง

ไหมจ้ะได้นํากุญแจห้องและไฟฉายไปด้วยอย่ามวัเสียเวลากับการเก็บส่ิงของและควร

เรียนรู้และฝึกเดินภายในหอ้งพกัในความมืด 

- ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือต้องประสบเหตุเพลิงไหม้หาตําแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหมเ้ปิด

สญัญาณเตือนเพลิงไหม ้จากนั้นหนีจากอาคารแลว้โทรศพัทเ์รียกหน่วยดบัเพลิงทนัที 

- ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือไดย้นิสญัญาณเตือนเพลิงไหมใ้หรี้บหาทางหนีออกจากอาคารทนัที 

- ขั้นตอนท่ี 6 ถา้เพลิงไหมใ้นห้องพกัให้หนีออกมาแลว้ปิดประตูหอ้งทนัที และรีบแจง้

เจา้หนา้ท่ี ดูแลอาคารเพ่ือโทรศพัทแ์จง้หน่วยดบัเพลิง 

- ขั้นตอนท่ี 7 ถา้เพลิงไหมเ้กิดข้ึนนอกหอ้งพกัก่อนจะหนีอออกมาให้วางมือบนประตูหาก

ประตูมีความเยน็อยูค่่อยๆเปิดประตูแลว้หนีไปยงัทางหนีไฟฉุกเฉินท่ีใกลท่ี้สุด 
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- ขั้นตอนท่ี 8 ถา้เพลิงไหมอ้ยูบ่ริเวณใกล้ๆ ประตูจะมีความร้อนหา้มเปิดประตูเด็ดขาดใหรี้บ

โทรศพัท์เรียกหน่วยดบัเพลิงและแจง้ให้ทราบว่าท่านอยู่ท่ีใดของเพลิงไหมห้าผา้เช็ดตัว

เปียกๆปิดทางเขา้ของควนั ปิดพดัลม และเคร่ืองปรับอากาศ ส่งสญัญาณขอความช่วยเหลือ

ท่ีหนา้ต่าง 

- ขั้นตอนท่ี 9 เม่ือตอ้งเผชิญกบัควนัไฟท่ีปกคลุมให้ใชว้ิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะ

อากาศบริสุทธ์ิจะอยูด่า้นล่าง (เหนือพ้ืนหอ้ง) นาํกุญแจห้องไปดว้ยหากหมดหนทางหนีจะ

ไดส้ามารถกลบัเขา้หอ้งได ้

- ขั้นตอนท่ี 10 การหนีออกจากตวัอาคาร อย่าใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหมแ้ละไม่ควรใช้

บนัไดภายในอาคารหรือบนัไดเล่ือน เน่ืองจากบนัไดเหล่าน้ีไม่สามารถป้องกนัควนัไฟและ

เปลวไฟได ้ใหใ้ชบ้นัไดหนีไฟภายในอาคารเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิด

ข้ึนกบัชีวิตเม่ือไหร่ จึงไม่ควรประมาทประมาทกบัชีวิตเลยสกัวินาทีเดียว 

 

2.3 ทฤษฎีมาตรฐานการป้องกนัอคัคภีัย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

มาตรฐานป้องกันอคัคีภัย ได้รับการรวบรวมข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเข้าไวด้้วยกัน ท่ี

เหมาะสมต่อการนาํไปประยุกต์ใช้ในกฎหมาย เพ่ือการป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากไฟท่ีขาดการ

ควบคุมดูแล ทาํใหเ้กิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง สภาวะ

ของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถา้การลุกไหมท่ี้มีเช้ือเพลิงหนุนต่อเน่ือง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับ

ออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิง่ข้ึน สร้างความสูญเสียให้ทรัพยสิ์นและชีวิต เป็นมาตรฐานใน

การควบคุมดูแลอาคาร หรือสถานประกอบการนั้นๆ ไดจ้ดัหาหรือเตรียมความพร้อมวิธีป้องกนัเหตุ

และระงบัเหตุ เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งฉบัพลนั มาตรฐาน วสท. ฉบบัน้ีได้

รวบรวมมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั แบ่งเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

2.3.1 มาตรฐานของอาคาร 

มีวตัถุประสงคท่ี์จะกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัอาคารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้าง

และส่วนประกอบ มาตรฐานในการก่อสร้าง การแบ่งส่วนอาคารเพ่ือป้องกนัไฟลาม การควบคุม

วสัดุในอาคาร การป้องกันช่องเปิด และการเตรียมพ้ืนท่ีรอบอาคาร โดยมาตรฐานการป้องกัน

อคัคีภยัภาคน้ี จะมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยัในเชิงรับ (Passive Components) เป็นหลกั

ซ่ึงมาตรการน้ีตอ้งมีการใชง้านร่วมกบัมาตรการป้องกนัอคัคีภยัในเชิงรุก (Active Components) ซ่ึง

มีอยูใ่นภาคอ่ืนของมาตรฐานน้ีอยา่งเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัจากอคัคีภยัทั้งต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นอยา่งสมเหตุสมผล 
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โดยขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ คือการกาํหนดลกัษณะ การใช้

ขนาดและความสูงของอาคาร และมีการเลือกประเภทของการก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ

ใชง้านของอาคาร จากนั้นตอ้งพิจารณาถึงการแบ่งกั้นพ้ืนท่ีในอาคารออกเป็นส่วนเพ่ือป้องกนัไฟ

ลาม โดยมีการวางตาํแหน่งของส่วนกั้นแยกท่ีมีอตัราการทนไฟตามท่ีกาํหนด และมีการป้องกนัช่อง

เปิดในส่วนกั้นแยกน้ี เม่ือมีกาํหนดการแบ่งพ้ืนท่ีในอาคารแลว้ ก็จะมีขอ้กาํหนดสาํหรับควบคุมวสัดุ

ท่ีจะใชท้าํฝ้าและผนงัในอาคารเพ่ือป้องกนัการลามของไฟ และในส่วนสุดทา้ยจะเป็นขอ้กาํหนดใน

กาเตรียมพ้ืนท่ีรอบอาคาร เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดบัเพลิงของเจา้พนักงาน ในขอ้กาํหนด

ของภาคน้ีจะมีหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบคุณสมบัติเก่ียวกบัการทนไฟของวสัดุหรือ

โครงสร้าง การพิจารณาผลทดสอบเหล่าน้ีจะตอ้งทาํโดยวิศวกรผูมี้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ

ทดสอบ รวมไปถึงหลกัการและเหตุผลในการกาํหนดคุณสมบติัดังกล่าว ทั้งน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถ

พิจารณาผลทดสอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้กาํหนดในมาตรฐานน้ี โดย

แบ่งยอ่ยออดเป็น 6 มาตรฐาน ดงัน้ี 

1. มาตรฐานการทนไฟของวสัดุก่อสร้างและส่วนประกอบ 

2. มาตรฐานโครงสร้างอาคารเพ่ือป้องกนัอคัคีภยั 

3. การแบ่งส่วนอาคาร 

4. การควบคุมวสัดุในอาคาร 

5. การป้องกนัช่องเปิด 

6. มาตรการเตรียมพ้ืนท่ีรอบอาคาร 

2.3.2 มาตรฐานเสน้ทางหนีไฟ 

เพ่ือใชใ้นการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหมี้ความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคารเฉพาะในส่วน

ของเสน้ทางหนีไฟ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งดูแลเส้นทางหนีไฟให้มีความปลอดภยั

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นมาตรฐานน้ี และมีผูใ้ชอ้าคารไม่เกินท่ีกาํหนดไวต้ลอดเวลา ความปลอดภยั

ต่อผูใ้ชอ้าคารไม่เพียงเฉพาะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ระบบอ่ืนๆ เช่นระบบ

ดบัเพลิง ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบควบคุมควนัไฟ รวมทั้งการบริหารจดัการอาคาร การดูแล

รักษาอุปกรณ์ การฝึกซอ้ม เป็นตน้ จะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ในการเปล่ียนแปลงการใชง้าน ประเภทอาคาร รวมทั้งการดดัแปลงอาคาร ต้องทาํการ

ตรวจสอบการเปล่ียนแปลง การคาํนวณขนาดเสน้ทางหนีไฟใหม่ ให้สอบคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตาม

มาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไวข้อง วสท. ซ่ึงขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีระบุไวเ้ป็นเพียงขอ้กาํหนดขั้นตํ่า เพ่ือให้

เพียงพอในการอพยพคนออกจากอาคารอยา่งรวดเร็วและปลอดภยั และความปลอดภยัของเส้นทาง

หนีไฟตามมาตรฐานน้ี ตั้ งบนสมมติฐานว่าเพลิงไหมเ้กิดข้ึนเพียงตาํแหน่งเดียว โดยมาตรฐาน

เสน้ทางหนีไฟจะพิจารณาแนวทางออกแบบ ดงัน้ี 
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1. ขีดความสามารถของทางหนีไฟ 

2. จาํนวนทางหนีไฟ 

3. การจดัวางทางหนีไฟ 

4. รายละเอียดของทางไปสู่ทางหนีไฟ 

5. รายละเอียดของทางปล่อยออกจากทางหนีไฟ 

6. ส่วนประกอบของเสน้ทางหนีไฟ 

7. การซอ้มหนีไฟ 

2.3.3 มาตรฐานระบบป้องกนัอคัคีภยั 

เพ่ือใชป้ระกอบกบัมาตรฐานการป้อมกันอคัคีภยั ซ่ึงใชใ้นการเช่ือมโยงไปยงัมาตรฐาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยั ทาํใหก้ารออกแบบและก่อสร้างอาคารมีความสมบูรณ์และ

นาํไปสู่ความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ระบบป้องกนั

อคัคีภยัท่ี จะมุ่งเนน้มาตรการท่ีจาํเป็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภาคอ่ืนๆ 

ความปลอดภยัขา้งตน้ไม่เพียงเฉพาะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีระบุหรือมาตรฐานท่ีถูก

เช่ือมโยงเท่านั้น การดูแลรักษาอุปกรณ์ การทดสอบ การตรวจสอบอย่างอย่างสมํ่าเสมอจะตอ้ง

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ส่วนการเปล่ียนแปลงการใชอ้าคาร ประเภทอาคาร รวมทั้งการดดัแปลงผงั

ภายในอาคาร จะตอ้งทาํการตรวจสอบ เปล่ียนแปลง และคาํนวณรายละเอียดทางวิศวกรรมใหม่ให้

สอดคลอ้งกับข้อกาํหนด และระบบป้องกนัอคัคีภัยครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยั มาตรฐานระบบป้องกนัอคัคีภยัประกอบ ดงัน้ี 

1. ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

2. ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

3. ลิฟตพ์นกังานดบัเพลิง 

4. ระบบส่ือสารฉุกเฉิน 

5. ระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน 

6. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 

7. ระบบควบคุมควนัไฟ 

8. ศนูยส์ัง่การดบัเพลิง 

9. เคร่ืองหมายแสดงทางหนีไฟ และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

10. มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยัสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.3.4 มาตรฐานระบบดบัเพลิง 

มาตรฐานระบบดบัเพลิงจดัเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของการป้องกนัอคัคีภยัของอาคาร การ

ออกแบบติดตั้ง การตรวจสอบ การทดสอบ การบาํรุงรักษาอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง จะสามารถลดการ

สูญเสียชีวิตของผูใ้ชอ้าคารและทรัพยสิ์นจากอคัคีภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ

ออกแบบ การติดตั้ง การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ และการทดสอบการทาํงานของวสัดุอุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดบัเพลิงใหส้ามารถใชง้านไดแ้น่นอนทนัทีและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ในการกาํหนดขอบเขตการออกแบบมาตรฐานระบบดบัเพลิงตอ้งทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ประเภทของพ้ืนท่ีครอบครอง 

2. เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือและการติดตั้ง 

3. ระบบส่งนํ้ าดบัเพลิง 

4. เคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงและการติดตั้ง 

5. ระบบท่อยนืและสายฉีดนํ้ าดบัเพลิง 

6. ระบบหวักระจายนํ้ าดบัเพลิง 

7. ระบบท่อนํ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร 

8. อุปกรณ์วสัดุในระบบดบัเพลิง 

9. การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดบัเพลิง 

2.3.5 มาตรฐานระบบดบัเพลิงพิเศษ 

มาตรฐานระบบดบัเพลิงพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของระบบป้องกนัอคัคีภยัท่ีมีการใชใ้นพ้ืนท่ี

เส่ียงดา้นอคัคีภยัท่ีไม่สามารถใชร้ะบบดบัเพลิงในภาคอ่ืนๆ ไดโ้ดยการออกแบบ การติดตั้ง การ

ตรวจสอบ การทดสอบ และการบาํรุงรักษาระบบดบัเพลิงพิเศษอย่างครบถว้นถูกตอ้ง จะสามารถ

ลดการสูญเสียชีวิตของผูใ้ชอ้าคารและทรัพยสิ์นจากอคัคีภยัท่ีเกิดข้ึนได ้เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

และเกณฑใ์นการออกแบบ การติดตั้ง การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ และทดสอบการทาํงานของ

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบดบัเพลิงพิเศษ เพ่ือทาํใหร้ะบบดบัเพลิงพิเศษสามารถใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสมกบัประเภทของเพลิงไหมใ้นแต่ละพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดา้นอคัคีภยันั้นๆ มีหลายชนิดดงัน้ี 

1. ระบบสารสะอาดดบัเพลิง 

2. ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซดด์บัเพลิง 

3. ระบบโฟมดบัเพลิง 

4. ระบบหวักระจายนํ้ าฝอยดบัเพลิง 

5. ระบบหมอกนํ้ าดบัเพลิง 
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2.4 ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm System) 

Fire Alarm System หรือระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.29 คือ ระบบท่ีมีไว ้

สาํหรับแจง้เตือนเม่ือมีเหตุเพลิงไหม ้ไฟไหม ้โดยจะใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัชนิดต่างๆ กนัออกไปตาม

ความเหมาะสม เช่น 1.Smoke Detector 2.Heat Detector 3.Manual Pull Station (Station Manual 

Call Point) เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหเ้ราสามารถรับรู้และแกไ้ขไม่ใหไ้ฟนั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได ้

 

 
รูปท่ี 2.29 ระบบ Fire Alarm System 

 

ส่วนประกอบท่ีของระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System Component) 

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้มี 5 ส่วนใหญ่ๆ ซ่ึงทาํงานเช่ือมโยงกนั 

1. ชุดจ่ายไฟ 

2. แผงควบคุม 

3. อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณ 

4. อุปกรณ์แจง้สญัญาณ 

5. อุปกรณ์ประกอบ 

2.4.1 ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 

เป็นอุปกรณ์แปลงกําลงัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกาํลัง ไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีใช้

ปฏิบติังานของระบบและจะตอ้งมีระบบไฟฟ้าสาํรอง เพ่ือใหร้ะบบทาํงานไดใ้นขณะท่ีไฟปกติดบั 

2.4.2 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะ

ประกอบดว้ยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ , วงจรทดสอบการทาํงาน , 

วงจรป้องกนัระบบ , วงจรสญัญาณแจง้การทาํงานในสภาวะปกติ และภาวะขดัขอ้ง เช่น สายไฟจาก

อุปกรณ์ตรวจจบัขาด , แบตเตอร่ีตํ่า หรือ ไฟจ่ายตูแ้ผงควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุม 

(FCP) จะมีสญัญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหนา้ตูเ้ช่น 
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1. Fire Lamp : จะติดเม่ือเกิดเพลิงไหม ้

2. Main Sound Buzzer : จะมีเสียงขณะแจง้เหตุ 

3. Zone Lamp : จะติดคา้งแสดงโซนท่ีเกิด Alarm 

4. Trouble Lamp : แจง้เหตุขดัขอ้งต่างๆ 

5. Control Switch : สาํหรับการควบคุม เช่น เปิด/ปิดเสียงท่ีตูแ้ละกระด่ิง , ทดสอบการ

ทาํงานของตู ้, ทดสอบ Battery , Reset ระบบหลงัเหตุการณ์ปกติ 

2.4.3 อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณ (Initiating Devices) 

เป็นอุปกรณ์ตน้กาํเนิดของสญัญาณเตือนอคัคีภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1. อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณจากบุคคล (Manual Station) ไดแ้ก่ สถานีแจง้สญัญาณเตือนอคัคีภยั

แบบใชมื้อกด (Manual Push Station) 

2. อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณโดยอตัโนมติั เป็นอุปกรณ์อตัโนมติัท่ีมีปฏิกิริยาไวต่อสภาวะ ตาม

ระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม ้ไดแ้ก่ อุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector) 

อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) 

2.4.4 อุปกรณ์แจง้สญัญาณดว้ยเสียงและแสง (Audible & Visual Signaling Alarm Devices) 

หลงัจากอุปกรณ์เร่ิมสญัญาณทาํงานโดยส่งสญัญาณมายงัตูค้วบคุม (FCP) แลว้ FCP จึงส่ง

สญัญาณออกมาโดยผา่นอุปกรณ์ ไดแ้ก่ กระด่ิง ไซเรน ไฟสญัญาณ เป็นตน้เพ่ือใหผู้อ้ยูอ่าศยัผูรั้บผิด 

ชอบหรือเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงทราบว่ามีเหตุเพลิงไหมเ้กิดข้ึน 

2.4.5 อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) 

1. เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํงานเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคุมป้องกัน และ

ดบัเพลิงโดยจะถ่ายทอดสญัญาณระหว่างระบบเตือนอคัคีภยักบัระบบอ่ืน เช่น ส่งสัญญาณ

กระตุน้การทาํงานของระบบบงัคบัลิฟต์ลงชั้นล่าง , การปิดพดัลมในระบบปรับอากาศ , 

เปิดพดัลมในระบบระบายอากาศ , เปล่ียนแปลงเพ่ือควบคุมควนัไฟ , ควบคุมเปิดประตู

ทางออก , เปิดประตูหนีไฟ , ปิดประตูกนัควนัไฟ , ควบคุมระบบกระจายเสียง และการ

ประกาศแจง้ข่าว , เปิดระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

2. รับสญัญาณของระบบอ่ืนมากระตุน้การทาํงานของระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยัเช่น จาก

ระบบพ่นนํ้ าป๊ัมดบัเพลิง ระบบดบัเพลิงดว้ยสารเคมีชนิดอตัโนมติั เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2. 30 ขั้นตอนการทาํงานระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
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รูปท่ี 2. 31 การใชง้านเบ้ืองตน้เม่ือมีการแจง้เหตุ Alarm Signal 

  

 
รูปท่ี 2. 32 การใชง้านเบ้ืองตน้เม่ือมีการขดัขอ้ง Trouble Signal 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

สาํนกังานใหญ่ ............. : บริษทั เรียล พร็อพเพอร์ต้ี แมเนทเมน้ท ์จาํกดั (RPM) 

1054/14 อาคารกิจศิริ ชั้น 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400  

รายละเอียดบริษทั ........ : ดาํเนินกิจการ บริหารจดัการอาคารชุด 

โทรศพัท ์...................... : 0-2254-7125 

สถานท่ีปฏิบติังาน ....... : โครงการ The President Sathorn-Ratchaphruek 2 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั เรียล พร็อพเพอร์ต้ี แมเนทเมน้ท ์จาํกดั (RPM) 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง โครงการ The President Sathorn-Ratchaphruek 2 
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รูปท่ี 3.3 โลโกต้ราบริษทั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ต้ี แมเนทเมน้ท์ จ ํากัด (RPM) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540035428 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2540  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการ  

1. บริหารจดัการอาคารชุด 

2. บริหารจดัการหมู่บา้นจดัสรร  

3. บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 

4. บริหารจดัการอาคารสาํนกังาน  

5. บริหารจดัการศนูยก์ารคา้, สโมสร ฯลฯ  

6. บริหารจดัการโกดงัสินคา้  

7. จดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บา้นจดัสรร  

โดยมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และ ความชาํนาญ นาํเสนองานท่ีมีคุณภาพและดีท่ีสุดให้แก่

ลูกค้าโดยคาํนึงถึงความพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั ดว้ยความมุ่งมัน่น้ีเราจึงมีความพยายามท่ีจะ

พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รชั้นนาํท่ีมีระบบจดัการและดาํเนินการกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดง่้าย 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กร บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี ้แมเนท

เม้นท์ จาํกดั (RPM) 

 

 
รูปท่ี 3.4 ตาํแหน่งงานในบริษทัเรียล พร็อพเพอร์ต้ี แมเนทเมน้ท ์จาํกดั (RPM) 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ ช่างเทคนิคประจาํไซน์งานหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ 

1. บาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือสาํหรับใชใ้นงานซ่อมบาํรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  

2. รับเร่ืองปัญหาอุปกรณ์ชาํรุด และ ดาํเนินการแกไ้ขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ 

รวมทั้งซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร  

3. วางแผนการทาํงาน และตรวจสอบ การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้

สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลาและอยูใ่นสภาพท่ีดี  

4. บนัทึกการตรวจเช็ค และบาํรุงรักษาอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการอาคาร  

และ หรือ หวัหนา้ช่าง 

5. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการช่าง และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย

สาํหรับการทาํงาน 

6. ตรวจสอบการทาํงานของผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาปฏิบติังานในอาคาร ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือความปลอดภยัของอาคาร 
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3.5 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นาย วีระ โฉมงาม 

 ตาํแหน่ง   : หวัหนา้ช่างเทคนิค 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

 เร่ิมปฏิบติังาน  : 01 มีนาคม   2561 

 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : 15 สิงหาคม 2561 

 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการดําเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาระบบแจง้เหตุเตือนเหตุเพลิงไหม ้

ศึกษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ โดยการศึกษาจากเอกสาร Fire Alarm System 

Operation Manual EST-3 เอกสารของบริษทั TEEYA MASTER SYSTEMS CO.,LTD ประจาํ

โครงการ The President Sathorn-Ratchaphruek 2 รายระเอียดในการศึกษาโดยเร่ิมจากศึกษาแผง

ควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) การใชง้านเบ้ืองตน้ (Basic Operation) 

การใชง้านเมนูคาํสั่ง (Command Menu Operation) วิธีการใชง้าน Menu หน้าตูใ้นการแกไ้ขปัญหา

เบ้ืองตน้ (Basic Troubleshooting) และศึกษาเม่ือเกิดเหตุการณ์ระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้จ้ง

เตือนขณะปฏิบติัการฝึกงาน ดงัรูปท่ี 3.5-3.8 

  

 
รูปท่ี 3.5 เอกสาร Fire Alarm System  

Operation Manual EST-3 
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รูปท่ี 3.6 การแจง้เตือนของตู ้Fire Alarm System  

Graphic Annunciator เม่ือตรวจจบัเหตุเพลิงไหม ้

             

 
 

รูปท่ี 3.7 การดาํเนินการแกไ้ข Smoke Detector  

ของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 การแกไ้ขระบบตูค้วบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้
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3.7.2 ออกแบบวงจรการทาํงานของระบบแจง้เหตุเตือนเหตุเพลิงไหม ้

ดงัรูปภาพท่ี 3.9 ออกแบบวงจรการทาํงานของระบบแจง้เหตุเตือนเหตุเพลิงไหม ้โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ชุด คือ 

1. แหล่งพลงังานไฟฟ้าภายในระบบ (Power Supply) 

- ออกแบบใชไ้ฟฟ้าหลกัในระบบใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต ์  

- ออกแบบใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต ์

- ออกแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ ให้สามารถชาร์จแบตเตอร่ีชุดไฟฟ้า

กระแสตรง 12 โวลต ์ 

2. ชุดควบคุมระบบแจง้เตือนเหตุอคัคีภยั (FCP) 

3. ชุดรับสญัญาณอคัคีภยั (อุปกรณ์ตรวจจบั) 

- อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

- อุปกรณ์ตรวจจบัแกส๊ 

- อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตือนภยัแบบใชมื้อดึงหรือกด 

4. ชุดแจง้เตือนเหตุอคัคีภยั (อุปกรณ์แจง้เหตุ) 

- แจง้เตือนแบบแสง 

- แจง้เตือนเหตุแบบเสียง 
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รูปท่ี 3.9 ทดลองออกแบบวงจรการทาํงาน 

ของระบบแจง้เหตุเตือนเหตุเพลิงไหม ้
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3.7.3 ขั้นตอนการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ในการจัดทาํการออกแบบอุปกรณ์

ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี ดงัรูปภาพท่ี 3.10-3.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 วสัดุอุปกรณ์แจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 เคร่ืองมือในการจดัทาํแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.12 การจดัทาํชุดสายไฟฟ้าเพ่ือเตรียมติดตั้งสายไฟฟ้าของวงจร 
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3.7.4 ขั้นตอนการดาํเนินการจดัทาํช้ินงาน การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิง

ไหมแ้บบเคล่ือนท่ี ดงัรูปภาพท่ี 3.13-3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 เจาะตาํแหน่งของอุปกรณ์และของเสา  Smoke Detector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 จดัทาํหนา้จอแสดงการทาํงาน ของระบบ Fire Alarm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 ติดตั้งสายไฟฟ้าของวงจรและหนา้จอแสดงการทาํงาน 

ของระบบ Fire Alarm บริเวณฝาตู ้
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3.7.5 ขั้นตอนการจดัวางตาํแหน่งชุดแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า ของการออกแบบอุปกรณ์ตรวจ 

จบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี ดงัรูปภาพท่ี 3.16-3.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 จดัวางตาํแหน่งชุดแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 จดัวางตาํแหน่งชุดแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าภายในตูค้วบคุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 จดัวางตาํแหน่งชุด วงจรตั้งเวลาสัง่การทาํงาน 
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3.7.6 ขั้นตอนการทดสอบการทาํงานระบบ Fire Alarm ของการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและ

แจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี ดงัรูปภาพท่ี 3.19-3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 หาค่าความตา้นทาน (ค่าResistance) ของระบบ Fire Alarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 ทดสอบการทาํงานระบบ Fire Alarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.21 ทดสอบการทาํงาน อุปกรณ์ตรวจจบัแกส๊ (GAS) 
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3.7.7 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี  

(ก่อนการเก็บรายละเอียดช้ินงาน)  สามารถนาํมาใชบ้รรยายเพ่ือช้ีแจงปัญหาการแจง้เตือน

ของระบบ Fire Alarm ดงัรูปภาพท่ี 3.22-3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.22 อุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี 

ก่อนการเก็บรายละเอียดช้ินงาน 

 

 

 
รูปท่ี 3.23 การบรรยายพิเศษช้ีแจงปัญหา 

การแจง้เตือนของระบบ Fire Alarm 
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3.7.8 การเก็บรายละเอียด การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบ

เคล่ือนท่ีดงัรูปภาพท่ี 3.24-3.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.24 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี (สีภายนอก สีดาํดา้น สีภายใน สีเหลืองอมส้ม) 

 

 
รูปท่ี 3.25 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี การประกอบชุดของระบบ Fire Alarm และชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 

 
รูปท่ี 3.26 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี (การแยกชุดของระบบ Fire Alarm ออกเป็น 3 ชุด เพ่ือง่ายต่อการซ่อมแซม) 
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3.7.9 การเก็บรายละเอียด การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบ

เคล่ือนท่ี (การทดสอบวงจรการทาํงานของระบบก่อนใชง้าน) ดงัรูปภาพท่ี 3.27-3.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.27 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี (การทดสอบวงจรการทาํงานของระบบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.28 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี (เปรียบเทียบกบัระบบ Fire Alarm ของอาคาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.29 เก็บรายละเอียดการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

แบบเคล่ือนท่ี (พร้อมใชง้าน) 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ 

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้าํโครงการ 

อุปกรณ์หลกั 

1. ตูเ้หลก็ (ตู ้Control) 

2. วงจร Fire Alarm 

3. ชุดเคล่ือนท่ี 

4. อุปกรณ์รับสญัญาณแจง้เหตุ ไดแ้ก่ 

4.1 Smoke Detector 

4.2 Heat Detector 

4.3 Gas Detector 

4.4 Manual Pull Station 

5. อุปกรณ์แจง้สญัญาณ ไดแ้ก่ 

5.1 Bell 

5.2 ไฟแจง้เตือน 

6. สายไฟฟ้า ไดแ้ก่ สาย THW และสาย NYY 

7. ชุดเสายดืหด (ชุดเสา Smoke Detector และไฟแจง้เตือน) 

8. ชุดแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลบั 

9. ชุดชาร์ตไฟกระแสตรง 

10. ชุดตั้งเวลาสัง่การทาํงาน 

11. ชุดรีเลย ์

12. เตา้รับไฟฟ้า 

13. เทอร์มินอลต่อสายไฟฟ้า 

14. แบตเตอร่ี 

15. สวิทชฉุ์กเฉิน (Emergency Switch) 

16. ชุดน็อตเกลียวปล่อย  

17. ชุดยโูบลทเ์หลก็ U-bolt 

18. ตะปูยงิรีเวท 

19. หางปลาสายไฟฟ้า 

20. ท่อหด 

21. ชุดแสดงสถานะแบตเตอร่ี 

22. หลอดไฟ LED  แสดงสถานะ การทาํงาน 
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วสัดุส้ินเปลือง 

1. กระดาษทราย 

2. ซีลีโคลน 

3. กระดาษเทปกาว 

4. สีสเปรย ์

5. ใบปัดกระดาษทราย 

เคร่ืองมือท่ีใชท้าํโครงการ 

1. สว่าน 

2. ดอกสว่าน  

3. เคร่ืองเจียร 

4. ใบเจียร 

5. ปืนยงิตะปูยงิรีเวท 

6. ตะไบ 

7. เคร่ืองปอกสายไฟฟ้า 

8. เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 

4.1 ผลทดสอบการตรวจจบัความร้อน  (Heat Detector) 

ผลทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) โดยใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิ ดงัตาราง

ท่ี 4.1 และใชอุ้ปกรณ์วดัระยะเวลา ดงัตารางท่ี 4.2  

 

ตาราง 4.1 การทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) โดยใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

 

 
หมายเหตุ : ดาํเนินการทดสอบท่ีอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม 32.5 องศาเซลเซียส 

 

ผลทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat  Detector) ดังตารางที่ 4.1 

ดาํเนินการทดสอบท่ีอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม 32.5°C ประจาํวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 เวลา 

20:22 น.  ดงัรูปภาพท่ี 4.2 

1. ผลต่างของอุณหภูมิ 0°C อุณหภูมิทดสอบเท่ากบั 32.5°C การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั ดงัรูปภาพท่ี 4.2 

2. ผลต่างของอุณหภูมิ 5°C อุณหภูมิทดสอบเท่ากบั 37.5°C การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั ดงัรูปภาพท่ี 4.3 

3. ผลต่างของอุณหภูมิ 10°C อุณหภูมิทดสอบเท่ากบั 42.5°C การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั ดงัรูปภาพท่ี 4.4 

4. ผลต่างของอุณหภูมิ 15°C อุณหภูมิทดสอบเท่ากบั 47.5°C การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั ดงัรูปภาพท่ี 4.5 

5. ผลต่างของอุณหภูมิ 20°C อุณหภูมิทดสอบเท่ากบั 47.5°C การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

 

 

ผลต่าง
ของอุณหภูมิ ครั�งที� 1 ครั�งที� 2 ครั�งที� 3

0 °C X X X
5 °C X X X

10 °C ✔ ✔ ✔

15 °C ✔ ✔ ✔

20 °C ✔ ✔ ✔

ผลการทดสอบ
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ผลการวเิคราะห์ 

สามารถทาํงานไดต้ามท่ีระบุไวใ้นคุณสมบติัของอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน คือ อุปกรณ์

ตรวจจบัความร้อนตั้งแต่ 9 องศาเซลเซียส เร่ิมทาํงานท่ี 10 องศาเซลเซียส 

 

สรุปผล การตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) ดังตารางที่ 4.1 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ ผลต่างของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นตน้ไป 

 

 
รูปภาพท่ี 4.1 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

โดยใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

 

 
รูปภาพท่ี 4.2 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

ท่ีอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม 32.5°C 
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รูปภาพท่ี 4.3 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

ท่ีผลต่างของอุณหภูมิ 5°C 

 

 
รูปภาพท่ี 4.4 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

ท่ีผลต่างของอุณหภูมิ 10°C 

 

 
รูปภาพท่ี 4.5 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

ท่ีผลต่างของอุณหภูมิ 15°C 
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ตาราง 4.2 ทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) ระยะเวลาในการตรวจจบัโดยใช้

ผลต่างอุณหภูมิท่ีทาํงาน 10°C 

 

 
หมายเหตุ : ทดสอบท่ีผลต่างอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 

ผลทดสอบการตรวจจบัความร้อน (Heat  Detector)  ดังตารางที่ 4.2 

ดาํเนินการทดสอบท่ีอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม 31.9°C ประจาํว ันท่ี 15 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลา 20:41 น.  ดงัรูปภาพท่ี 4.7 (ทดสอบโดยผลต่างของอุณหภูมิ 10°C อุณหภูมิท่ีทดสอบ

เท่ากบั 41.9°C) ดงัรูปภาพท่ี 4.8 

1. ระยะเวลาดาํเนินการทดสอบ 20 วินาที การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั 

2. ระยะเวลาดาํเนินการทดสอบ 22 วินาที การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ไม่ทาํงาน ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั 

3. ระยะเวลาดาํเนินการทดสอบ 24 วินาที การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

4. ระยะเวลาดาํเนินการทดสอบ 26 วินาที การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ 

ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนใชร้ะยะเวลานานกว่า 24 วินาที 

สาเหตุมาจาก : เน่ืองจากเคร่ืองเป่าลมร้อนไม่สามารถปรับอุณหภูมิตามท่ีตอ้งการได ้จึงใช้

ระยะทางของเคร่ืองเป่าลมร้อนเพ่ือกาํหนดอุณหภูมิ 

 

สรุปผล การตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) ดังตารางที่ 4.2 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ระยะเวลา 24 วินาที เป็นตน้ไป 

ครั�งที� 1 ครั�งที� 2 ครั�งที� 3
20 วินาที X X X
22 วินาที X ✔ X
24 วินาที ✔ ✔ ✔

26 วินาที ✔ ✔ ✔

ระยะเวลา ผลการทดสอบ
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รูปภาพท่ี 4.6 ทดสอบการตรวจจบั (Heat Detector) 

ใชร้ะยะทางเพ่ือหาผลต่างอุณหภูมิ 10°C 

 

 

 
รูปภาพท่ี 4.7 ทดสอบการตรวจจบั (Heat Detector) 

ดาํเนินการทดสอบท่ีอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม 31.9°C 

 

 

 
รูปภาพท่ี 4.8 ทดสอบการระยะเวลาในตรวจจบัความร้อน 

(Heat Detector) ท่ีผลต่างของอุณหภูมิ 10°C 
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4.2 ทดสอบการตรวจจบัควนั  (Smoke Detector) 

การทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ใชส้เปรยท์ดสอบเคร่ืองตรวจจบัควนัไฟ 

(ควนัเทียม) โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง ดงัตารางท่ี 4.3 และใชเ้คร่ืองวดัระยะเวลา ดงัตารางท่ี 4.4 

 

ตาราง 4.3 ทดสอบการตรวจจบัควนั Smoke Detectorโดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 

 

 
หมายเหตุ : ดาํเนินการทดสอบระยะการกดเวลา 1 วินาที 

 

ผลทดสอบ การตรวจจบัควนั  (Smoke Detector)  ดังตารางที่ 4.3 

โดยใชส้เปรยท์ดสอบเคร่ืองตรวจจบัควนัไฟ (ควนัเทียม) และใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทางดงั

รูปภาพท่ี 4.9-4.10 

1. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 20 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

2. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 40 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

3. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 60 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

4. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 80 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

5. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 100 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ทาํงาน ทาํงาน และทาํงาน ตามลาํดบั 

6. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 120 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ไม่ทาํงาน ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั 

 

 

ครั�งที� 1 ครั�งที� 2 ครั�งที� 3
20 เซนติเมตร ✔ ✔ ✔

40 เซนติเมตร ✔ ✔ ✔

60 เซนติเมตร ✔ ✔ ✔

80 เซนติเมตร ✔ ✔ ✔

100 เซนติเมตร ✔ ✔ ✔

120 เซนติเมตร X ✔ X

ผลการทดสอบ
ระยะทาง
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ผลการวเิคราะห์ 

ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ไม่ไดร้ะยะทาง 4 เมตร ตามท่ีระบุไวใ้นคุณสมบติั

ของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั  

สาเหตุมาจาก : เน่ืองจาก สเปรยท์ดสอบเคร่ืองตรวจจบัควนัไฟ (ควนัเทียม) แรงดนัภายใน

ภาชนะท่ีบรรจุมีปริมาณน้อย และแรงดนัตํ่า ทาํให้ไดร้ะยะทางตํ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นคุณสมบติัของ

อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 

สรุปผล การตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ดังตารางที่ 4.3 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ระยะทาง 0 เซนติเมตร ถึง 100 เซนติเมตร 

 

 
รูปภาพท่ี 4.9 ทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 

 

 
รูปภาพท่ี 4.10 ทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

ท่ีระยะกดเวลา 1 วินาที โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 30 cm 
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ตาราง 4.4 ทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ระยะกดเวลา 1 วินาที โดยใชเ้คร่ืองมือ

วดัระยะทาง 100 เซนติเมตร 

 

 
หมายเหตุ : ดาํเนินการทดสอบใชร้ะยะการกดเวลา 1 วินาที ใชร้ะยะทาง 100 เซนติเมตร 

 

ผลทดสอบ การตรวจจบัควนั  (Smoke Detector) ดังตารางที่ 4.4 

ทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ระยะกดเวลา 1 วินาที โดยใชเ้คร่ืองมือวดั

ระยะทาง 100 เซนติเมตร ดงัรูปภาพท่ี 4.11 

1. ระยะเวลา 5 วินาที ทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน และไม่ทาํงานตามลาํดบั 

2. ระยะเวลา 6 วินาที ทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 6.15 6.87 และไม่ทาํงาน วินาทีตามลาํดบั 

3. ระยะเวลา 7 วินาที ทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 7.31 7.08 และ7.72 วินาทีตามลาํดบั 

4. ระยะเวลา 8 วินาที ทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 7.02 7.35 และ7.47 วินาทีตามลาํดบั 

หมายเหตุ มีการแจง้เตือนก่อนระยะเวลา 8 วินาที ทั้ง 3 คร้ัง  

 

ผลการวเิคราะห์ 

ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ใชร้ะยะเวลา 6 วนิาที ไดป้ระมาณ 2 คร้ัง 

 

สรุปผล การตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ดังตารางที่ 4.4 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ระยะเวลา 6 วินาที เป็นตน้ไป 

 

 

ครั�งที� 1 ครั�งที� 2 ครั�งที� 3
5 วินาที X X X

6 วินาที ✔ ✔ X

7 วินาที ✔ ✔ ✔

8 วินาที ✔ ✔ ✔

ผลการทดสอบ
ระยะเวลา
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รูปภาพท่ี 4.11 ทดสอบการตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

ท่ีระยะกดเวลา 1 วินาทีโดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 100 cm 

 

4.3 ทดสอบการตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) 

การทดสอบการตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) ทดสอบดว้ยชุดไฟแช็ค (Gas LPG) ปริมาณ

บรรจุแก๊ส 2.6 กรัม โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะเวลาและใช้อุปกรณ์วดัระยะทาง โดยสรุปเป็นการ

ทาํงานตรวจจบัของอุปกรณ์ ดงัตารางท่ี 4.5 และ รูปภาพท่ี 4.13 

 

ตารางท่ี 4.5 ทดสอบการตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 

 

 
 

ผลทดสอบ การตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) ดังตารางที่ 4.5 

ทดสอบดว้ยชุดไฟแช็ค (Gas LPG) ปริมาณบรรจุแก๊ส 2.6 กรัม โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะ 

เวลา และใชอุ้ปกรณ์วดัระยะทาง 

1. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 0 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 1 1 และ1 วินาที ตามลาํดบั 

2. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 2 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 1 1 และ1 วินาที ตามลาํดบั 

การทํางาน ระยะเวลาที�กด การทํางาน ระยะเวลาที�กด การทํางาน ระยะเวลาที�กด

0 เซนติเมตร ✔ 1 วินาที ✔ 1 วินาที ✔ 1 วินาที

2 เซนติเมตร ✔ 1 วินาที ✔ 1 วินาที ✔ 1 วินาที

4 เซนติเมตร ✔ 2 วินาที ✔ 2 วินาที ✔ 2 วินาที

6 เซนติเมตร ✔ 3 วินาที ✔ 3 วินาที ✔ 3 วินาที

8 เซนติเมตร ✔ 10 วินาที ✔ 10 วินาที ✔ 10 วินาที

10 เซนติเมตร X 30 วินาที X 30 วินาที X 30 วินาที

ครั�งที� 1 ครั�งที� 2 ครั�งที� 2
ระยะทาง
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3. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 4 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 2 2 และ2 วินาที ตามลาํดบั 

4. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 6 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 3 3 และ3 วินาที ตามลาํดบั 

5. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 8 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ใชร้ะยะเวลา 10 10 และ10 วินาที ตามลาํดบั 

6. ดาํเนินการทดสอบท่ีระยะ 10 เซนติเมตร การทดสอบคร้ังท่ี 1 2 และ3 

    ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน และไม่ทาํงาน ตามลาํดบั  

หมายเหตุ การตรวจจบัก๊าซไม่สามารถตรวจจบัก๊าซท่ีระยะ 10 เซนติเมตร เป็นตน้ไป 

 

ผลการวเิคราะห์ 

ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส ไดร้ะยะทางไม่เกิน 8 เซนติเมตร 

สาเหตุมาจาก : เน่ืองจาก ชุดไฟแช็ค (Gas LPG) แรงดนัภายในภาชนะท่ีบรรจุมีปริมาณนอ้ย 

และแรงดนัตํ่า ทาํใหไ้ดร้ะยะทางไม่เกิน 8 เซนติเมตร 

 

สรุปผล การตรวจจบัแก๊ส ดังตารางที่ 4.5 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ระยะทาง 0 ถึง 8 เซนติเมตร และใชร้ะยะเวลากดตั้งแต่ 1 ถึง 10 วินาที 

 

 
รูปภาพท่ี 4.12 ทดสอบการตรวจจบัก๊าซ (Gas Detector) 

โดยใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทาง 
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รูปภาพท่ี 4.13 ทดสอบการตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) 

 

4.4 การทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมอืผู้ใช้ (Manual Pull Station) 

การตรวจจบัชนิดโดยการกดรับคาํสัง่ และส่งสญัญาณไปยงัหนา้สมัผสั (Contact) ส่งตรง

ไปยงัตูค้วบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 

1. กดอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือผูใ้ช ้(Manual Pull Station) 

    เพ่ือสัง่การแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้ดงัรูปภาพท่ี 4.14 

2. ตูค้วบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 

    รับสญัญาณและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้ดงัรูปภาพท่ี 4.15 

3. ระงบัการแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้(Reset Manual Pull Station) ดงัรูปภาพท่ี 4.16 

 

 
รูปภาพท่ี 4.14 กดอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือผูใ้ช ้(Manual Pull Station) 
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รูปภาพท่ี 4.15 ตูค้วบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

(Fire Alarm Control Panel) 

รับสญัญาณและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

 

 

 
รูปภาพท่ี 4.16 ระงบัการแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

 (Reset Manual Pull Station) 

 

สรุปผลทดสอบ การแจ้งเหตุด้วยมอืผู้ใช้ (Manual Pull Station) 

รับคาํสัง่ ทาํงานและสัง่การแจง้เตือนเหตุทนัที 

 

4.5 การทดสอบเมือ่มกีารรับสัญญาณและส่งสัญญาณแจ้งเตอืนเหตุเพลงิไหม้ 

การแจง้เตือน 2 รูปแบบ คือ การแจง้เตือนแบบเสียง (กระด่ิงไฟฟ้า) และการแจง้เตือน

แบบไฟไซเรน ดงัรูปภาพท่ี 4.17 แยกการทาํงาน ออกเป็น 2 คร้ัง คือ 

คร้ังท่ี 1 แจง้เตือนแบบไฟไซเรน แบบกระพริบ (สีแดง - สีนํ้ าเงิน)  แจง้เตือนแบบเสียง คร้ัง

แรก กระด่ิงเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 6 น้ิว ใชไ้ฟฟ้า (24โวลต์ DC) ระดบัเสียง 95 db 

(ทาํงาน) 
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คร้ังท่ี 2 แจง้เตือนคร้ังท่ี 2 ไม่มีการรีเซ็ตระบบภายใน 1 นาที กระด่ิงเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 3 

น้ิว ใชไ้ฟฟ้า (220โวลต์ AC) ระดบัเสียง 95 db ทาํงานสั่งการแจง้เตือนเม่ือเพลิงไหม้

ลุกลามมากข้ึน 

หมายเหตุ อุปกรณ์ตรวจจบัและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี โดยแยกการทาํงาน

ออกเป็น 2 คร้ัง มีหลกัการเดียวกบัการ (General Alarm) ของระบบแจง้เตือนเหตุเพลิง

ไหมข้องอาคารสูง (Fire Alarm System)  ของอาคารสูง และมีแจง้เตือน 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 

ดงัชั้นท่ีเกิดเหตุ คร้ังท่ี 2 ดงัประกบชั้นท่ีเกิดเหตุ คร้ังท่ี 3 คือ (General Alarm) กระด่ิง

(Bell) ไฟฟ้าดงัทั้งหมด และเม่ือเขา้สู่โหมด (General Alarm) จะทาํการสั่งให้ระบบ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาํงานดงัต่อไปน้ี 

1. สัง่ระบบลิฟตล์งจอดชั้น 1 ป้องกนัการใชลิ้ฟต ์ขณะเกิดเหตุ  

2. พดัลมอดัอากาศ (Pressurized Fan) จะอดัอากาศในบนัไดหนี เพ่ือกนัไม่ใหค้วนัไฟ

เขา้มาภายในบนัไดหนีไฟ 

3. สัง่ใหป้ระตูของอาคารเปิด (Access Control  System) 

 

 
รูปภาพท่ี 4.17 การทดสอบเม่ืออุปกรณ์ตรวจจบัรับสญัญาณ 

และส่งสญัญาณแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้
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บทที่ 5 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

ในการออกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ท่ีบริษัท เรียล พร็อพเพอร์ต้ี แมเนทเมน้ท์ จ ํากัด 

ระหว่างวนัท่ี : 01 มีนาคม  2561 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ทาํให้ทราบถึงรายละเอียดของการ

ออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ไดต้ามแบบมาตรฐาน 

และนําความรู้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล รวมถึงหลักการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และการ

บาํรุงรักษามาใชใ้นการปฏิบติังานจริงและไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง การทาํงาน

เป็นทีมกบัพนักงาน การวางตวักบัพนักงาน  จนทาํให้งานสาํเร็จลงไดอ้ย่างดีและตรงตามเวลาท่ี

กาํหนด และการทดสอบผลการทาํงานสรุปไดว้่า การตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) เร่ิมทาํงาน

ตั้งแต่ ผลต่างของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และใชร้ะยะเวลาในการตรวจจบัตั้งแต่เวลา 24 วินาที

เป็นตน้ไป การตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เร่ิมทาํงานตั้งแต่ ระยะทาง 0 ถึง 100 เซนติเมตร 

และใชร้ะยะเวลาในการตรวจจบัตั้งแต่เวลา 6 วินาที เป็นตน้ไป การตรวจจบัก๊าซ (Gas Detector) 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่ ระยะทาง 0 ถึง 8 เซนติเมตร และใชร้ะยะเวลาในการตรวจจบั ตั้งแต่เวลา 1 วินาที 

เป็นตน้ไป การแจง้เหตุดว้ยมือผูใ้ช ้(Manual Pull Station) เม่ือมีการกดแจง้เหตุดว้ยมือผูใ้ช ้(Manual 

Pull Station) ตูค้วบคุมรับคาํสัง่ พร้อมทาํงาน และสัง่การแจง้เตือนเหตุทนัที 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัตงิาน  

5.2.1 เป็นการศึกษาเพ่ือออกแบบในคร้ังแรก จึงมีขอ้จาํกดัในรายละเอียดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2.2 ในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เตือนเหตุเพลิงไหมแ้บบเคล่ือนท่ี เน่ืองจากชุด

อุปกรณ์ตรวจจับมีหลากหลายแบบและราคาสูง จึงต้องมีการเลือกการใช้งานแบบ

ตรวจจบัไดดี้ในระดบัปานกลาง และ มีราคาไม่สูง 

5.2.3 ผูจ้ดัทาํไม่มีความชาํนาญในดา้นวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จึงทาํใหใ้ชร้ะยะเวลานาน

ในการประกอบช้ินงาน 

5.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัตงิาน 

5.3.1 ควรศึกษาหาความรู้ต่างๆ และทาํความเขา้ใจก่อนปฏิบติังาน 

5.3.2 ควรมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังาน และวางแผนระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5.3.3 ควรต่อยอดเม่ือมีการแจง้เหตุใหส่้งสญัญาณไปยงัโทรศพัทมื์อถือ หรือ เคร่ืองมืออ่ืนๆ 
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5.4 ข้อดใีนการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังาน สหกิจศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้นักศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการทาํงานและได้

เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้พฒันาตนเองในการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น

สามารถทาํงานภายใตส้ภาวะกดดนั มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมายให้ทนัตามกาํหนดเวลา 

มีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน และหลงัจากฝึก สหกิจแลว้ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเลือกอาชีพไดต้าม

ความถนดัของตวัเอง สามารถนาํเอาความรู้ท่ีเรียนมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง และยงัทาํให้สามารถ

นาํความรู้ใหม่ๆ มาช่วยในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 

รูปในส่วนอ่ืนๆ ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 
รูปท่ี 6.1 การบรรยายพิเศษช้ีแจงปัญหา 

การแจง้เตือนของระบบ Fire Alarm 

 

 
รูปท่ี 6.2 ใชเ้ป็นส่ือของระบบ Fire Alarm 

ในแผนการซอ้ม อบรมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 1 

 

 
รูปท่ี 6.3 ใชเ้ป็นส่ือของระบบ Fire Alarm 

ในแผนการซอ้ม อบรมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 2 
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แนะนําการใช้อปุกรณ์ตรวจจบัและแจ้งเตอืนเหตเุพลงิไหม้แบบเคลือ่นที ่

Instrument Design for Mobile Fire Alarm Detectors Systems 

 

 
รูปภาพท่ี 6.4 แสดงตาํแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ 

 

1. Control Fire Alarm (อุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของระบบ Fire Alarm ทั้งหมด) 

2. Manual Station (อุปกรณ์รับคาํสัง่ดว้ยวิธีการกดสัง่การแจง้เตือน) 

3. Smoke Detector (อุปกรณ์รับคาํสัง่ดว้ยวิธีการจบัควนั) 

4. Heat Detector (อุปกรณ์รับคาํสัง่ดว้ยวิธีการจบัความร้อน) 

5. Gas Detector (อุปกรณ์รับคาํสัง่ดว้ยวิธีการจบัความแก๊ส,ก๊าซ) 

6. Stop Bell & Stop Lamp (อุปกรณ์ตดัการแจง้เตือนสญัญาณแบบเสียงและไฟไซเรน) 

7. Lamp (อุปกรณ์แจง้เตือนแบบไฟแสงสว่าง ไซเรน) 

8. Bell (อุปกรณ์แจง้เตือนสญัญาณแบบเสียง Step 1 Ø6” ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง DC 24 โวลต)์ 

9. Bell (อุปกรณ์แจง้เตือนสญัญาณแบบเสียง Step 2 Ø3” ใชไ้ฟฟ้ากระสลบั AC 220 โวลต)์ 

10. เสาปรับระดบัความสูง-ตํ่า ของอุปกรณ์รับสญัญาณแบบ Smoke Detector และอุปกรณ์แจง้เตือน

แบบ Lamp 

11. ชุดอุปกรณ์ Fire Alarm แบบเคล่ือนท่ี 

12. Charge battery (อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าระบบ Fire Alarm โดยใชไ้ฟฟ้ากระสลบั AC 220 โวลต)์ 
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แนะนําการใช้คู่มอืชุดควบคุมสัญญาณเหตุเพลงิไหม้ INSTRUCTION 

 

A. Alarm Condition / สภาวะ Alarm : ไฟสีแดงจะติดและกระด่ิงดงัข้ึน 

B. Fault Condition / สภาวะ Fault : ไฟสีเหลืองจะติดและ Buzzer จะดงัข้ึน 

C. Silence Switch / สวิตซปิ์ดเสียง : หมุน Key Switch ไปท่ี ON และกดสวิตช์น้ี Buzzer และ Bell 

จะเงียบเสียง  

D. Evacuale Switch / สวิตซ์ Evac : หมุน Key Switch ไปท่ี ON และกดสวิตช์น้ี Buzzer และ Bell 

จะดงั 

E. Reset Switch / สวิตซ ์Evac : กดสวิตซน้ี์เพ่ือใหร้ะบบกลบัสู่สภาวะปกติ 

F. Switch Check : ไฟจะติดเม่ือมีการกดสวิตซต์วัใดตวัหน่ึงอยู ่

 

 
รูปภาพท่ี 6.5 แสดงผลชุดควบคุมระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้(Control Fire Alarm) 

 

รายละเอยีดการแสดงผลชุดควบคุมระบบแจ้งเตอืนเหตุเพลงิไหม้ (Control Fire Alarm)  

1 : ไฟสีแดงจะติดข้ึนเม่ือตูค้อนโทรลไดรั้บสญัญาณ  Alarm 

2 : ไฟสีเหลืองจะติดข้ึนเม่ือระบบมีปัญหา 

3 : ไฟสีเขียวจะติดข้ึนเม่ือป้อนไฟฟ้าเขา้ชุดตู ้Control Alarm 

15 : LED และ Buzzer จะติดข้ึนเม่ือตูท้าํงานดว้ยไฟฟ้า AC หรือ Battery เพียงอยา่งเดียว 

5 : ไฟสีเหลืองจะติดข้ึนเม่ือสายของ Bell ช็อตหรือขาด 

16 :ไฟจะติดเม่ือสวิตซต์วัต่างๆ มีการกดอยู ่

17 : เม่ือกดสวิตซ ์Buzzer  ท่ีตู ้Control Alarm และ Bell จะดบั 

12 : เม่ือกดสวิตซ ์ท่ีตู ้Control Alarm จะสัง่ให ้Bell ทาํงานแจง้เตือนทนัที 

13 : เม่ือกดสวิตซ ์LED จะติดประมาณ 5 วินาที และ ระบบจะกลบัสู่สภาวะปกติ 

14 : สวิตซก์ุญแจใชเ้ปิดหรือปิดการทาํงานของสวิทซ ์
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อุปกรณ์ตรวจจบัควนั Smoke Detector Photoelectric รุ่น AH-8321 

อุปกรณ์ตวัจบัควนั Smoke Detector ผลิตภณัฑ์ไตห้วนั Brand : AIP ชนิด Photoelectric 

วสัดุ : เป็นพลาสติกทนความร้อน สีขาว ใชก้ระแสไฟฟ้า 12-24 Volt ใชร่้วมกบัระบบกนัขโมยได ้

ใชก้ระแสไฟฟ้า 75 µA และตอนแจง้ Alarm ใชก้ระแสไฟฟ้า 30 mA ใชก้ระแสไฟฟ้า 0.8 A สาํหรับ

ไฟฟ้า 30 Volt และ 0.4 A สาํหรับไฟฟ้า 125 Volt  

สถานะตอนแจง้ Alarm : จะมีไฟ LED สีแดงติดตลอด 

 
รูปภาพท่ี 6.6 ขอ้มลู : อุปกรณ์ตรวจจบัควนั Photoelectric Smoke Detector รุ่น AH-8321 
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อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน Heat Detector Rate of Rise รุ่น S-302 

อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน Heat Detector ผลิตภณัฑไ์ตห้วนั Brand : CEMEN รุ่น S-302 

ชนิด Rate of Rise วสัดุ : เป็นพลาสติกทนความร้อน สีขาว ใชก้บังานระบบตู ้Control Fire Alarm 

กระแสไฟฟ้า 12/24 Volt เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน ชนิดจบัการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ท่ีเปล่ียน 

แปลงจากอุณหภูมิปกติ 9 องศาเซลเซียส หรือ 15 องศาฟาเรนไฮต์ ภายใน 1 นาที ใชก้ระแสไฟฟ้า 

12-24 Volt และตอนแจง้ Alarm ใชก้ระแสไฟฟ้า 25 mA ใชก้ระแสไฟฟ้า 0.8 A สาํหรับไฟ 30 Volt 

และ 0.4 A สาํหรับไฟ 125 Volt 

สถานะตอนแจง้ Alarm : จะมีไฟ LED สีแดงติดตลอด 
 

 
รูปภาพท่ี 6.7 ขอ้มลู : อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน Heat Detector Rate of Rise รุ่น S-302 
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อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส Gas Detector รุ่น AH-0822 

อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส Gas Detector ผลิตภัณฑ์ไต้หวนั Brand : AIP รุ่น AH-0822

มาตรฐาน UL.Listed วสัดุ : เป็นพลาสติกทนความร้อน สีขาว มีเสียงเตือนในตวั สามารถตรวจจบั

แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) ท่ีความเขม้ขน้ 0.050-0.714%  และตรวจจบัแก๊สหุงตม้ (Propane gas) 

ท่ีความเขม้ขน้ 0.021-0.300% 

 

 
รูปภาพท่ี 6.8 ขอ้มลู : อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส Gas Detector รุ่น AH-0822 
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อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมอื Manual Station รุ่น AH-9717 

อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ Manual Station ผลิตภณัฑ์ไตห้วนั Brand : AIP รุ่น AH-9717

วสัดุ : เป็นพลาสติกทนความร้อน สีแดง อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือแบบ Reset ได ้มีช่องต่อโทรศพัท ์

มีทั้งแบบฝังในกาํแพงและแบบมี Base สาํหรับติดตั้งแบบลอย 
 

 
รูปภาพท่ี 6.9 ขอ้มลู : อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ Manual Station รุ่น AH-9717 
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