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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อคัคีภัยท่ีเกิดข้ึนในอาคารคอนโดก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในบางคร้ังยงัส่งผลกระทบต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบอีกด้วยได้ออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ.ศ. 2552 ซ่ึงในรายละเอียด
ไดมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้เคร่ืองดบัเพลิง
แบบมือถือ ระบบน ้าดบัเพลิง ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั การตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัดว้ย โดยเฉพาะการระงบั
การเกิดอคัคีภยัขั้นตน้โดยใชร้ะบบดบัเพลิงอตัโนมติัอยา่งเช่นหวักระจายน ้ าดบัเพลิง ถา้หากติดตั้ง
ไม่ถูกท่ีหรือไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถช่วยระงบัการเกิดอคัคีภยัได้ ดงันั้นในโครงงานน้ีจะขอ
กล่าวถึงการค านวณระยะหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงว่าควรระยะเท่าไหร่ จะคุมพื้นท่ีระงบัเหตุอคัคีภยั
ทัว่ถึงหรือไม่ และตอ้งใชจ้  านวนหวัสปริงเกอร์ก่ีหวัถึงจะครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดได ้

จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการ สหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลยัขา้พเจา้ไดไ้ปฝึก 
สหกิจศึกษาทางบริษทัไดม้อบหมายงานให้ขา้พเจา้ดูแลในเร่ือง ถอดแบบหวักระจายน ้ าของระบบ
ดบัเพลิงโดยจากแบบแปลนงานระบบดบัเพลิง ท่ีไดรั้บจากทางโครงการไดท้  าการถอดแบบมือก่อน
ท าการสั่งของเพื่อท าการติดตั้งจริงท่ีบริเวณหน้างานท าให้พบปัญหาของตวัแบบระบบป้องกัน
อคัคีภยัดบัเพลิงแบบแสดงต าแหน่งของหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติัท่ีมีการออกแบบผิดพลาด
ในเร่ืองของการจดัระยะของหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติักบัขนาดของตวัท่อและเร่ืองของท่อ
เมนมีต าแหน่งอยู่สูงกว่าจุดปลายน ้ าจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานจริงและไม่ถูก
มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยัเพื่อใหส้ามารถใชไ้ด ้จริงและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เจา้ของโครงการ
มากท่ีสุดจึงได้ท าการตรวจสอบออกแบบและแก้ไขในส่วนของงานท่ีปัญหาและน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขส่งเสนอเร่ืองให้ทางผู ้จ ัดการสนามเป็นท่ีปรึกษาโครงการได้ท าการพิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้สามารถใชง้านให้เป็นประโยชน์ไดสู้งสุดและถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการป้องกนั
อคัคีภยั 3002 ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 

1.2.1 ออกแบบหวักระจายน ้าดบัเพลิง ชั้น 7 โซนลานจอดรถยนตอ์าคาร เดอะรูม พญาไท    
         ดว้ยวธีิตารางท่อ (Pipe schedule) ของพื้นท่ีครอบครองปานกลาง (Ordinary Hazard)  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ออกแบบ โซนลานจอดรถ ชั้น 7 คอนโด เดอะรูม พญาไท 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนหลงัการติดตั้งซ่ึงก่อใหเ้กิดความส้ินเปลืองในการ             
         แกไ้ข 

 1.4.2 ขั้นตอนในการออกแบบหวักระจายน ้า 
 1.4.3 กระบวนการท างานของระบบหวักระจายน ้า 
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

2.1.1 ทฤษฎมีาตรฐานการออกแบบระบบหัวดับเพลงิแบบอตัโนมัติ 
ระบบดบัเพลิงดว้ยน ้ำประกอบดว้ย ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั 
(Automatic Sprinkler Systems) และเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง (Fire Pump) ปริมำณน ้ ำส ำรองเพื่อกำร
ดบัเพลิงจะตอ้งมี เพียงพอในกำรส่งน ้ ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 นำที ทั้งน้ี มำตรฐำนในกำรติดตั้ง
ระบบดบัเพลิงดว้ยน ้ำจะตอ้งเป็นไปตำม มำตรฐำนสำกลท่ีเป็นท่ียอมรับส ำหรับระบบน ้ ำดบัเพลิง มี
ตวัอยำ่งเช่น มำตรฐำน NFPA 

ตำรำงท่ี 2.1 มำตรฐำน NFPA ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดบัเพลิงดว้ยน ้ำ 
มำตรฐำนหลำยเลข ช่ือมำตรฐำน 

 NFPA 13  Standard for Installation of Sprinkler Systems 

 NFPA 14  Standard for Installation of Standpipe and Hose       

Systems 

 NFPA 15  Standard for Water Spray Fixed Systems  

for Fire Protection 

 NFPA 20  Standard for Installation of Stationary  

Pumps for Fire Protection 

 NFPA 22  Standard for Water Tanks for Private  

Fire Protection 

 NFPA 24  Standard for the Installation of Private Fire 

Service Mains and Their Appurtenances 

กำรติดตั้งระบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler Systems) ตอ้งเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลท่ียอมรับ ตวัอยำ่งเช่น มำตรฐำน (NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler 

Systems) รำยละเอียดของมำตรฐำน NFPA 13 แสดงไวใ้น ค ำอธิบำยขอ้ 13 ของประกำศฉบบัน้ี 

ระบบท่อยืน ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน (NFPA 14 Standard for Installation 

of Standpipe and Hose Systems) โดยมำตรฐำน NFPA 14 แบ่งระบบท่อยนืออกเป็น 3 ประเภทคือ 
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1.ท่อยนืประเภทท่ี 1 ประกอบดว้ยวำลว์สำยฉีดน ้ ำดบัเพลิง (Hose Valve) ขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 
น้ิว) ส ำหรับพนกังำนดบัเพลิงหรือผูท่ี้ไดผ้ำ่นกำรฝึกอบรมกำรใช ้สำยฉีดน ้ำดบัเพลิงขนำดใหญ่ 

2.ท่อยนืประเภทท่ี 2 ประกอบดว้ยชุดสำยฉีดน ้ ำดบัเพลิง (Hose Station) ขนำด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) 
หรือ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) ส ำหรับผูท่ี้อยูใ่นอำคำรเพื่อใชใ้นกำรดบัเพลิงขนำดเล็ก 

3.ท่อยนืประเภทท่ี 3 ประกอบดว้ยชุดสำยฉีดน ้ ำดบัเพลิง (Hose Station) ขนำด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) 
หรือ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) ส ำหรับผูท่ี้อยูใ่นอำคำรและวำล์วสำย ฉีดน ้ ำดบัเพลิง (Hose Valve) 

ขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 น้ิว) ส ำหรับพนกังำนดบัเพลิง หรือผูท่ี้ไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำรใชส้ำย
ขนำดใหญ่ 

ส ำหรับกำรติดตั้งระบบท่อยืนภำยในโรงงำนควรติดตั้งเป็นระบบท่อยืนประเภทท่ี 3 เพื่อ 
สำมำรถใชใ้นกำรดบัเพลิงไดใ้นทุกสถำนกำรณ์โดยทัว่ไปวำลว์สำยฉีดน ้ำดบัเพลิงและชุดสำยฉีดน ้ ำ
ดบัเพลิงจะติดตั้งภำยในตูส้ำยฉีดน ้ ำ ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) ระยะห่ำงระหว่ำงตูส้ำยฉีดน ้ ำ
ดบัเพลิงตอ้งห่ำงกนัไม่เกิน 64 เมตร วดัตำมแนวทำงเดินมำตรฐำน NFPA 14 ก ำหนดอตัรำกำรส่ง
น ้ำดบัเพลิงส ำหรับท่อยนืประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 3 ดงัน้ีในกรณีท่ีระบบท่อยืนมีมำกกวำ่หน่ึงท่อ 
ปริมำณกำรส่งจ่ำยน ้ ำจะตอ้งไม่นอ้ย กว่ำ 500 แกลลอนต่อนำที (GPM) (30 ลิตรต่อวินำที) ส ำหรับ
ท่อยืนท่อแรกและ 250 แกลลอนต่อนำที (15 ลิตรต่อวินำที) ส ำหรับท่อยืนแต่ละท่อท่ีเพิ่มข้ึน ใน
กรณีท่ีปริมำณกำรส่ง น ้ ำรวมของท่อยืนเกิน 1,250 แกลลอนต่อนำที (95 ลิตรต่อวินำที) ให้ใช้
ปริมำณกำรส่งน ้ ำท่ี 1,250 แกลลอนต่อนำที (95 ลิตรต่อวินำที) หรือมำกกว่ำได ้ปริมำณน ้ ำส ำหรับ
ดบัเพลิงตอ้งมี เพียงพอให้กำรส่งน ้ ำตำมอตัรำกำรไหลท่ีระบบท่อยืนตอ้งกำร เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
30 นำที 

กำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงอำจไม่เหมำะสมในบำงพื้นท่ี เช่น ห้อง หมอ้แปลง
ไฟฟ้ำ ห้องคอมพิวเตอร์เน่ืองจำกน ้ ำดับเพลิงอำจท ำให้อุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำภำยในพื้นท่ี เหล่ำนั้น
เสียหำย ประกำศฉบบัน้ีอนุญำตให้ติดตั้งระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่ำระบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั
ในพื้นท่ีเหล่ำนั้นแทนไดร้ะบบดบัเพลิงแบบอ่ืนท่ีสำมำรถท ำงำนไดเ้ทียบเท่ำระบบหัวกระจำยน ้ ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบสำรสะอำดดับเพลิง ตำมมำตรฐำนNFPA 2001 ระบบก๊ำซ 
คำร์บอนไดออกไซด์ดบัเพลิง ตำมมำตรฐำน (NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguisher 

Systems) และระบบหมอกน ้ ำดบัเพลิง ตำมมำตรฐำน (NFPA 750 Standard on Water Mist Fire 

Protection Systems) มำตรฐำนสำกลท่ีเป็นท่ียอมรับส ำหรับกำรติดตั้งระบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิง
อตัโนมติัตวัอยำ่งเช่น มำตรฐำน (NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems) แบ่ง
ระบบหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติัออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบน้ีเหมำะสมท่ีจะติดตั้งโดยทัว่ทุกพื้นท่ีภำยใน
อำคำร เพรำะระบบจะมีน ้ ำอยูใ่นเส้นท่อ ตลอดเวลำ เม่ือใดท่ีเกิดเพลิงไหมห้วักระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ี
ติดตั้งอยู่เหนือบริเวณนั้นจะแตก และฉีดน ้ ำออกมำดบัเพลิงทนัทีท ำให้สำมำรถควบคุมเพลิงได้
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รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ กำรท ำงำนของระบบน้ีจะถูกควบคุมดว้ยวำล์วควบคุมระบบท่อเปียก 
(Wet Pipe Alarm Valve) เม่ือมีหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงในระบบท ำงำนมีน ้ ำไหล วำล์วควบคุมระบบ
ท่อเปียกจะมีกำรส่งเสียงดงัเพื่อท ำใหท้รำบวำ่ มีเหตุเพลิงไหมเ้กิดข้ึน 

2. ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบน้ีภำยในท่อจะไม่มีน ้ ำอยูเ่ลยแต่จะอดัดว้ย
อำกำศหรือก๊ำซไนโตรเจนท่ีควำมดนั ท ำงำน ระบบจะถูกควบคุมกำรท ำงำนดว้ยวำล์วควบคุมระบบ
ท่อแห้ง (Dry Pipe Alarm Valve) เม่ือหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงแตกออก ควำมดนัของก๊ำซในท่อจะ
ลดลงจนถึงจุดท ำงำนวำล์วควบคุมแบบท่อแห้งจะเปิดออกท ำให้น ้ ำไหลเขำ้ไปในเส้นท่อ ระบบน้ี
เหมำะท่ีจะติดตั้ง ส ำหรับพื้นท่ีป้องกนัท่ีมีอุณหภูมิโดยทัว่ไปต ่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง ซ่ึงหำกมีน ้ ำจะท ำ
ใหเ้กิดกำรแขง็ตวั ของน ้ำในเส้นท่อเป็นเหตุใหร้ะบบเสียหำยได ้

3. ระบบท่อแห้งแบบชะลอน ้าเข้า (Pre-Action System) ระบบน้ีเหมำะส ำหรับพื้นท่ีป้องกนั
ท่ีตอ้งกำรหลีกเล่ียงควำมบกพร่องทำงกลของระบบท่อ และหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ีอำจฉีดน ้ ำโดย
ท่ีไม่มีเพลิงไหมเ้กิดข้ึน จนเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นหรือ อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่ำสูงเสียหำย ภำยในเส้นท่อจะ
ไม่มีน ้ ำดบัเพลิงอยู่เช่นเดียวกบัระบบท่อแห้ง ระบบจะถูกควบคุมด้วยวำล์วควบคุม (Pre-Action 

Control Valve) วำล์วควบคุมจะเปิดออก ปล่อยให้น ้ ำไหลเขำ้ไปในท่อ เม่ือระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้
ตรวจจบัสัญญำณเพลิงไหมไ้ด ้

4.ระบบเปิด (Deluge System) ระบบน้ีเหมำะส ำหรับติดตั้งในบริเวณท่ีเพลิงไหมส้ำมำรถ
เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและ รุนแรง เช่น พื้นท่ีเก็บของเหลวไวไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้ำชนิดน ้ ำมนั เป็น
ตน้ กำรติดตั้งหวักระจำย น ้ ำดบัเพลิงจะเป็นแบบเปิด (Open Sprinkler) หรือ หวัฉีดน ้ ำฝอยดบัเพลิง 
(Water Spray Nozzle) เพื่อฉีดน ้ ำดบัเพลิงพร้อมกนัทุกหวัจึงจะสำมำรถดบัไฟท่ีเกิดข้ึนไดท้นัทีกำร
ออกแบบ ระบบน้ีจะใชร่้วมกนักบัมำตรฐำน (NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems 

for Fire Protection) 

กำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติัจะตอ้งท ำกำรติดตั้งให้เหมำะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆซ่ึง
เรียกวำ่พื้นท่ีครอบครองมำตรฐำน NFPA 13 แบ่งพื้นท่ีครอบครองออกเป็น 3  ประเภทคือ 

1. พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยนอ้ย (Light Hazard) 

2. พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard) 

3. พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยมำก (Extra Hazard) 

 

ตัวอย่างพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายน้อย 

พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี หรือคลำ้ยกนัใหจ้ดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั 

- ท่ีพกัอำศยั 

- ส ำนกังำนทัว่ไป 

- โบสถ ์วดั และวหิำร 
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- สโมสร 

- สถำนศึกษำ 
- โรงพยำบำล (ควบคุมวสัดุตำมมำตรฐำนโรงพยำบำล) 
- สถำนพยำบำลและพกัฟ้ืน (ควบคุมวสัดุตำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
- หอ้งสมุด (ยกเวน้หอ้งสมุดท่ีมีชั้นวำงหนงัสือขนำดใหญ่) 
- พิพิธภณัฑ ์

 

ตัวอย่างพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายปานกลาง 

พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยปำนกลำง ไดแ้บ่งกำรจดัออกเป็น 2 กลุ่ม 

พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยปำนกลำง กลุ่มท่ี 1 

พื้นท่ีดงัต่อไปน้ีหรือคลำ้ยกนัใหจ้ดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

- ท่ีจอดรถยนตแ์ละหอ้งแสดงรถยนต ์

- โรงงำนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- โรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืม 

- ร้ำนท ำขนมปัง 

- ร้ำนซกัผำ้ 
- โรงงำนผลิตอำหำรกระป๋อง 

- โรงงำนผลิตแกว้ และวสัดุท่ีท ำจำกแกว้ 

- ภตัตำคำร 

- โรงงำนผลิตเคร่ืองบริโภคประจ ำวนั 

- โรงภำพยนตร์ และศูนยป์ระชุม (ไม่รวมเวที และเวทีหลงัม่ำน) 
 

พืน้ทีค่รอบครองอนัตรายปานกลาง กลุ่มที ่2 

พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี หรือคลำ้ยกนั ใหจ้ดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

- โรงงำนผลิตสินคำ้ท่ีท ำจำกหนงัสัตว ์

- โรงงำนผลิตลูกกวำดและลูกอม 

- โรงงำนผลิตส่ิงทอ 

- โรงงำนยำสูบ 

- โรงงำนประกอบผลิตภณัฑไ์ม ้

- โรงพิมพแ์ละส่ิงพิมพโ์ฆษณำ 
- โรงงำนใชส้ำรเคมี 

- โรงสีขำ้ว 
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- โรงกลึง 

- โรงงำนประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ 

- โรงตม้กลัน่ 

- อู่ซ่อมรถยนต ์

- โรงงำนผลิตยำงรถยนต ์

- โรงงำนแปรรูปไมด้ว้ยเคร่ือง 

- โรงงำนกระดำษและผลิตเยือ่กระดำษ 

 

ตัวอย่างพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายมาก 

พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยมำกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

พื้นท่ีครอบครองอนัตรำยมำกกลุ่มท่ี 1 

พื้นท่ีกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะกำรใช้งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) หรือ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริมำณไม่มำกพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี หรือคลำ้ยกนัให้จดัอยูใ่น
กลุ่มเดียวกนั 

- โรงเก็บและซ่อมเคร่ืองบิน 

- พื้นท่ีท่ีใชง้ำนโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได ้

- หล่อดว้ยแบบโลหะ 

- ข้ึนรูปโลหะ 

- โรงงำนผลิตไมอ้ดัและไมแ้ผน่ 

- โรงพิมพ ์(ใชห้มึกพิมพท่ี์มีจุดวำบไฟต ่ำ กวำ่ 37.90 เซลเซียส) 
- อุตสำหกรรมยำง 

- โรงเล่ือย 

- โรงงำนส่ิงทอรวมทั้งโรงฟอก, ยอ้ม, ป่ันฝ้ำย, เส้นใยสังเครำะห์ และฟอกขนสัตว ์

- โรงท ำเฟอร์นิเจอร์ดว้ยโฟม 

 

พืน้ทีค่รอบครองอนัตรายมากกลุ่มที ่2 

พื้นท่ีกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะกำรใช้งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) หรือ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) โดยตรง 

พื้นท่ีดงัต่อไปน้ีหรือคลำ้ยกนัใหจ้ดัอยูใ่นล ำดบัเดียวกนั 

- โรงงำนผลิตยำงมะตอย 

- โรงพน่สี 

- โรงกลัน่น ้ำมนั 
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- โรงงำนผลิตน ้ำมนัเคร่ือง 

- พื้นท่ีท่ีใชส้ำรฉีดชนิดของเหลวติดไฟได ้

- โรงชุบโลหะท่ีใชน้ ้ำมนั 

- อุตสำหกรรมพลำสติก 

- พื้นท่ีลำ้งโลหะดว้ยสำรละลำย 

- กำรเคลือบสีดว้ยกำรจุ่ม 

2.1.2 ทฤษฎกีารออกแบบระบบหัวดับเพลงิแบบอตัโนมัติ 
กำรออกแบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงให้ติดตั้งครอบคลุมทัว่ทั้งอำคำรนอกจำกพื้นท่ีบำงส่วนท่ีไดรั้บ
กำรพิจำรณำให้ยกเวน้ เช่น ห้องไฟฟ้ำท่ีติดตั้งเฉพำะอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดแห้ง (Dry Type) โดยห้อง
จะตอ้งสร้ำงดว้ยผนงัทนไฟไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมง และไม่ใชเ้ป็นท่ีเก็บของ อำคำรจอดรถท่ีมีผนงัเปิด
โล่งเหนือระดบัพื้นดินท่ีผนงัตรงขำ้มเปิดอยำ่งนอ้ย 2 ดำ้นและผนงัท่ีเปิดตอ้งห่ำงกนัไม่เกิน 23 เมตร 
(75ฟุต) มีพื้นท่ีเปิดท่ีผนังแต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 และช่องเปิดตอ้งกวำ้งอย่ำงน้อย 760 

มิลลิเมตร (30 น้ิว)โดยอำคำรจอดรถจะตอ้งเป็นอำคำรท่ีมีโครงสร้ำงแยกอิสระจำกอำคำรท่ีใชง้ำน
ประเภทอ่ืน ช่องว่ำงในฝ้ำท่ีมีวสัดุไม่ติดไฟ (Non Combustible Material) หรือวสัดุท่ีอตัรำกำร
แพร่กระจำยเปลวเพลิง(Flame Spread Rating) นอ้ยกวำ่ 25 หรือวสัดุท่ีให้ควำมร้อนจำกผิวและ
ฉนวนไม่เกิน 1,000 บีทียตู่อตำรำงฟุต หอ้งหรือพื้นท่ีท่ีกำรฉีดน ้ ำจำกหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงอำจเป็น
อนัตรำยต่อชีวติ เช่น หอ้งผำ่ตดัหอ้งเด็กแรกเกิด 

 กำรเลือกหัวกระจำยน ้ ำดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องเลือกชนิดและติดตั้ งให้ถูกต้องตำม
ค ำแนะน ำของผูผ้ลิต หวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ีติดตั้งในระบบท่อเปียกท่ีใชท้ัว่ไปให้ใชรู้ทำงผ่ำนน ้ ำ
(Orifice) ขนำดมำตรฐำน (Standard Orifice) มีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 15 มิลลิเมตร (1/2น้ิว) ยกเวน้จะ
ระบุขนำดรูทำงผ่ำนน ้ ำ (Orifice) เป็นอย่ำงอ่ืน หัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงจะตอ้งเลือกอุณหภูมิท ำงำน
(Temperature Rating) ใหเ้หมำะสมกบัพื้นท่ีท่ีติดตั้งตำมท่ีระบุในตำรำงท่ี 2.2 
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ตำรำงท่ี 2.2 อุณหภูมิกำรท ำงำนของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติั 

อุณหภูมิสูงสุด 

ท่ีระดบัเพดำน 

C  

Maximum 

Ceiling 

Temperature 

อุณหภูมิท ำงำน C  

Temperature Rating 

ระดบัอุณหภูมิ
ท ำงำน 

Temperature 

Classification 

รหสัสี (Color Code) 

   Fusible Type Glass Bulb 

38 57 ถึง 77 ธรรมดำ ไม่มีสี ส้มหรือแดง 

66 79 ถึง 107 ปำนกลำง สีขำว เหลือง 

107 121 ถึง 149 สูง น ้ำเงิน น ้ำ เงิน 

149 163 ถึง 191 สูงมำก แดง ม่วง 

191 204 ถึง 246 สูงมำกพิเศษ เขียว ด ำ 
โดยหวักระจำยน ้ำดบัเพลิง จะมีกระเปำะใส่ของเหลว ท่ีจะแตกเม่ืออุณหภูมิถึงจุดต่ำงกนัไป และท ำ
ใหห้วักระจำยน ้ำเร่ิมท ำงำนโดยสำมำรถแยกอุณหภูมิท่ีหวักระจำยน ้ำแต่ละแบบจะเร่ิมท ำงำนไดต้ำม
สีของของเหลวดงัน้ี 

 

ตำรำงท่ี 2.3 สีของกระเปำะท่ีแตกต่ำงกนัตำมอุณหภูมิ 

Temperature Color of liquid 

Inside bulb C  F  

57 135 Orange 

68 155 Red 

79 174 Yellow 

93 200 Green 

141 286 Blue 

182 360 Mauve 

227 

260 

440 

500 

Black 

รูปแบบกำรกระจำยน ้ำของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติัพื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวั 
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ตำรำงท่ี 2.4 ประเภทพื้นทีครอบครองต่อพื้นท่ีป้องกนั 2

( )fs  

ประเภทพื้นทีครอบครอง พื้นท่ีป้องกนัต่อหวัสูงสุด 2

( )fs  

อนัตรำยนอ้ย (Light Hazard) 168-225 

อนัตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard) 130 

อนัตรำยมำก (Extra Hazard) 100 

พื้นท่ีครอบครองกบัระยะห่ำงสูงสุดระหวำ่งหวั 

 

ตำรำงท่ี 2.5 ประเภทพื้นท่ีครอบครองต่อระยะห่ำงระหวำ่งหวั 

ประเภทพื้นท่ีครอบครอง ระยะห่ำงระหวำ่งหวั 

อนัตรำยนอ้ย (Light Hazard) 15 ft. (4.6 m) 

อนัตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard) 15 ft. (4.6 m) 

อนัตรำยมำก (Extra Hazard) 12 ft. (3.7 m) 

 

ตำรำงท่ี 2.6 พื้นท่ีครอบครองต่อพื้นท่ีโครงสร้ำง 

 พื้นท่ีครอบครอง 

อนัตรำยนอ้ย 

ตำรำงเมตร 

(ตำรำงฟุต) 

อนัตรำยปำนกลำง 

ตำรำงเมตร 

(ตำรำงฟุต) 

อนัตรำยมำก 

ตำรำงเมตร 

(ตำรำงฟุต) 
ไม่มีส่ิงกีดขวำงจำก

โครงสร้ำง 

20.9 

(225) 

12.1 

(130) 

9.3 

(100) 

โครงสร้ำงท่ีกีดขวำงไม่ติดไฟ 18.6 

(200) 

12.1 

(130) 

9.3 

(100) 

โครงสร้ำงท่ีกีดขวำงติดไฟ 15.6 

(168) 

12.1 

(130) 

9.3 

(100) 

ระยะห่ำงจำกก ำแพงตอ้งไม่เกิน 1
2

 ของระยะห่ำงสูงสุดระหวำ่งหวัควำมดนัน ้ำและอตัรำกำรไหล
เทียบกบัพื้นท่ีเส่ียงภยั 
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ตำรำงท่ี 2.7 NFPA 13 ควำมดนัน ้ำและอตัรำกำรไหลเทียบกบัพื้นท่ีเส่ียงภยั 

ประเภทพื้นท่ีเส่ียงภยั ควำมดนักิโลปำส 

กำล (ปอนดต่์อ 

ตำรำงน้ิว) 

อตัรำกำรไหลของน ้ำ ท่ี
ฐำนของ 

ท่อเมนแนวด่ิง ลิตร/ 
นำที (แกลลอน/นำที) 

ระยะเวลำท่ีใชง้ำน 

ต่อเน่ือง (นำที) 

เส่ียงภยัต ่ำ 103.5 (15) 1895 – 2840 (500 - 750) 30-60 

เส่ียงภยัปำนกลำง 138 (20) 3,218-5,680 (850 - 

1500) 

60-90 

เส่ียงภยัสูง ก ำหนดใหค้ ำนวณโดยวธีิกำร 

(Hydraulic Calculation Methods) 

90-120 

 

 

 
รูปท่ี 2.1 กรำฟควำมหนำแน่นต่อพื้นท่ี 
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พืน้ที่ครอบคลุม
ของ 

หัว Sprinkler 

D ~ 6.77 m 

อันตรายน้อย 

20.9 𝒎𝟐 D =5.15 

m 

4.57 X 4.57 𝒎𝟐 

อันตรายมาก 

9.3 𝒎𝟐 D = 3.44 

m 

3.05 X 3.05 𝒎𝟐
 

อันตรายปานกลาง 

12.1 𝒎𝟐 D =3.92 

m 

3.47 X 3.47 𝒎𝟐 

ตำรำงท่ี 2.8 พื้นท่ีป้องกนัสูงสุดในแต่ละชั้นต่อระบบท่อเมนแนวด่ิง(SYSTEM Protection Area 

Limitations) 

 

ประเภทของพื้นท่ีครอบครอง 

พื้นท่ีป้องกนัสูงสุด 

ตำรำงเมตร ตำรำงฟุต 

อนัตรำยนอ้ย 

อนัตรำยปำนกลำง 

อนัตรำยมำก 

- ตำรำงท่อ (Pipe Schedule) 

- กำรค ำนวณทำงชลศำสตร์ 

(Hydraulically Calculated) 

4,831 

4,831 

 

2,323 

 

3,716 

52,000 

52,000 

 

25,000 

 

40,000 

พื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวักระจำยน ้ำดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 พื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวักระจำยน ้ำดบัเพลิง 
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การจัดระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายน า้ดับเพลงิ 

 ระยะห่ำงสูงสุดของหัวกระจำยน ้ ำดับเพลิงจำกผนังวดัแนวตั้งฉำกเท่ำกับคร่ึงหน่ึงของ
ระยะห่ำงสูงสุดของหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงแต่ละหวัตำมท่ีแสดงในตำรำง และห่ำงจำกผนงัไม่นอ้ย
กวำ่ 100 มิลลิเมตร 

 
รูปท่ี 2.3 ระยะห่ำงสูงสุดของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงจำกผนงั 

ระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงกบัจุดใดๆในพื้นท่ีไม่ควรเกิน 0.75 เท่ำของระยะห่ำงสูงสุด 

 

รูปท่ี 2.4 ระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงกบัจุดใดๆในพื้นท่ี 
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ระยะห่างของหัวกระจายน า้ดับเพลงิแต่ละหัวต้องไม่น้อยกว่า1.80 เมตร 

ส ำหรับหอ้งท่ีจดัอยูใ่นพื้นท่ีครอบครองอนัตรำยนอ้ยท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยกวำ่ 74.3 ตำรำงเมตร ( 800 ตำรำง
ฟุต) อนุโลมใหติ้ดตั้งหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงห่ำงจำกผนงัห้องไดสู้งสุดไม่เกิน 2.7 เมตร( 9 ฟุต) เม่ือ
วดัตั้งฉำกกบัผนงั 

 

รูปท่ี 2.5 ระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงแต่ละหวั 

การคิดพืน้ทีป้่องกนัต่อหัวกระจายน า้ดับเพลงิ (
S

A ) 

 ระยะห่ำงระหวำ่งหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อยอ่ยเดียวกนั “S” 

ให้พิจำรณำระยะห่ำงระหว่ำงหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงบนท่อย่อยเดียวกนัหรือ 2 เท่ำของระยะห่ำง
ระหว่ำงหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงกบัผนงัในกรณีท่ีเป็นหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงหัวปลำยสุดทำ้ย (End 

Wall)แลว้แต่ระยะใดจะมำกกวำ่ 

- ระยะห่ำงระหวำ่งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงบนท่อยอ่ยแต่ละท่อ “L”ให้พิจำรณำระยะห่ำงระหวำ่งหวั
กระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อยอ่ยแต่ละท่อ หรือ 2 เท่ำของระยะห่ำงระหวำ่งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงบน
ท่อยอ่ยสุดทำ้ยกบัผนงั (End Wall) แลว้แต่ระยะใดจะมำกกวำ่ 

- พื้นท่ีป้องกนัของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิง “As” = S x L 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 ระยะห่ำงระหวำ่งหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อยอ่ยเดียวกนั 
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การคิดพืน้ทีป้่องกนัต่อหัวกระจายน า้ดับเพลงิ (
S

A ) 

S = 3 m or 2x2.2 (4.4 m)                               พื้นท่ีป้องกนัต่อหวั 

ใชS้ = 4.4 m                                                     
S

A  = S x L 

L = 4.2 m or 2x2.3 (4.6 m)                              = 4.4 m x 4.6 m 

ใช ้L = 4.6 m                                                   = 20.24 m2 

ต าแหน่งของแผ่นกระจายน า้ดับเพลงิ 

 กรณีติดตั้ งโครงสร้ำงท่ีไม่มีส่ิงกีดขวำงกำรของกระจำยน ้ ำระยะห่ำงแผ่นกระจำยน ้ ำ
ดบัเพลิงติดตั้งใตเ้พดำนตอ้งห่ำงจำกเพดำนอยำ่งน้อย25 มม. (1น้ิว) และห่ำงมำกท่ีสุดไม่เกิน 300 

มม. (12น้ิว) ยกเวน้ หวักระจำยน ้ำดบัเพลิงแบบพิเศษใหติ้ดตั้งตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตท่ีระบุไว ้

รูปท่ี 2.7 ต ำแหน่งของแผน่กระจำยน ้ำดบัเพลิง 
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กรณีฝ้ำเปล่ียนระดบัโดยท่ีระยะระหวำ่งระดบัฝ้ำบนกบัระดบัของแผน่กระจำยน ้ ำดบัเพลิงมำกกว่ำ 
914 มม. (36 น้ิว)ใหพ้ิจำรณำแนวเปล่ียนระดบัฝ้ำนั้นเสมือนเป็นแนวผนงัในกำรจดัระยะน ้ำดบัเพลิง 

รูปท่ี 2.8 ระยะระหวำ่งระดบัฝ้ำบนกบัระดบัของแผน่กระจำยน ้ำดบัเพลิง 

ส่ิงกดีขวางการกระจายน า้จากหัวกระจายน า้ดับเพลงิ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 อุปสรรครูปแบบกำรปล่อยหวัสปริงเกอร์ส ำหรับหวัฉีดแบบตั้งตรงหรือแบบมำตรฐำน 

ส่ิงกีดขวำงกำรกระจำยน ้ำจำกหวักระจำยน ้ำดบัแพลิงระยะห่ำงในแนวรำบของหวักระจำยน ้ำ
ดบัเพลิงจำกส่ิงกีดขวำงแนวด่ิง 

A = 3C หรือ 3D โดยใชค้่ำมำกกวำ่ และสูงสุดไม่เกิน 600 มม. 

  

 

8 ft. 0 in.(2.5m) 

4 ft. 0 in (1.3m) 

sprinkler 

18 in. (457 mm) 

4 ft. (1.3m) 

x 36 in. (914 mm) 

S = Maximum allowable distance between sprinklers 
x 36 in. (914 mm) 

S = Maximum allowable distance between sprinklers 

Vertical plane treated as wall for sprinkler spacing 

Maximum 

½ S 

½ S 

 

 

 

 

Maximum 
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รูปท่ี 2.10 ส่ิงกีดขวำงกำรกระจำยน ้ำจำกหวักระจำยน ้ำดบัแพลิง 

ต าแหน่งของแผ่นกระจายน า้ดับเพลงิ 

             กรณีติดตั้งบริเวณโครงสร้ำงท่ีกีดขวำงกำรกระจำยน ้ ำแผ่นกระจำยน ้ ำดบัเพลิงสำมำรถติด
ตั้งอยูใ่ตโ้ครงสร้ำงในระยะ 25 มม. (1น้ิว) จนถึง 150 มม. (6 น้ิว) และห่ำงจำกเพดำนไดสู้งสุดไม่
เกิน 560 มม. (22น้ิว) 

 

รูปท่ี 2.11 ติดตั้งโครงสร้ำงท่ีกีดขวำงกำรกระจำยน ้ำแผน่กระจำยน ้ำดบัเพลิง 
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การติดตั้งหัวกระจายน า้ดับเพลงิใต้ส่ิงกดีขวาง 

             ติดตั้งหัวกระจำยน ้ ำดับเพลิงใตท้่อลมหรือส่ิงกีดขวำงถำวรท่ีมีควำมกวำ้งมำกกว่ำ 1.20 

เมตรยกเวน้ หวักระจำยน ้ำดบัเพลิงท่ีติดตั้ง มีกำรจดัระยะตำมตำรำงแลว้ 

 

รูปท่ี 2.12 ติดตั้งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงใตท้่อลม 

2.1.3 ทฤษฎท่ีอเหลก็ด า 

             ท่อเหล็กด ำคือกำรน ำเหล็กแผน่รีดร้อนมำเขำ้สู่กระบวนกำรข้ึนรูปและเช่ือมดว้ยควำมถ่ีสูง
เป็นท่อเหล็กด ำโดยมีควำมยำวมำตรฐำน 6 เมตร โดยท่อเหล็กด ำนิยมมำใชง้ำนโครงสร้ำงและงำน
อุตสำหกรรมทัว่ไปส ำหรับงำนแรงดนัสูงน ำเขำ้จำกประเทศญ่ีปุ่น, เยอรมนั, และ จีน ทั้งแบบมี
ตะเข็บและไม่มีตะเข็บ Schedule #40, Schedule #80 และ Schedule #160 ตำมมำตรฐำนสำกล
ASTM A53 Gr.B และ ASTM A106 Gr.B โดยท่อจะมีเน้ือเหล็กคือ Low Carbon Steel ซ่ึงจะมีควำม
แข็งแรงและสำมำรถรับแรงดนัไดสู้งกวำ่ท่อเหล็กทัว่ไปขนำดท่อ (Pipe and Tubing Size) Pipe ท่ี
บอกขนำดเป็น Nominal Inside Diameter มีขนำดตั้งแต่ 1/8 น้ิว – 12 น้ิว ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง
ดำ้นนอกของท่อขนำดต่ำง ๆ ก็เหมือนกบัน ้ำหนกัท่อเช่นท่อขนำด 1 น้ิว จะมีขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง
นอกคงท่ีค่ำหน่ึง แต่ควำมหนำของท่อจะเปล่ียนไปคือเปล่ียนเส้นผำ่ศูนยก์ลำงภำยในอยำ่งเดียว นัน่
หมำยถึงน ้ ำหนกัของท่อก็เปล่ียนไปดว้ย ประมำณปี 1862 Robert Briggs ไดก้ ำหนดขนำดท่อ และ
เกลียวท่อ ซ่ึงเรียกวำ่ “Briggs Standards” ซ่ึงก ำหนดเป็น Standard, Extra Strong และ Double Extra 

Strong และไดท้  ำกำรแกไ้ขเล็กนอ้ยในปี 1919 ซ่ึงไดน้ ำมำใชเ้ป็นมำตรฐำนในงำนอุตสำหกรรมท่อ 
ท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำ 12 น้ิว โดยเส้นผ่ำศูนย์กลำงนอกควำมหนำของท่อท่ีผนังท่อด้ำนนอกของ
Standard และ Extra Strong Pipe จะไม่ไดบ้อกสัญลกัษณ์ให้ไว ้โดยทัว่ไป ท่อท่ีมีควำมหนำของ
ผนงัท่อ 3/8 น้ิว ก็จะพิจำรณำเป็น Standard Weight และขนำด ½ น้ิว ก็พิจำรณำเป็น Extra Strong 

Weight ส่วนค่ำพิกดัควำมเผือ่ในกำรผลิตท่อหรือควำมหนำของผนงัท่อท่ีจุดใด ๆจะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่
87.5% ของควำมหนำมำตรฐำน เช่น ท่อ 6 น้ิว มีควำมหนำมำตรฐำน 0.280 น้ิว ถำ้ท่อมีขนำดควำม
หนำน้อยกว่ำ 0.245 น้ิว จะจุดใดจุดหน่ึงก็ตำมแสดงว่ำท่อนั้นใช้ไม่ได้บำงคร้ังจะเห็นว่ำ ก ำหนด
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มำตรฐำนเป็นควำมหนำนอ้ยสุดของท่อ เช่นท่อ 6 น้ิว จะมีค่ำควำมหนำไม่นอ้ยกวำ่ 0.280 น้ิว ทุก ๆ
จุดเช่นท่อท่ีใช้กบัboiler จะก ำหนดควำมหนำน้อยสุดเป็นหลกัโดยทัว่ไปโรงงำนผลิตท่อจะบอก
ควำมหนำของผนงัท่อเป็น Nominal Wall Thickness เช่นท่อ 6 น้ิวก ำหนดให้มีควำมหนำผนงัท่อ
0.280 น้ิวดงันั้น Nominal Wall Thickness เท่ำกบั [0.280 น้ิว / 0.875 น้ิว] = 0.329 น้ิว เป็นตน้Pipe 

จะบอกควำมหนำบำงโดยท่ี ขนำดโตนอก (OD) คงเดิมแต่ขนำดโตใน (ID) เปล่ียนไปดงันั้นเกลียว
ท่อก็ยงัคงเหมือนกนัโดยใช ้OD เป็นหลกั ถึงแม ้ID จะเปล่ียนไปก็ตำม น ้ ำหนกัต่อฟุต (Weights Per 

Foot) สำมำรถจ ำแนกน ้ ำหนกัออกเป็น 2 แบบคือน ้ ำหนกัตำมทฤษฎีและน ้ ำหนกัตำมกรรมวิธีผลิต
น ้ำหนกัตำมทฤษฎีค ำนวณโดยใชสู้ตรซ่ึงใชไ้ดก้บัขนำดท่อทุกขนำด 

น ้ำหนกัต่อฟุต = (OD - ควำมหนำท่อ) x ควำมหนำท่อ x 10.68 lbs.  

เช่น ท่อขนำดมำตรฐำน 6 น้ิว มี OD = 6.625 น้ิว ควำมหนำ = 0.280 

น ้ำหนกัต่อฟุต = (6.625 – 0.280) x 0.280 x 10.68 = 18.97 lbs / foot 

แต่เน่ืองจำกวิธีกำรท ำจริงๆนั้นมี Factor หลำยอย่ำงท่ีท ำให้น ้ ำหนักไม่เป็นไปตำมทฤษฎี เช่น
แม่แบบอำจจะเก่ำกำรตั้งระยะต่ำง ๆ ซ่ึง factor เหล่ำน้ีท ำ ให้น ้ ำหนักท่อเปล่ียนไปซ่ึงถำ้เป็นท่อ 
Standard หรือ Extra Strong ยอมให้เปล่ียนแปลงไปจำกค่ำทำงทฤษฎีได ้± 5 % และ Double Extra 

Strong และท่อขนำดใหญ่ยอมให้เบำ หรือหนกักวำ่ทฤษฎีได ้± 10 % และจะเห็นวำ่ท่ออำบสังกะสี
จะหนกักว่ำท่อผิวด ำเน่ืองจำกน ้ ำหนกัของสังกะสีท่ีเคลือบท่ออยู่ ควำมแตกต่ำงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นส่ิง
ส ำคญัมำกท่ีเรำตอ้งยอมรับท่อ ขนำด 8 น้ิว, 10 น้ิว, และ 12 น้ิว จะแสดงน ้ ำหนักแต่ละขนำด
แตกต่ำงกนัไป ดงันั้น ในกำรเลือกใชเ้รำจ ำเป็นจะตอ้งบ่งบอกให้ทรำบถึงน ้ ำหนกัท่ีเรำตอ้งกำรดว้ย
เสมอ 

หมายเลขก าหนดการ ASA (ASA Schedule Numbers) 

             ASA ได้ร่วมมือกับโรงงำนท ำท่อ เพื่อให้ได้ท่อท่ีเป็นมำตรฐำนเหมำะสมกับงำน
อุตสำหกรรม เช่นก ำหนดท่อเป็น SCH 40, SCH 80 ซ่ึงมีควำมหนำท่อเท่ำกบั Standard และ Extra 

Strong จะมีควำมหนำมำกกวำ่ท่อ SCH 160 จึงตอ้งจ ำไวว้ำ่ถำ้ตอ้งกำรควำมหนำ SCH 160 ก็เลือก
ท่อระหวำ่ง Extra Strong กบั Double Extra Strong และท่อท่ีขนำดโตกวำ่ 8 น้ิว ตอ้งระวงัในกำรสั่ง
เพรำะมำตรฐำนเร่ิมแตกต่ำงกนัไป ในทำงปฏิบติัทำงหนำ้งำน ใชท้่อ SCH 40 แบบมีตะเขบ็ 
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ตำรำงท่ี 2.9 ค่ำควำมสูงของผิวขรุขระของท่อ:𝜀และค่ำสัมประสิทธิควำมขรุขระของผวิภำยในท่อC 

ลกัษณะผิว Surface Absolute Roughness – k Hazen-

Williams 

(m) (feet) Coefficient : 

C 

ทองแดง, ตะกัว่, 

ทองเหลืองอลูมิเนียม 

Copper, Lead, Brass, 

Aluminum 

61.0 2.0 10   63.3 6.7 10   130 

ท่อพีวซีี, ท่อ
พลำสติก, ท่อแกว้ 

PVC, Plastic and 

Glass Pipe 

61.5 7.0 10   50.5 2.33 10   150 

ท่ออีพอ็กซ่ี, ไวนิลเอ
สเตอร์ 

Epoxy, Vinyl Ester 65.6 10  51.7 10  140 

เหลก็กลำ้ไร้สนิม Stainless steel 51.52 10  55 10  130 

ท่อเหลก็เชิงพำณิชย ์ Steel commercial 

pipe 

54.5 9.14 10   51.5 3 10   100 

เหลก็ยดื Stretched steel 
51.52 10  

45 10  140 

เหลก็ผิวเช่ือม Weld steel 54.5 10  41.5 10  100 

เหลก็ชุบสงักะสี Galvanized steel 41.52 10  45 10  120 

เหลก็มีสนิม (ถูกกดั
กร่อน) 

Rusted steel 

(corrosion) 

41.52 4.0 10   45 13.3 10   120 

เหลก็หล่อใหม่ New cast iron 42.44 8.23 10   48 27 10   130 

เหลก็หล่อสึกกร่อน Worm cast iron 48.23 15.2 10   42.7 5 10   89-100 

เหลก็หล่อเป็นสนิม Rusty cast iron 31.52 2.5 10   35 8.3 10   64-83 

เหลก็แผน่ Sheet or asphalted 

cast iron 

51.0 1.52 10   53.33 5 10   130-140 

คอนกรีตฉำบผิวเรียบ Smoothed cement 43.05 10  31 10  130 

คอนกรีตผิวธรรมดำ Ordinary concrete 30.3 1.0 10   41 3.33 10   120 

คอนกรีตผิวหยำบ Coarse concrete 30.3 1.0 10   31 16.7 10   100-110 

ไมใ้สผิวเรียบ Well planed wood 41.83 9.4 10   46 30 10   89-100 
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การหาขนาดท่อน า้ดับเพลงิส าหรับพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายน้อยโดยใช้ตารางท่อ 

ตำรำงท่ี 2.10 ขนำดท่อน ้ำดบัเพลิงกรณีติดตั้งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ีเพดำนหรือใตฝ้้ำเพดำน 

ขนำดท่อ 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำมำกสุดท่ีติดตั้งได ้

ท่อเหล็ก (Steel Pipe) ท่อทองแดง (Copper Pipe) 

25 (1”) 2 2 

32 (1 ¼”) 3 3 

40 (1 ½”) 5 5 

50 (2”) 10 12 

65 (2 1/2”) 30 40 

80 60 65 

100 จ ำกดัโดยพื้นท่ีป้องกนัสูงสุด 4831 ตำรำงเมตร 

 

ตำรำงท่ี 2.11 ขนำดท่อน ้ำดบัเพลิงกรณีติดตั้งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงทั้งใตฝ้้ำเพดำนและในฝ้ำเพดำน 

ขนำดท่อ 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำมำกสุดท่ีติดตั้งได ้

ท่อเหล็ก (Steel Pipe) ท่อทองแดง (Copper Pipe) 

25 (1”) 2 2 

32 (1 ¼”) 3 3 

40 (1 ½”) 5 5 

50 (2”) 10 12 

65 (2 1/2”) 30 40 

หมำยเหตุ : หำกจ ำนวนหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงทั้งหมดเกินกวำ่ค่ำในตำรำงน้ีใหใ้ชข้นำดท่อกรณีท่ี
ติดตั้งท่ีเพดำนหรือใตฝ้้ำเพดำน 

 

 

 

 

 



22 

 

 

การหาขนาดท่อน า้ดับเพลงิส าหรับพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายปานกลางโดยใช้ตารางท่อ 

ตำรำงท่ี 2.12 ขนำดท่อน ้ำดบัเพลิงกรณีติดตั้งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ีเพดำนหรือใตฝ้้ำเพดำน 

ขนำดท่อ 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำมำกสุดท่ีติดตั้งได ้

ท่อเหล็ก (Steel Pipe) ท่อทองแดง (Copper Pipe) 

25 (1”) 2 2 

32 (1 ¼”) 3 3 

40 (1 ½”) 5 5 

50 (2”) 10 12 

65 (2 1/2”) 20(15) 25 

80 (3”) 40(50) 45 

100 (4”) 100 115 

125 (5”) 160 180 

150 (6”) 275 300 

200 จ ำกดัโดยพื้นท่ีป้องกนัสูงสุด 4831 ตำรำงเมตร 

หมำยเหตุ : กรณีท่ีระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อยอ่ยหรือระหวำ่งท่อยอ่ยเกินกวำ่3.7 

เมตร (12ฟุต) ใหใ้ชต้วัเลขในเคร่ืองหมำย ( ) แทน 

ตำรำงท่ี 2.13 ขนำดท่อน ้ำดบัเพลิงกรณีติดตั้งหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงทั้งใตฝ้้ำเพดำนและในฝ้ำเพดำน 

ขนำดท่อ 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำมำกสุดท่ีติดตั้งได ้

ท่อเหล็ก (Steel Pipe) ท่อทองแดง (Copper Pipe) 

25 2 2 

32 4 4 

40 7 7 

50 15 18 

65 30 40 

80 60 65 

หมำยเหตุ : หำกจ ำนวนหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงทั้งหมดเกินกวำ่ค่ำในตำรำงน้ีใหใ้ชข้นำดท่อกรณีท่ี
ติดตั้งท่ีเพดำนหรือใตฝ้้ำเพดำน 
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ตำรำงท่ี 2.14 ขนำดท่อสปริงเกอร์ตำรำงท่อ(Pipe schedule) ของเดอะรูม พญำไท 

ขนำดท่อ 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำสูงสุด 

พื้นท่ีส ำหรับส ำนกังำน พื้นท่ีส ำหรับจอดรถ 

1 2 2 

1 ¼ 3 3 

1 ½ 5 5 

2 10 10 

2 ½ 30 15 

3 60 30 

4 พื้นท่ีไม่เกิน 4,831 ตร.ม 100 

6  275 

8  พื้นท่ีไม่เกิน4,531 ตร.ม 

 

2.1.4 ตัวอย่างการค านวณ 

             2.1.4.1 การค านวณแบบวิธีตารางท่อ (Pipe schedule) ของพืน้ที่ครอบครองปานกลาง 

(Ordinary Hazard) 

หำระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงแต่ละท่อแยกในแนวระดบั(Branch Line) ( L ) ระยะห่ำง
ของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อแยกในแนวระดบั (S) เดียวกนั 

หลกัการค านวณ 

การหาระยะ L 

1. วดัระยะควำมยำวของพื้นท่ี ท่ีจะท ำกำรออกแบบจำกแบบแปลน 

2. กำรค ำนวณหำจ ำนวนท่อแยกในแนวระดบัโดยน ำค่ำระยะควำมยำวหอ้งท่ีวดัไดห้ำรดว้ย 

4.6 เมตร (4.6 เมตรเป็นระยะห่ำงสูงสุดของแต่ล่ะหัว ระหว่ำงท่อแยกในแนวระดับของพื้นท่ี
ครอบครองปำนกลำงตำมขอ้ก ำหนด ของ NFPA 13) 

3. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นจ ำนวนท่อแยกในแนวระดบัหำกมีทศนิยมให้ท ำกำรปัดเศษข้ึนไปเป็นจ ำนวน
เตม็ 
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4. น ำจ ำนวนท่อแยกในแนวระดบัท่ีปัดเศษข้ึนไปเป็นจ ำนวนเต็มแลว้มำหำรกบัควำมยำวของห้องท่ี
ท ำกำรออกแบบอีกคร้ัง จะไดร้ะยะห่ำงระหวำ่ง Branch line ต่อ Branch Line  

5. หำระยะห่ำงระหวำ่งท่อแยกในแนวระดบักบัผนงัหอ้งโดยนำระยะห่ำง 
1

2
actual

L   

การหาระยะ S 

6. หำจ ำนวนหวักระจำยน ้ำ ดบัเพลิงบน maxS ท่อแยกในแนวระดบัเดียวกนัจำก 

max
s

actual

A
S

L
  

( s
A  คือ ค่ำพื้นท่ีป้องกนัต่อหวักระจำยน ้ ำ ดบัเพลิง ซ่ึง พื้นท่ีครอบครองปำนกลำง ตำมขอ้ก ำหนด

ของ NFPA 13 ก ำหนดค่ำสูงสุดคือ 18.6 ตำรำงเมตร และ actual
L  คือค่ำระยะห่ำงระหวำ่งท่อแยกใน

แนวระดบัซ่ึงค ำนวณไดจ้ำกกำรหำ ระยะ L ท่ีกล่ำวมำแลว้โดยค่ำผลลพัธ์ ท่ีไดห้ำกเกิน 4.6 เมตรให้
ใช ้4.6 เมตร จำกขอ้ก ำหนดของ NFPA 13) 

7. หำจ ำนวนหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงบนท่อแยกในแนวระดบัเดียวกนัหำไดจ้ำกน ำระยะควำมกวำ้ง
ของห้องหำรดว้ยค่ำ maxS  ท่ีหำได ้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นจ ำนวนหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงของแต่ละ ท่อ
แยกในแนวระดบั (ผลลพัธ์ท่ีไดห้ำกมีทศนิยมใหปั้ดเศษข้ึนเป็นจ ำนวนเตม็) 

8. หำระยะห่ำงจริงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงบนท่อแยกในแนวระดบัเดียวกนัค ำนวณไดจ้ำก 

actual
S  ควำมกวำ้งสุทธิของหอ้ง

จ ำนวนหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงท่ีหำไดจ้ำกขั้นตอนท่ี   

9. ค ำนวณหำระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงกบัผนงัหอ้งจำกสูตร 

1

2
actual

S   

10. น ำ ระยะ actual
L และ actual

S  ท่ีค  ำนวณไดก้ ำหนดหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงลงบนแบบแปลน 

11. ค่ำพื้นท่ีป้องกนัต่อหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิง ( )
s

A ของพื้นท่ีครอบครองปำนกลำง (Ordinary 

Hazard) ตำมขอ้ก ำหนดของ NFPA 13 ไม่เกิน 12.1 ตำรำงเมตร (130 ตำรำงฟุต) หำไดจ้ำก 

s actual actual
A L S   

กำรหำขนำดท่อน ้ ำด้วยวิธีแบบตำรำงท่อกำรก ำหนดขนำดท่อน ้ ำด้วยวิธีตำรำงท่อแบบตำรำท่อ
สำมำรถก ำหนดขนำดท่อในช่วงต่ำงๆจำกตำรำง 
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ตำรำงท่ี 2.15 ก ำหนดขนำดท่อต่อจ ำนวนหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติั 

Steel Copper 

1 in. 2 sprinklers 1 in. 2 sprinklers 

1 ¼ in. 3 sprinklers 1 ¼ in. 3 sprinklers 

1 ½ in. 5 sprinklers 1 ½ in. 5 sprinklers 

2 in. 10 sprinklers 2 in. 12 sprinklers 

2 ½ in. 30 sprinklers 2 ½ in. 40 sprinklers 

3 in. 60 sprinklers 3 in. 65 sprinklers 

3 ½ in. 100 sprinklers 3 ½ in. 115 sprinklers 

4 in. See Table 1 4 in. See Table 1 

For SI units, 1 in.= 25.4 mm. 

ท่ีมำ วริทธิ์ อ๊ึงภำกรณ์. (2541). กำรออกแบบระบบท่อภำยในอำคำร. กรุงเทพฯ:ภำควิชำ
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

 2.2.1 โครงการศึกษาและวเิคราะห์ระบบป้องกนั อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ช่ือผู้แต่ง วิชัย สุข
คลวีนัติ พ.ศ. 2554 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

โครงกำรน้ีน ำเสนอมีจุดมุ่งหมำยกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรศึกษำน้ีเป็นกำรตรวจสอบวิเครำะห์และ
เสนอมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัจำกอคัคีภยัของอำคำรขนำดใหญ่พิเศษโดยใช้กรณีศึกษำจำก
อำคำรคุม้เกลำ้โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงเป็นอำคำรในส่วนของกองทพัอำกำศ และเป็นอำคำร
ขนำดใหญ่พิเศษท่ีเป็นสถำนท่ีรักษำผูป่้วยซ่ึงมีทั้งประชำชนทัว่ไปและขำ้รำชกำรกองทพัอำกำศโดย
ท ำกำรตรวจสอบอำคำรและมำตรฐำนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรป้องกนัอคัคีภยัตำมมำตรฐำนกำร
ป้องกนัอคัคีภยัวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์และน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำร
ตรวจสอบมำวเิครำะห์ควำมเส่ียงภยัจำกอคัคีภยั และเสนอมำตรกำรในกำรป้องกนัอคัคีภยัให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน พร้อมทั้งค  ำนวณเวลำท่ีใชใ้นกำรอพยพไปสู่พื้นท่ีปลอดภยั เม่ือเกิดอคัคีภยัและเสนอ
แผนอพยพในกำรหนีไฟส ำหรับอำคำรคุม้เกลำ้ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อป้องกนักำรสูญเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของทำงรำชกำร เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้
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2.2.2 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ  (ช่ือผู้แต่ง สุเนตร 
มูลทา พ.ศ. 2552 บัณฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

กำรศึกษำกำรออกแบบและวิเครำะห์ระบบหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั ส ำหรับห้องประชุมใน
อำคำรตวัอย่ำง ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทอำคำรสูง ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด(กฎกระทรวงฉบบัท่ี 13(พ.ศ.
2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ.2522) โดยกฎหมำยดงักล่ำว ก ำหนดให้
ตอ้งมีระบบให้กระจำยน ้ ำดบัเพลิงท่ีท ำงำนไดเ้องโดยอตัโนมติั หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่ำมำตรฐำน 
NFPA จดักลุ่มกำรใชส้อยอำคำรในลกัษณะน้ีอยูใ่นประเภทพื้นท่ีครอบครองอนัตรำยนอ้ย ( Light 

hazard occupancies) ในกำรออกแบบระบบหัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงโดยอตัโนมติั ตอ้งค ำนวณหำ
ระยะห่ำงของหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงแต่ละหวัในพื้นท่ีๆท ำกำรออกแบบ เพื่อน ำระยะห่ำงดงักล่ำวมำ
ค ำนวณหำพื้นท่ีป้องกนัต่อหวักระจำยน ้ ำดบัเพลิง(Coverage area per sprinkler) รวมทั้งตอ้งก ำหนด
ขนำดท่อน ้ ำและค ำนวณหำค่ำควำมดนัลดซ่ึงเป็นควำมดนัท่ีสูญเสียไปภำยในท่อ เพื่อค ำนวณหำ
อตัรำกำรไหลและแรงดนัของน ้ำท่ีจะตอ้งจดัเตรียมให้กบัระบบ กำรออกแบบระบบท่อน ้ ำให้กบัหวั
กระจำยน ้ ำดบัเพลิงอตัโนมติั ใช้วิธีกำรออกแบบได้ 2 วิธี คือ Pipe scheduleและวิธี Hydraulic 

calculation กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระน้ี จึงเป็นกำรศึกษำกำรออกแบบของทั้งสองวิธีและเปรียบเทียบ
วิเครำะห์วิธีกำรออกแบบ เพื่อหำควำมแตกต่ำงของผลท่ีเกิดข้ึน ส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์
และออกแบบระบบใหก้บัหอ้งประชุมอำคำรดงักล่ำว 

จำกผลกำรศึกษำท ำให้ทรำบวำ่กำรออกแบบดว้ยวิธี Hydraulic calculation มีกำรใช้จ  ำนวน
หวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติั รวมทั้งส้ิน 63 หวั ท่ีอตัรำกำรไหล 237.96 แกลลอนต่อนำที แรงดนั 
65.67ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว ในขณะท่ีวิธี Pipe schedule มีกำรใช้หัวกระจำยน ำดบัเพลิงอตัโนมติั 
ทั้งส้ิน 63 หวั ท่ีอตัรำกำรไหล 500 แกลลอนต่อนำที ปริมำณน ้ำส ำรอง ตำมมำตรฐำน NFPA ของวิธี 
Hydraulic calculationตอ้งกำร 7126.80 แกลลอน ขนำดของ Fire pump(ใช้ประสิทธิภำพของ 
Pump-Motor 85%) 11 แรงมำ้ในขณะท่ีวิธี Pipe schedule ตอ้งกำรปริมำณน ้ ำส ำรอง 15,000 
แกลลอน ขนำดของ Fire pump (ใชป้ระสิทธิภำพของ Pump-Motor 85%)19 แรงมำ้ 

             2.2.3 การประยุกต์ใช้พลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อออกแบบห้องแสดงสินค้าให้ปลอดภัยจากเพลิง
ไหม้ส าหรับร้านค้าย่อยในศูนย์สรรพสินค้า (ช่ือผู้แต่ง ชนก ปิติปาละ พ.ศ. 2547 วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต. วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมความปลอดภัย) 

วิทยำนิพนธ์น้ีเป็นกำรศึกษำและน ำเสนอมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัจำกเพลิงไหมใ้นร้ำนคำ้ยอ่ย
ในศูนยส์รรพสินคำ้ขนำดใหญ่โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 3 ส่วนท่ีน ำมำประกอบกนัคือโปรแกรม 
Fire Dynamics Simulation โปรแกรม Smokeview และโปรแกรม FDS GridDiagnostic เพื่อหำ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเผำไหมข้องเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่เร่ิมตน้มำจนถึงจุดเกิดไฟโหมลุกท่วมท ำให้
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ทรำบถึงกำรกระจำยตวัของอุณหภูมิ พลงังำนควำมร้อน และควำมเร็วของกำรเคล่ือนท่ีของไฟในแต่
ละช่วงเวลำท่ีก ำหนด โดยพบวำ่อุณหภูมิของกำรจุดติดไฟของวสัดุอยูท่ี่ 250-370 องศำเซลเซียส ค่ำ
พลังงำนควำมร้อนจำกกำรแผ่รังสีท่ีส่งผลให้เกิดไฟโหมลุกท่วมอยู่ท่ีระดับ 16-20 kW/m('2) 
ควำมเร็วของอำกำศในกำรพำควำมร้อน 2.5-3.55 m/s มีค่ำพลงังำนควำมร้อนปลดปล่อยสูงสุดท่ี 3-

3.5 MW ผลจำกกำรศึกษำน ำมำสร้ำงมำตำกำรกำรป้องกนัแบบเชิงรับเพื่อป้องกนักำรลุกลำมของไฟ
และควนัรวมถึงกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีท่ีจ  ำกดัและมำตรกำรป้องกนัแบบเชิงรุกดว้ย
กำรแจง้เหตุเตือนภยัดว้ยตวัจบัควำมร้อนและใช้หัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงเพื่อดบัไฟพบว่ำกำรสร้ำง
ผนงัทนไฟสำมำรถจ ำกดักำรลุกลำมของไฟและควนัให้อยู่ในพื้นท่ีจ  ำกดัไดแ้ละกำรตรวจจบัของ
อุปกรณ์ท่ีระดบัอุณหภูมิควำมร้อน 74 องศำเซลเซียสส่งผลให้ตรวจจบัควำมร้อนแจง้เตือนภยัและ
หัวกระจำยน ้ ำดบัเพลิงจ่ำยน ้ ำลงมำดบัไฟท่ีก ำลงัเผำไหม้ให้อุณหภูมิควำมร้อนของผิวหน้ำวสัดุ
ลดลงจนถึงจุดไม่ติดไฟ 

             2.2.4 การวิเคราะห์การเกิดอัคคีภัยของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขต
คลองเตย (ช่ือผู้แต่ง พนัธ์ุพร นรพลัลภ พ.ศ. 2541 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวทิยาลยั) 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ เ ร่ือง น้ี  ก็ เพื่ อวิ เครำะห์ ถึงกำรเ กิดอัค คีภัยของอำคำรสูงใน 
กรุงเทพมหำนคร โดยเน้นกำรวิเครำะห์ส่วนส ำคญัท่ีท ำให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดอคัคีภยัใน 
อำคำรสูง ได้แก่ กฎหมำยท่ีใช้ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง รวมทั้งกำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้มี 
ประสิทธิภำพ วิศวกรรมโยธำในกำรสร้ำงอำคำรสูงเพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำยจำก 
อคัคีภยั อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในอำคำรสูง และสถำนภำพอำคำรสูงในกรุงเทพมหำนคร จำกผล
กำรศึกษำศักยภำพกำรเกิดอัคคีภัยในอำคำรสูง ช้ีให้ เ ห็นว่ำ  อำคำรสูงในเขต คลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประเภท 16-25 ชั้น และอำคำรท่ีสูงมำกกวำ่ 25 ชั้น มีกำร เตรียมควำมพร้อมของ
ระบบป้องกนัอคัคีภยัในแต่ละปัจจยั ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนดมำกกว่ำอย่ำงมีนัย ส ำคญั (P<0.05) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัอำคำรสูงประเภท 5-10 ชั้น และอำคำร 11-15 ชั้น และผลกำรใชส้ถิติวิเครำะห์ขอ้มูล 
ไดข้อ้สรุปว่ำอำคำรสูงในเขตคลองเตย มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบั ทำงและบนัไดหนีไฟ รวมทั้งระบบ
ไฟฟ้ำจดัเป็นประเด็นปัญหำท่ีส ำคญัของปัจจยัเสริม ซ่ึงอำคำรสูง โดยส่วนใหญ่มีรำยกำรท่ีตอ้ง
แกไ้ขตำมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ.2540) เน่ืองจำกไม่มี แผนผงัท่ีใช้แสดงอำคำรแต่ละชั้น 
ต ำแหน่งหอ้งทุกหอ้ง ต ำแหน่งท่ีเก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง และ ประตูหรือทำงหนีไฟ ผลกำรศึกษำพบวำ่
มำตรกำรป้องกนัอคัคีภยัในอำคำรสูงท่ีเก่ียวกบัมำตรกำรทำงกฎหมำย ประกอบกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพและจริงจงั จะส่งผล ให้ป้องกันกำรเกิด
อคัคีภยัในอำคำรสูงมีประสิทธิภำพตำมไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลกระทบในแง่บวก ต่อผูใ้ชอ้ำคำรสูงและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในท่ีสุด นอกจำกน้ียงัน ำไปสู่กำรก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำร ป้องกนัและบรรเทำควำม
เสียหำยจำกกำรเกิดอคัคีภยัในอำคำรสูงดว้ย 
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             2.2.5 แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  (ช่ือผู้แต่ง มานัส ศี
วณชิ พ.ศ.2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. บัณฑิตวทิยาลยั) 

กำรศึกษำเร่ืองแนวทำงกำรป้องกนักำรเกิดอคัคีภยัในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์ 3 

ประกำร คือ 1) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรกระจำยตวัทำงพื้นท่ีของกำรเกิดอคัคีภยัในเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 2) เพื่อประยกุตใ์ชว้ธีิกำรทำงผงัเมืองและระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในกำรวิเครำะห์
หำพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อควำมเสียหำยจำกกำรเกิดอคัคีภยัในเขตพื้นท่ีเทศบำลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทำงในกำรจดัพื้นท่ีเส่ียงอยำ่งเหมำะสม3) เพื่อศึกษำเสนอแนะวิธีกำรท่ีจะช่วยลดระดบั
ควำมรุนแรงของพื้นท่ีเม่ือเกิดอคัคีภยัในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบวำ่ รูปแบบกำร
กระจำยตวัทำงพื้นท่ีของกำรเกิดอคัคีภยัในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่จำกขอ้มูลสถิติกำรเกิดอคัคีภยั
ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2543-2547 มีอคัคีภยัท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่เกิดข้ึนเป็นจ ำนวน
ทั้งหมด 257 คร้ัง สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ทรัพยสิ์นของประชำชนคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 78 ลำ้น
บำท ในด้ำนปัจจยัควำมอ่อนแอทำงพื้นท่ีของเทศบำลนครเชียงใหม่ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัหลกั 
ไดแ้ก่ ควำมอ่อนแอของส่ิงปลูกสร้ำง ควำมอ่อนแอของกำรใช้ประโยชน์อำคำร ควำมอ่อนแอต่อ
กำรเขำ้ถึง ควำมอ่อนแอของกำรประกอบกิจกรรมเส่ียง และควำมอ่อนแอของคน พบวำ่ อำคำรไม้
เป็นอำคำรท่ีมีควำมอ่อนแอสูงต่อกำรเกิดอคัคีภยัมำกกว่ำอำคำรประเภทอ่ืนๆ อคัคีภยัส่วนใหญ่จะ
เกิดในพื้นท่ีท่ีมีควำมหนำแน่นของอำคำรสูงโดยเฉพำะกำรใชป้ระโยชน์อำคำรประเภทท่ีอยูอ่ำศยัท่ี
มีควำมสูงไม่เกิน 4 ชั้น ท่ีอยูบ่ริเวณถนนแคบและซอยตนั และพื้นท่ีท่ีมีควำมหนำแน่นประชำกรสูง
รูปแบบกำรกระจำยตวัทำงพื้นท่ีของอคัคีภยัของแขวงนครพิงค ์โดยเฉพำะบริเวณต ำบลช้ำงเผือกมี
รูปแบบกำรกระจำยตวัใกลเ้คียงกบัรูปแบบกำรกระจำยตวัแบบเกำะกลุ่มอยู่ภำยในพื้นท่ีมำกกว่ำ
ต ำบลอ่ืนๆ กำรวิเครำะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอคัคีภยัในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จำกกำรศึกษำ
ปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดำ้นควำมอ่อนแอของพื้นท่ี และปัจจยัดำ้นควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปัญหำ โดยไม่ละทิ้งพื้นท่ีท่ีเคยมีประวติักำรเกิดอคัคีภยัมำก่อน โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบ 
Potential Surface Analysis หรือ PSA พบวำ่ในเขตพื้นท่ีนครเชียงใหม่ไม่ปรำกฏพื้นท่ีท่ีไม่มีควำม
เส่ียงต่อกำรเกิดอคัคีภยั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยพื้นท่ีท่ีมีระดบัควำมเส่ียงต่ออคัคีภยัในระดบัสูงคิด
เป็นร้อยละ 48 ของพื้นท่ีเทศบำล โดยกระจำยตวัอยูใ่นพื้นท่ีต ำบลชำ้งเผอืกและต ำบลสุเทพมำกท่ีสุด 
ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอคัคีภยัระดบัต ่ำมีพื้นท่ีเพียงร้อยละ 5 ของพื้นท่ีเทศบำล จะปรำกฏอยู่
บริเวณพื้นท่ีท่ีติดกบัถนนสำยหลกัและแม่น ้ ำปิง กำรศึกษำแนวทำงกำรป้องกนัและบรรเทำกำรเกิด
อคัคีภยัประกอบดว้ย 2 วิธี คือ วิธีป้องกนัและบรรเทำภยัแบบใช้โครงสร้ำง ไดเ้สนอแนวทำงสอง
แนวทำง คือ กำรศึกษำพื้นท่ีท่ีเหมำะสมต่อกำรตั้งสถำนีดบัเพลิงแห่งใหม่และพื้นท่ีเหมำะสมต่อกำร
สร้ำงหัวประปำดบัเพลิงเพิ่ม ส่วนวิธีป้องกนัและบรรเทำภยัแบบไม่ใช้โครงสร้ำงเป็นกำรศึกษำ
พฤติกรรมกำรรับรู้ของประชำชน และเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติังำนดบัเพลิงเก่ียวกบัควำมรับรู้เร่ืองกำร
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ป้องกนัและบรรเทำกำรเกิดอคัคีภยั พบวำ่ ประชำชนและเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติังำนดบัเพลิง มีพฤติกรรม
กำรรับรู้และตระหนกัถึงปัญหำอคัคีภยัเป็นอยำ่งดี และสัมพนัธ์กบัผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลสถิติกำร
เกิดอคัคีภยั 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

รายละเอียดของงานท่ีปฏิบติั จะกล่าวถึง ช่ือ-ท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ลกัษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองคก์ร ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน ขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโครงการสหกิจ 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ส านกังานใหญ่ : 1431-1431/1 หมู่ 2 ซ.สุขมุวทิ 107 ถ.สุขมุวทิ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง               
                                            จ.สมุทรปราการ 10270 

 รายละเอียดบริษทั : ด าเนินงานออกแบบ และติดตั้งงานระบบ งานสุขาภิบาล ปรับอากาศ   
      ในอาคาร เป็นเวลา 25 ปี 

 โทรศพัท ์  : 02-749-9332-2  

รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้ง บริษทั ไพพไ์ลน์ จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โลโ้ก ้บริษทั ไพพไ์ลน์ จ ากดั 
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สถานท่ีปฏิบติังาน :  ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3  สถานท่ีปฏิบติังานโครงการ เดอะรูม พญาไท 

 

3.2 ลกัษณะของสถานทีป่ฏิบัติงาน 

ช่ือโครงการ   :  เดอะรูม พญาไท 

ท่ีตั้ง    :  ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

จุดเด่น    :  ใกลร้ถไฟฟ้า บีทีเอส(BTS),เอม็อาที(MRT)  

เน้ือท่ีทั้งหมด      :  2-2-22.9 ไร่ 

จ านวนตึก   :  จ  านวน 1 อาคาร38 ชั้น อาคาร A 38 ชั้น 437 ยนิูต  
                                    พื้นท่ีใชส้อย 27.5 - 73.7 ตารางเมตร 

เร่ิมก่อสร้าง   :  ปี 2561 

คาดวา่จะแลว้เสร็จ  :  ปี 2564 

ระยะเวลาก่อสร้าง      :  3 ปี 

ผูรั้บเหมาโครงสร้าง   :  บริษทั ไพพไ์ลน์ จ ากดั (PIPELINE  CO.,LTD.) 

เจา้ของโครงการ   :  แลนดแ์อนดเ์ฮาส์ (Land & Houses) 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

  บริษทั ไพพไ์ลน์ จ  ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ต าแหน่งงานในโครงการ เดอะรูม พญาไท 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ : วศิวกรงานระบบ 

 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ  : ถอดแบบ-ถอดของ สปริงเกอร์ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นางสาว  กมลพรรณ   พาชีรัก 

 ต าแหน่ง   : วศิวกร 

 แผนก    : งานระบบ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังาน  : วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : วนัท่ี  4 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

ผูจ้ดัการโครงการ 

 

วศิวกรสนาม
(งานระบบ) 

ธุรการสนาม 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ปรึกษาพนักงานพีเ่ลีย้ง 

 สอบถามถึงหวัขอ้โครงงานในหวัเร่ืองต่างๆท่ีสามารถ น ามา ประยกุตใ์ชใ้นทางวศิวกรรม 

 3.7.2 ตั้งหัวข้อโครงงาน 

 หาหวัขอ้โครงงาน โดยการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นโครงงาน รวมถึง
ขอค าช้ีแนะในการเจอปัญหาในการท าโครงงาน 

 3.7.3 ขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายน า้ดับเพลงิ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5  ขั้นตอนการออกแบบหวักระจายน ้าดบัเพลิง   
 

 

 

พิจารณาสถานท่ี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

พิจารณาจ าแนกประเภทความอนัตรายของพื้นท่ี 

พิจารณาเลือกประเภทของระบบหวักระจายน ้า

พิจารณาพื้นท่ีป้องกนัสูงสุดดบัเพลิง ท่อเมนแนวด่ิง 

พิจารณาพื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวักระจายน ้า 

พิจารณาการจดัระยะห่างสูงสุดของหวักระจายน ้า 

หาระยะห่างระหวา่งท่อยอ่ย 

หาจ านวนของท่อยอ่ย 

หาระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อ

หาจ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงทั้งหมด 
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การออกแบบหัวกระจายน า้ดับเพลงิ   
 1. พิจารณาสถานท่ีการใชป้ระโยชน์ของสถานท่ีอาคาร เดอะรูม พญาไท 

ลกัษณะสถานท่ี เป็นตึกคอนโด ส าหรับ จอดรถยนต์ ชั้น7 พื้นท่ี กวา้ง 20.40 เมตร ยาว 77.49 เมตร 
(1,580.80 ตารางเมตร)  
 2. ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนของคอนโด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 แบบแปลนลาดจอดรถชั้น 7 
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 3.พิจารณาจ าแนกประเภทความอนัตรายของพื้นท่ีความเส่ียงแต่ละพื้นท่ีใช้งานพื้นท่ีจอด
รถยนตช์ั้น 7 ซ่ึงพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีครอบครองปานกลางกลุ่มท่ี 1 (Ordinary Hazard Group 1) 

 4.พิจารณาเลือกประเภทของระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิง (Type of System) 

ก าหนดให้ใชร้ะบบท่อเปียก(Wet Pipe System)ระบบน้ีเหมาะสมท่ีจะใชง้านกบัพื้นท่ีป้องกนัเพลิง
ไหมท่ี้อุณหภูมิแวดลอ้ม(Ambient Temperature)ไม่ท าให้น ้ าในเส้นท่อเกิดการแข็งตวั(เหมาะกบั
ประเทศไทย)น ้าจากหวักระจายน ้าดบัเพลิงจะฉีดออกมาดบัเพลิงทนัทีท่ีเกิดเพลิงไหม ้

 5. พิจารณาพื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อระบบท่อเมนแนวด่ิง (System Riser) 

ก าหนดใหร้ะบบท่อเมนแนวด่ิง ของพื้นท่ี (Ordinary Hazard Group 1)  ท่ีค  านวณแบบตารางท่อของ
พื้นท่ีครอบครองปานกลางตาม ตารางท่ี 2.8 คือ 1 Riser 52,000 (4,831) ตารางฟุต(ตารางเมตร) 
เพราะฉะนั้นใช ้1 Riser เพียงพอส าหรับ 1,580.80  ตารางเมตร 

 6. พิจารณาพื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวักระจายน ้าดบัเพลิง (Protection area) 

จาก ตารางท่ี 2.4 พื้นท่ีป้องกันสูงสุดและระยะห่างสูงสุดต่อหัวกระจายน ้ าดับเพลิงของพื้นท่ี
ครอบครองประเภทท่ี 2 พื้นท่ีครอบครองปานกลาง ตารางท่อส าหรับ Density ≥ 0.15 พื้นท่ีป้องกนั
สูงสุดต่อหวักระจายน ้าดบัเพลิง 130(12.1) ตารางฟุต(ตารางเมตร) เพื่อเป็นการ (Safety) และสะดวก
ในการใชง้านจริง 

 7. พิจารณาการจดัระยะห่างสูงสุดของหวักระจายน ้าดบัเพลิง (Maximum spacing) 

จาก ตารางท่ี 2.5 พื้นท่ีป้องกนัสูงสุดและระยะห่างสูงสุดต่อหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงของพื้นท่ีครอง
ครองประเภทท่ี 2 พื้นท่ีครอบครองปานกลางตารางท่อส าหรับ Density ≥ 0.15 ระยะห่างสูงสุดต่อ
หวักระจายน ้ าดบัเพลิง 15 (4.6) ฟุต(เมตร) เพื่อเป็นการ (Safety) และสะดวกในการใช้งานจริง
ในทางปฏิบติัใชร้ะยะห่างสูงสุดต่อหวักระจายน ้าดบัเพลิง 4 เมตร 

 8. หาระยะห่างระหวา่งท่อยอ่ยเม่ือพิจารณาจาก ขอ้ 6. ใช ้12.1 (130) ตารางเมตร  
(ตารางฟุต) และขอ้ 7. ใช ้ 4 ( 13 ) เมตร ( ฟุต ) 
 จากสมการ การค านวณพื้นท่ีป้องกนัต่อหวักระจายน ้าดบัเพลิง (A) หาไดจ้าก 

 A = S × L 

 A = พื้นท่ีป้องกนัต่อหวักระจายน ้าดบัเพลิง 2 2( , )ft m  

 S = ระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงบนท่อยอ่ยเดียวกนั ( , )ft m  

 L = ระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงบนท่อยอ่ยแต่ละท่อ ( , )ft m  

แทนค่า 12.1 (เมตร) = 4 (เมตร) × L (เมตร)  
 L = 3 เมตร (9.10ฟุต) ในทางในทางปฏิบติัใช ้3 เมตร 

 9. หาจ านวนของท่อยอ่ย(Number of Branch line)  

จากความยาวของพื้นท่ีชั้น 7 = 77.49 เมตร 

 Number of Branch line = (Width of bay) /  max( )L  
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 Number of Branch line = 77.49 (เมตร) / 3 (เมตร) 
 Number of Branch line = 26 Branch line 

 10. หาระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อยอ่ย 

จากขอ้ 7. ระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อยอ่ย = 4 เมตร (13 ฟุต) 
 11. หาจ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงทั้งหมด 

 จากความกวา้งของพื้นท่ีชั้น 7 = 20.40 เมตร 

 จากขอ้ 10. ระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อยอ่ย = 4.6 เมตร (15 ฟุต) 
 จ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อยอ่ย = 20.40 เมตร / 4 เมตร 

 จ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงในแต่ละท่อยอ่ย = 6 หวั 
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 12. จดัวางแบบแปลนหวักระจายน ้าดบัเพลิงและท่อยอ่ย 

จดัวางแบบแปลนตามความเหมาะสมของพื้นท่ีจอดรถ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 3.7 แบบแปลนการวางหวักระจายน ้า 
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3.7.4 ขั้นตอนการเดินท่อดับเพลงิ 

 จากรูป 3.2 การเดินแบบท่อดบัเพลิงเร่ิมจากท่อ Rise 6” น้ิว ออกมาจ่ายน ้ าตามท่อเมนหลกั 
แต่ละท่อเมนหลกัจะมีท่อยอ่ยออกมาแต่ละจุดท่ีท าการดบัเพลิง การเดินท่อแต่ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
นบัจากปลายสุดไปยงัท่อ Rise และ นบัจากท่อ Rise ไปยงัปลายสุดของท่อท่อยอ่ยหวักระจายน ้า 
 

3.7.4.1 เร่ิมจาก Line ที ่1   

1. จาก Line ท่ี 1 นบัจากปลายหวัสปริงเกอร์ท่ี 1 เดินท่อไปยงัหวัท่ี 2 ของสปริงเกอร์ ไล่ท่อ
ติดกบัผนงัไปยงั ท่อยอ่ย อีก 2 หวั ไล่ไปจนถึง Rise 6” น้ิว ขนาดท่อตามตารางท่ี 2.12 (หนา้ท่ี 24) 

รูปท่ี 3.8 การเดินท่อของไลน์ ท่ี 1 

รูปท่ี 3.9 ขนาดท่อของ Line ท่ี 1 
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 2. จาก Line ท่ี 2 นบัจากปลายหวัสปริงเกอร์ท่ี 1 เดินท่อไปยงัหวัท่ี 2 ของท่อยอ่ยของสปริง
เกอร์ อีก 1 หวั ไล่ไปจนถึง Rise 6” น้ิว ขนาดท่อตามตารางท่ี 2.12 

รูปท่ี 3.10 การเดินท่อของไลน์ท่ี 2 

รูปท่ี 3.11 ขนาดท่อของไลน์ท่ี 2 
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 3. จาก Line ท่ี 3 นบัจากปลายหวัสปริงเกอร์ท่ี 1 เดินท่อไปยงัหวัท่ี 2 ของสปริงเกอร์ ไล่ท่อ
ไปยงัท่อยอ่ยอีก 2 หวั ไล่ไปจนถึง Rise 6” น้ิว ขนาดท่อตามตารางท่ี 2.12 

รูปท่ี 3.12 การเดินท่อของไลน์ท่ี 3 

 

รูปท่ี 3.13 ขนาดท่อของไลน์ท่ี 3 
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 4. จาก Line ท่ี 4 นบัจากปลายหวัสปริงเกอร์ท่ี 1 เดินท่อไปยงัหวัท่ี 2 ของสปริงเกอร์ ไล่ท่อ
ไปยงัท่อยอ่ยอีก 2 หวั ไล่ไปจนถึง Rise 6” น้ิว ขนาดท่อตามตารางท่ี 2.12 

รูปท่ี 3.14 การเดินท่อของไลน์ท่ี 4 

 

รูปท่ี 3.15 ขนาดท่อของไลน์ท่ี 4 
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4.1.2.2 การรวมท่อของละไลน์  

ไปยงัท่อ Rise 6” น้ิว โดยการนบัหวัสปริงเกอร์ของแต่ละไลน์ดูขนาดท่อตารางท่ี 2.11  

ไลน์ 1 หวัสปริงเกอร์ = 22 

ไลน์ 2 หวัสปริงเกอร์ = 28 

ไลน์ 3 หวัสปริงเกอร์ = 24 

ไลน์ 4 หวัสปริงเกอร์ = 21 

1.จุดตดัท่ี ไลน์ 3 กบั ไลน์ 4 บวกหวัสปริงเกอร์ได ้45 หวั ขนาดท่อ 4” น้ิว (ตารางท่ี 2.11) 

2.จุดตดัท่ี ไลน์ 3,4 กบั ไลน์ 2 บวกหวัสปริงเกอร์ได ้73 หวั ขนาดท่อ 4” น้ิว (ตารางท่ี 2.11) 

3.จุดตดัท่ี ไลน์ 3, 4, 2 บวกกบัหสัสปริงเกอร์ 1 หวัได ้74 หวั บวกกบั ไลน์ 1 บวกหวัสปริงเกอร์ได ้
96 หวั ขนาดท่อ 4” น้ิว (ตารางท่ี 2.12) บวกอีก 1 หวัก่อนถึงท่อ 6” น้ิวเป็น 97 หวั ขนาดท่อ 4” น้ิว 

รูปท่ี 3.16 การรวมท่อของแต่ละไลน์   
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3.8 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ          

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้  าโครงการโดยใชเ้คร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

 ฮาร์ดแวร์(Hardware) 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ASPIRE V3-471G 

2. เคร่ืองปร้ิน Canon IP2700 

3. แบบแปลนตึกคอนโดภายในโครงการ เดอะรูม พญาไท ชั้น 7 

 ซอฟตแ์วร์(Software) 

1. โปรแกรม Microsoft Word 2010 

2. โปรแกรม Power Point 2010 

3. โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

ศึกษาขอ้มูล      

ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน      

วเิคราะห์ขอ้มูล      

ทดสอบระบบ      

สรุปผลและปรับปรุง      

จดัท าเอกสาร      



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 

จากการท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีปรึกษาให้ท าการศึกษารายละเอียดของวสัดุท่ีใช้ใน
โครงการและแบบประกอบการติดตั้งของโครงการท าการศึกษาให้เขา้ใจในตวัเน้ืองานว่าทาง
เจา้ของโครงการตอ้งการในรูปแบบใดตรวจสอบเอกสารท่ีไดรั้บให้ครบถว้นแลว้ท าการตรวจสอบ
แบบท่ีไดรั้บจากทางโครงการอย่างละเอียด จากการตรวจสอบจากการตรวจสอบปัญหาท่ีพบคือ
แบบจากทางโครงการมีปัญหาในเร่ืองของระบบท่อดบัเพลิงและการเลือกใชข้นาดท่อกบัจ านวนหวั
กระจายน ้ าดบัเพลิงแบบอตัโนมติัท่ีมีความขดัแยง้กบัตารางท่อ จึงไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแกไ้ขเพื่อน าเสนอแก่ทางท่ีปรึกษาทางโครงการก่อนท าการติดตั้ง 

4.1 การวเิคราะห์ก่อนการปฏิบัติงาน 

 โดยในตามหลกัเกณฑ์แลว้โครงสร้างตึกคอนโดของพื้นท่ีจอดรถยนตใ์ห้จดัอยูใ่นประเภท 
พื้นท่ีครอบครองอนัตรายปานกลาง กลุ่มท่ี 1 (Ordinary Hazard)ไดใ้ชก้ารค านวณแบบพื้นท่ีครอง
ครองอนัตรายปานกลาง วธีิแบบตารางท่อ  
4.1.1 การค านวณหัวกระจายน า้ดับเพลงิแบบอตัโนมัติพืน้ทีค่รองครองอนัตรายปานกลาง 

ค านวณแบบตารางท่อ (Pipe schedule)  

4.1.1.1 พื้นท่ีป้องกนัสูงสุดต่อหวัพื้นท่ีครอบครองอนัตรายปานกลาง 

ไม่เกิน 130 ตารางฟุต (12.01 ตารางเมตร) 

4.1.1.2 ก าหนดระยะ 4 (13 .)S m ft ระยะ 3 (9 .)L m ft  

Coverage Area per Sprinkler 2 2( ) 12 (129.16 )
s

A m ft  

4.1.1.3 พื้นท่ี กวา้ง ยาว ของพื้นท่ีลานจอดรถชั้น 7 

ความยาวของพื้นท่ี = 20.40m  

ความกวา้งของพื้นท่ี = 77.49m  

พื้นท่ีป้องกนัอคัคีภยัจริง  = พื้นท่ีทั้งหมด – พื้นท่ีไม่ตอ้งติดตั้งหวักระจายน ้า 

=     220.40  77.49 424.12m m m  

= 2 21580.08   424.12m m   

= 21156.68m  
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4.1.2 การค านวณแบบตารางท่อ  

1.การก าหนดจ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงอตัโนมติัของแปลนระบบดบัเพลิงป้องกนัอคัคีภยัชั้น 7 

1.1 ขนาดพื้นท่ีคอนโด เดอะรูม ชั้น 7 กวา้ง 20.40m  ยาว 277.49 1580.80m m   
หาระยะ L  

1. วดัระยะความยาวของพื้นท่ีจะท าการออกแบบจากแบบแปลน = 77.49m  

2. ค านวณหาจ านวนท่อแยกในแนวระดบั (Branch line) = 
77.49

2

m

m
 = 25.83 ปัดเศษเป็น 26 ท่อ

แยกในแนวระดบั 

หมายเหตุ:แต่ในการจดัทางหนา้งานเพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งหวักระจายน ้าดบัเพลิง 36 ท่อ
แยกในแนวระดบั 

3. น าจ านวนท่อยอ่ยท่ีปัดเศษข้ึนเป็นจ านวนเตม็แลว้มาหารกบัระยะความยาวของพื้นท่ีจะท าการ
ออกแบบอีกคร้ังหน่ึง จะไดร้ะยะห่าง ระหวา่ง Branch line ต่อ Branch line 

77.49

26  
actual

m

e
L

Branch lin
 = 2.98 m ปัดเศษเป็น 3 m  

หมายเหตุ :ในทางปฏิบติัเลือกใช ้  3 
actual

mL   เพื่อใหเ้หลือเศษท่อนอ้ยท่ีสุดในการตดัท่อและ
ประกอบท่อดบัเพลิง 

4. หาระยะห่างระหวา่งท่อแยกในแนวระดบักบัผนงัพื้นท่ีโดยน าระยะ 1

2
actual

L   

1
3 1.5

2
actual

L m m    

การหาระยะ S 

5. หาระยะหวักระจายน ้าดบัเพลิงบนท่อแยกในแนวระดบั ท่อแยกในแนวระดบัเดียวกนั จาก 
2

max

12.07
4.05

2.98

s

actual

A m
S m

L
    

หมายเหตุ :ในทางปฏิบติัเลือกใช ้ 4
actual

S m เพื่อใหเ้หลือเศษท่อนอ้ยท่ีสุดในการตดัท่อและ
ประกอบท่อดบัเพลิง 

6. หาจ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงบนท่อท่อแยกในแนวระดบัท่อแยกในแนวระดบัเดียวกนั จาก 

หวักระจายน ้าดบัเพลิงบน  20.40 
5.1

4 

m

m
  ปัดเศษเป็น 6 หวั 

หมายเหตุ :ในทางปฏิบติัดูความเหมาะสมในทางหนา้งานในการติดตั้ง 
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7.หาระยะห่างจริงของหวักระจายน ้าดบัเพลิงบนท่อท่อแยกในแนวระดบัท่อแยกในแนวระดบั
เดียวกนัจาก 

actual
S 

ความกวา้งสุทธิของพ้ืนท่ี
จ านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิงไดจ้ากขั้นตอนท่ี   

 

         
20.40

3.4 
6 

actual
S m

spk
   

หมายเหตุ :ในทางปฏิบติัเลือกใช้ 4
actual

mS  เพื่อใหเ้หลือเศษท่อนอ้ยท่ีสุดในการตดัท่อและ
ประกอบท่อดบัเพลิง 

8. ค านวณหาระยะห่างของหวักระจายน ้าดบัเพลิงกบัผนงัจากสูตร 

1

2
actual

S   

แทนค่า      

1
4 2

2
m   

หมายเหตุ : ในทางปฏิบติัการติดตั้งหนา้งานใช้3m  

9. น าระยะ actual
L  และ actual

S  ท่ีค  านวณได ้ก าหนดหวักระจายน ้าดบัเพลิงลงบนแบบแปลน 

10. ค่าพื้นท่ีป้องกนัต่อหวักระจายน ้ าดบัเพลิง ( )
s

A ของพื้นท่ีครอบครองปานกลางตามขอ้ก าหนด 
NFPA 13 ไม่เกิน 2 212.7 (130 )m ft  

s actual actual
A L S   

23 4   12m m m   

ในทางปฏิบติัเลือกหวักระจายน ้าดบัเพลิงคุมพื้นท่ี 234.21m  โดยใชรุ่้น K 5.6 VICTAULIC V2703 

UPRIGHT 

11. 
2

o

2

s

A 1156.18m
Number of Sprinkler 96.35

A 12m
   ปัดเศษเป็น 97 หวั 

ในทางปฏิบติัทางหนา้งานไดเ้ลือกหวักระจายน ้ าดบัเพลิงรุ่น K 5.6 VICTAULIC V2703 

UPRIGHT ท่ีสามารถกระจายน ้ าดบัเพลิงต่อตวัท่ีพื้นท่ี 34.21 ตารางเมตร และในการออกแบบใช้
ทั้งหมด 97 หัวสามารถคุมพื้นท่ีได้ 3318.17 ตารางเมตร แต่ในความเป็นจริงพื้นท่ี ท่ีตอ้งการ
ดบัเพลิงมีเพียง 1580.80 ตารางเมตร ดงันั้นพบวา่การค านวณและก าหนดหวักระจายน ้ าดบัเพลิงลง
ในแบบใชจ้  านวนหวักระจายน ้าดบัเพลิง 97 หวัซ่ึงเท่ากนัจากการค านวณจากขอ้ 11  จึงท าให้การใช้
หวักระจายน ้าดบัเพลิงครอบคลุมสามารถป้องกนัเพลิงไหมไ้ด ้
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รูปท่ี 1 แคตตาล็อก หวัสปริงเกอร์แบบ PENDENT 
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รูปท่ี 2 แคตตาล็อก สปริงเกอร์แบบ PENDENT K 5.6 
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รูปท่ี 3 แคตตาล็อก หวัสปริงเกอร์แบบ PENDENT 
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รูปท่ี 4 แคตตาล็อก หวัสปริงเกอร์แบบ PENDENT 



 

 

 

4.2 พื้นท่ีท่ีไม่สามารถติดตั้งหวักระจายน ้าดบัเพลิงได ้เขียนโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

รูปท่ี 5 การเขียนภาพแยกพื้นท่ี หมายเลขแบบท่ี 1  

5
1

 



 

 

 

 

รูปท่ี 6 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน A หมายเลขแบบท่ี 2 

5
2

 



 

 

 

 

รูปท่ี 7 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน B หมายเลขแบบท่ี 3 

5
3

 



 

 

 

 

รูปท่ี 8 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน C และ D หมายเลขแบบท่ี 4 

5
4

 



 

 

 

 

 รูปท่ี 9 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน E หมายเลขแบบท่ี 5  

5
5

 



 

 

 

 

รูปท่ี 10 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน F และ G หมายเลขแบบท่ี 6 

5
6

 



 

 

 

 

รูปท่ี 11  การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน H หมายเลขแบบท่ี 7 

5
7

 



 

 

 

 

รูปท่ี 12 การเขียนภาพแยกพื้นท่ีของส่วน I และ J หมายเลขแบบท่ี 8 

5
8

 



 

 

 

บทที ่5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน  

  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการออกแบบระบบหวักระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติัส าหรับลาด
จอดรถยนต ์อาคารคอนโด เดอะรูม พญาไท ซ่ึงอาคารดงักล่าว มีลกัษณะอาคารสูง ตามขอ้ ก าหนด
ของกฎหมายซ่ึงตอ้งมีระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler system) ท่ีท างานไดเ้องโดยอตัโนมติัเม่ือเกิด
เพลิงไหม ้ผูศึ้กษาจึงศึกษาการออกแบบระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิงอตัโนมติัใหก้บัลาดจอดรถยนต ์
อาคาร เดอะรูม พญาไท ดงักล่าว เพื่อผลวิเคราะห์การออกแบบดว้ยวิธีการออกแบบคือวิธีตารางท่อ 
(Pipe schedule) โดยท าการออกแบบและวิเคราะห์ผลในส่วนของการจดัวางต าแหน่งและระยะห่าง
ของหัวกระจายน ้ าดับ เพลิงอตัโนมติั ขนาดของท่อน ้ าท่ีใช้ แล้วท าการเลือกวิธีการออกแบบท่ี
เหมาะสม ตรวจสอบผลได ้97 หวัถูกตอ้ง 

5.2 สรุปการนับจากปลายหัวจากท่อเลก็ไปท่อใหญ่ทั้งหมดมี 4 ไลน์  

ไลน์ท่ี 1 เร่ิมจากปลายหวัของหวัสปริงเกอร์จากมุมบนซา้ยของแบบแปลนนบัเป็นหวัท่ี 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวด่ิง ไลน์ ท่ี 1 มีหวัสปริงเกอร์ 22 หวั   
ไลน์ท่ี 2 เร่ิมจากปลายหวัของหวัสปริงเกอร์จากมุมบนขวาของแบบแปลนนบัเป็นหวัท่ี 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวด่ิง ไลน์ ท่ี 2 มีหวัสปริงเกอร์ 28 หวั 

ไลน์ท่ี 3 เร่ิมจากปลายหวัของหวัสปริงเกอร์จากมุมล่างซา้ยของแบบแปลนนบัเป็นหวัท่ี 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวด่ิง ไลน์ ท่ี 3 มีหวัสปริงเกอร์ 24 หวั 

ไลน์ท่ี 4 เร่ิมจากปลายหวัของหวัสปริงเกอร์จากมุมล่างขวาของแบบแปลนรับเป็นหวัท่ี 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวด่ิง ไลน์ ท่ี 4 มีหวัสปริงเกอร์ 21 หวั   
หวัสปริงเกอร์ทั้ง 4 ไลน์  มีหวัสปริงเกอร์ทั้งหมด มี 95 หวันบัอีก 2 หวัระหวา่งไล่ท่อไปยงัท่อเมน
แนวด่ิงรวมเป็น 97 หวั  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบติัสหกิจนกัศึกษาคร้ังต่อไปให้ใชว้ิธีการการค านวณแบบไฮดรอลิก (Hydraulic 

Calculation) ในการหาอตัราการไหลภายในท่อดบัเพลิงของแต่ละท่อยอ่ย  
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รูปท่ี 1 ตรวจสอบการวางท่อแอร์ตามแบบหนา้งาน 
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