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จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมเครื่ องกล
อาจารย์ ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชยั
ตามที่ นาย ชิ นวัฒน์ โนรี นัก ศึก ษาภาควิช าวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สยาม ได้ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาระหว่า งวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วันที่ 4
กันยายน 2563 ตาแหน่ง วิศวกร ณ บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด และได้รับมอบหมายงานจากทางแผนก
ฝ่ ายเครื่ องกลให้ใช้วิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทางานและให้ปฏิบตั ิงาน การออกแบบหัว
กระจายน้ า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่หลักการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้วผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกัน
นี้ จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นาย ชินวัฒน์ โนรี
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา วิศวกรรมเครื่ องกล

ข

กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาบริ ษทั บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัดตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 ส่ งผลให้ผจู้ ดั ทาได้รับความรู้และประสบการณ์
ต่า งๆที่ มี ค่ามากมายส าหรั บรายงานสหกิ จศึ กษาฉบับ นี้ สาเร็ จลงได้ด้วยดี จากความร่ วมมื อและ
สนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณ บัญชา ฟักบุง
ผูจ้ ดั การโครงการ
2. คุณ วุฒิพงศ์ ศรี โรจน์จริ ยา
ผูจ้ ดั การโครงการ
3. คุณ ธนกฤต นิลแนม
วิศวกรโครงการ
4. คุณ ศันสเมธ บุรี
โฟร์แมนอาวุโส
5. คุณ ณรงค์ศกั ดิ์ ระวิชยั
โฟร์แมน
6. คุณ กมลพรรณ พาชีรัก
วิศวกร
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการให้ขอ้ มูลเป็ นที่ปรึ กษาใน
การทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนการให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการ
ทางานจริ งซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีโดย

ผูจ้ ดั ทา
นาย ชินวัฒน์ โนรี
4 กันยายน 2563

สารบัญ
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์โครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีมาตรฐานการออกแบบระบบหัวดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
2.1.2 ทฤษฎีการออกแบบระบบหัวดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
2.1.3 ทฤษฎีท่อเหล็กดา
2.1.4 ตัวอย่างการคานวณ
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.2.1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบป้ องกัน อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
2.2.2 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
2.2.3 การประยุกต์ใช้พลศาสตร์ อคั คีภยั เพื่อออกแบบห้องแสดงสิ นค้าให้
ปลอดภัยจากเพลิงไหม้สาหรับร้านค้าย่อยในศูนย์สรรพสิ นค้า
2.2.4 การวิเคราะห์การเกิดอัคคีภยั ของอาคารสู งในกรุ งเทพมหานคร
กรณี ศึกษาเขตคลองเตย
2.2.5 แนวทางการป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
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สารบัญ(ต่ อ)
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.7.1 ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยง
3.7.2 ตั้งหัวข้อโครงงาน
3.7.3 ขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง
3.7.4 ขั้นตอนการเดินท่อดับเพลิง
3.8 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 ผลการวิเคราะห์ก่อนการปฏิบตั ิงาน
4.1.1 ผลการคานวณหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติพ้นื
ที่ครองครองอันตรายปานกลาง
4.1.1.1 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
(Ordinary Hazard)
4.1.1.2 กาหนดระยะ
4.1.1.3 พื้นที่ กว้าง ยาว ของพื้นที่ลานจอดรถชั้น 7
4.1.2 ผลการคานวณ
4.2 พื้นที่ที่ไม่ได้มีการครอบคลุมเพลิงอัคคีภยั เขียนโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
5.2 สรุ ปการนับจากปลายหัวจากท่อเล็กไปท่อใหญ่
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผทู้ า
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1 มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ า
ตารางที่ 2.2 อุณหภูมิการทางานของหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
ตารางที่ 2.3 สี ของกระเปาะที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิ
2
ตารางที่ 2.4 ประเภทพื้นทีครอบครองต่อพื้นที่ป้องกัน ( fs )
ตารางที่ 2.5 ประเภทพื้นที่ครอบครองต่อระยะห่างระหว่างหัว
ตารางที่ 2.6 พื้นที่ครอบครองต่อพื้นที่โครงสร้าง
ตารางที่ 2.7 NFPA 13 ความดันน้ าและอัตราการไหลเทียบกับพื้นที่เสี่ ยงภัย
ตารางที่ 2.8 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดในแต่ละชั้นต่อระบบท่อเมนแนวดิ่ง (โซน)
ตารางที่ 2.9 ค่าความสู งของผิวขรุ ขระของท่อ:𝜀และค่าสัมประสิ ทธิ ความขรุ ขระของ
ผิวภายในท่อC
ตารางที่ 2.10 ขนาดท่อน้ าดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่เพดาน
หรื อใต้ฝ้าเพดาน
ตารางที่ 2.11 ขนาดท่อน้ าดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงทั้งใต้ฝ้าเพดาน
และในฝ้ าเพดาน
ตารางที่ 2.12 ขนาดท่อน้ าดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่เพดาน
หรื อใต้ฝ้าเพดาน
ตารางที่ 2.13 ขนาดท่อน้ าดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงทั้งใต้ฝ้าเพดาน
และในฝ้ าเพดาน
ตารางที่ 2.14 ขนาดท่อสปริ งเกอร์ Pipe schedule ของ เดอะรู ม พญาไท
ตารางที่ 2.15 กาหนดขนาดท่อต่อจานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
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สารบัญรู ปภาพ
รู ปที่ 2.1 กราฟความหนาแน่นต่อพื้นที่
รู ปที่ 2.2 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง
รู ปที่ 2.3 ระยะห่างสู งสุ ดของหัวกระจายน้ าดับเพลิงจากผนัง
รู ปที่ 2.4 ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงกับจุดใดๆในพื้นที่
รู ปที่ 2.5 ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงแต่ละหัว
รู ปที่ 2.6 ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อย่อยเดียวกัน
รู ปที่ 2.7 ตาแหน่งของแผ่นกระจายน้ าดับเพลิง
รู ปที่ 2.8 ระยะระหว่างระดับฝ้ าบนกับระดับของแผ่นกระจายน้ าดับเพลิง
รู ปที่ 2.9 อุปสรรครู ปแบบการปล่อยหัวสปริ งเกอร์สาหรับหัวฉี ดแบบตั้งตรง
หรื อแบบมาตรฐาน
รู ปที่ 2.10 สิ่ งกีดขวางการกระจายน้ าจากหัวกระจายน้ าดับแพลิง
รู ปที่ 2.11 ติดตั้งโครงสร้างที่กีดขวางการกระจายน้ าแผ่นกระจายน้ าดับเพลิง
รู ปที่ 2.12 ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงใต้ท่อลม
รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด
รู ปที่ 3.2 โล้โก้ บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด
รู ปที่ 3.3 สถานที่ปฏิบตั ิงานโครงการ เดอะรู ม พญาไท
รู ปที่ 3.4 ตาแหน่งงานในโครงการ เดอะรู ม พญาไท
รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง
รู ปที่ 3.6 แบบแปลนลาดจอดรถชั้น 7
รู ปที่ 3.7 แบบแปลนการวางหัวกระจายน้ า
รู ปที่ 3.8 การเดินท่อของไลน์ที่ 1
รู ปที่ 3.9 ขนาดท่อของไลน์ที่ 1
รู ปที่ 3.10 การเดินท่อของไลน์ที่ 2
รู ปที่ 3.11 ขนาดท่อของไลน์ที่ 2
รู ปที่ 3.12 การเดินท่อของไลน์ที่ 3
รู ปที่ 3.13 ขนาดท่อของไลน์ที่ 3
รู ปที่ 3.14 การเดินท่อของไลน์ที่ 4
รู ปที่ 3.15 ขนาดท่อของไลน์ที่ 4
รู ปที่ 3.16 การรวมท่อของแต่ละไลน์
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รู ปที่ 4.1 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์ แบบ PENDENT
รู ปที่ 4.2 แคตตาล็อก สปริ งเกอร์แบบ PENDENT K 5.6
รู ปที่ 4.3 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์ แบบ PENDENT
รู ปที่ 4.4 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์ แบบ PENDENT
รู ปที่ 4.5 การเขียนภาพแยกพื้นที่ หมายเลขแบบที่ 1
รู ปที่ 4.6 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน A หมายเลขแบบที่ 2
รู ปที่ 4.7 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน B หมายเลขแบบที่ 3
รู ปที่ 4.8 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน C และ B หมายเลขแบบที่ 4
รู ปที่ 4.9 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน E หมายเลขแบบที่ 5
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อัค คี ภ ัย ที่ เกิ ดขึ้ นในอาคารคอนโดก่ อให้เ กิ ด ความสู ญเสี ย อย่า งใหญ่ หลวงต่อ ชี วิตและ
ทรั พ ย์สิ น ในบางครั้ งยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบอี ก ด้ว ยได้อ อกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552 ซึ่ งในรายละเอียด
ได้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่ องดับเพลิง
แบบมือถือ ระบบน้ าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบ และบารุ งรักษาระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึ กอบรมเรื่ องการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ด้วย โดยเฉพาะการระงับ
การเกิดอัคคีภยั ขั้นต้นโดยใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติอย่างเช่นหัวกระจายน้ าดับเพลิ ง ถ้าหากติดตั้ง
ไม่ถูกที่หรื อไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถช่ วยระงับการเกิดอัคคีภยั ได้ ดังนั้นในโครงงานนี้ จะขอ
กล่าวถึงการคานวณระยะหัวกระจายน้ าดับเพลิงว่าควรระยะเท่าไหร่ จะคุมพื้นที่ระงับเหตุอคั คีภยั
ทัว่ ถึงหรื อไม่ และต้องใช้จานวนหัวสปริ งเกอร์กี่หวั ถึงจะครอบคลุมพื้นที่ท้งั หมดได้
จากการฝึ กสหกิ จศึกษาตามโครงการ สหกิ จศึ กษาของทางมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้ไปฝึ ก
สหกิจศึกษาทางบริ ษทั ได้มอบหมายงานให้ขา้ พเจ้าดูแลในเรื่ อง ถอดแบบหัว กระจายน้ าของระบบ
ดับเพลิงโดยจากแบบแปลนงานระบบดับเพลิง ที่ได้รับจากทางโครงการได้ทาการถอดแบบมือก่อน
ทาการสั่ง ของเพื่อท าการติดตั้งจริ ง ที่ บ ริ เวณหน้า งานทาให้พบปั ญหาของตัวแบบระบบป้ องกัน
อัคคีภยั ดับเพลิงแบบแสดงตาแหน่งของหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติที่มีการออกแบบผิดพลาด
ในเรื่ องของการจัดระยะของหัวกระจายน้ าดับเพลิ งอัตโนมัติกบั ขนาดของตัวท่อและเรื่ องของท่อ
เมนมี ต าแหน่ ง อยู่สู ง กว่ า จุ ด ปลายน้ า จะท าให้เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการใช้ง านจริ ง และไม่ ถู ก
มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั เพื่อให้สามารถใช้ได้ จริ งและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่เจ้าของโครงการ
มากที่สุ ดจึง ได้ทาการตรวจสอบออกแบบและแก้ไ ขในส่ วนของงานที่ ปัญหาและนาเสนอแนว
ทางการแก้ไ ขส่ ง เสนอเรื่ อ งให้ท างผู ้จ ัด การสนามเป็ นที่ ป รึ ก ษาโครงการได้ท าการพิ จ ารณา
ตรวจสอบเพื่อให้สามารถใช้งานให้เป็ นประโยชน์ได้สูงสุ ดและถูกต้อง ตามมาตรฐานการป้ องกัน
อัคคีภยั 3002 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงำน
1.2.1 ออกแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง ชั้น 7 โซนลานจอดรถยนต์อาคาร เดอะรู ม พญาไท
ด้วยวิธีตารางท่อ (Pipe schedule) ของพื้นที่ครอบครองปานกลาง (Ordinary Hazard)
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ออกแบบ โซนลานจอดรถ ชั้น 7 คอนโด เดอะรู ม พญาไท
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้งซึ่งก่อให้เกิดความสิ้ นเปลืองในการ
แก้ไข
1.4.2 ขั้นตอนในการออกแบบหัวกระจายน้ า
1.4.3 กระบวนการทางานของระบบหัวกระจายน้ า

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีมาตรฐานการออกแบบระบบหัวดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
ระบบดับเพลิงด้วยน้ ำประกอบด้วย ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler Systems) และเครื่ องสู บน้ ำดับเพลิง (Fire Pump) ปริ มำณน้ ำสำรองเพื่อกำร
ดับเพลิ งจะต้องมี เพียงพอในกำรส่ งน้ ำเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 30 นำที ทั้งนี้ มำตรฐำนในกำรติ ดตั้ง
ระบบดับเพลิงด้วยน้ ำจะต้องเป็ นไปตำม มำตรฐำนสำกลที่เป็ นที่ยอมรับสำหรับระบบน้ ำดับเพลิง มี
ตัวอย่ำงเช่น มำตรฐำน NFPA
ตำรำงที่ 2.1 มำตรฐำน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ
มำตรฐำนหลำยเลข
ชื่อมำตรฐำน
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

กำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกลที่ยอมรับ ตัวอย่ำงเช่น มำตรฐำน (NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler
Systems) รำยละเอียดของมำตรฐำน NFPA 13 แสดงไว้ใน คำอธิบำยข้อ 13 ของประกำศฉบับนี้
ระบบท่ อยืน ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน (NFPA 14 Standard for Installation
of Standpipe and Hose Systems) โดยมำตรฐำน NFPA 14 แบ่งระบบท่อยืนออกเป็ น 3 ประเภทคือ
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1.ท่อยืนประเภทที่ 1 ประกอบด้วยวำล์วสำยฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2
นิ้ว) สำหรับพนักงำนดับเพลิงหรื อผูท้ ี่ได้ผำ่ นกำรฝึ กอบรมกำรใช้ สำยฉี ดน้ ำดับเพลิงขนำดใหญ่
2.ท่อยืนประเภทที่ 2 ประกอบด้วยชุ ดสำยฉี ดน้ ำดับเพลิง (Hose Station) ขนำด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
หรื อ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) สำหรับผูท้ ี่อยูใ่ นอำคำรเพื่อใช้ในกำรดับเพลิงขนำดเล็ก
3.ท่อยืนประเภทที่ 3 ประกอบด้วยชุ ดสำยฉี ดน้ ำดับเพลิง (Hose Station) ขนำด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
หรื อ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) สำหรับผูท้ ี่อยูใ่ นอำคำรและวำล์วสำย ฉี ดน้ ำดับเพลิง (Hose Valve)
ขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) สำหรับพนักงำนดับเพลิง หรื อผูท้ ี่ได้รับกำรฝึ กอบรมในกำรใช้สำย
ขนำดใหญ่
สำหรับกำรติดตั้งระบบท่อยืนภำยในโรงงำนควรติดตั้งเป็ นระบบท่อยืนประเภทที่ 3 เพื่อ
สำมำรถใช้ในกำรดับเพลิงได้ในทุกสถำนกำรณ์โดยทัว่ ไปวำล์วสำยฉีดน้ ำดับเพลิงและชุดสำยฉี ดน้ ำ
ดับเพลิงจะติดตั้งภำยในตูส้ ำยฉี ดน้ ำ ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ระยะห่ ำงระหว่ำงตูส้ ำยฉี ดน้ ำ
ดับเพลิงต้องห่ ำงกันไม่เกิน 64 เมตร วัดตำมแนวทำงเดินมำตรฐำน NFPA 14 กำหนดอัตรำกำรส่ ง
น้ ำดับเพลิงสำหรับท่อยืนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ดังนี้ในกรณี ที่ระบบท่อยืนมีมำกกว่ำหนึ่ งท่อ
ปริ มำณกำรส่ งจ่ำยน้ ำจะต้องไม่นอ้ ย กว่ำ 500 แกลลอนต่อนำที (GPM) (30 ลิตรต่อวินำที) สำหรับ
ท่อยืนท่อแรกและ 250 แกลลอนต่อนำที (15 ลิ ตรต่อวินำที ) สำหรับท่อยืนแต่ละท่อที่ เพิ่มขึ้น ใน
กรณี ที่ ป ริ ม ำณกำรส่ ง น้ ำ รวมของท่ อยืนเกิ น 1,250 แกลลอนต่ อนำที (95 ลิ ต รต่ อวิ นำที ) ให้ใ ช้
ปริ มำณกำรส่ งน้ ำที่ 1,250 แกลลอนต่อนำที (95 ลิตรต่อวินำที) หรื อมำกกว่ำได้ ปริ มำณน้ ำสำหรับ
ดับเพลิงต้องมี เพียงพอให้กำรส่ งน้ ำตำมอัตรำกำรไหลที่ระบบท่อยืนต้องกำร เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ
30 นำที
กำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอำจไม่เหมำะสมในบำงพื้นที่ เช่น ห้อง หม้อแปลง
ไฟฟ้ ำ ห้องคอมพิ วเตอร์ เนื่ องจำกน้ ำดับเพลิ งอำจท ำให้อุปกรณ์ ท ำงไฟฟ้ ำภำยในพื้ นที่ เหล่ ำนั้น
เสี ยหำย ประกำศฉบับนี้อนุ ญำตให้ติดตั้งระบบอื่นที่เทียบเท่ำระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ในพื้นที่เหล่ำนั้นแทนได้ระบบดับเพลิ งแบบอื่นที่สำมำรถทำงำนได้เทียบเท่ำระบบหัวกระจำยน้ ำ
ดับ เพลิ ง อัตโนมัติ เช่ น ระบบสำรสะอำดดับ เพลิ ง ตำมมำตรฐำนNFPA 2001 ระบบก๊ ำ ซ
คำร์ บอนไดออกไซด์ดบั เพลิง ตำมมำตรฐำน (NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguisher
Systems) และระบบหมอกน้ ำดับเพลิง ตำมมำตรฐำน (NFPA 750 Standard on Water Mist Fire
Protection Systems) มำตรฐำนสำกลที่เป็ นที่ยอมรับสำหรับกำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ ง
อัตโนมัติตวั อย่ำงเช่น มำตรฐำน (NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems) แบ่ง
ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติออกเป็ น 4 ประเภทคือ
1. ระบบท่ อเปี ยก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมำะสมที่จะติดตั้งโดยทัว่ ทุกพื้นที่ภำยใน
อำคำร เพรำะระบบจะมีน้ ำอยูใ่ นเส้นท่อ ตลอดเวลำ เมื่อใดที่เกิดเพลิงไหม้หวั กระจำยน้ ำดับเพลิงที่
ติ ดตั้งอยู่เหนื อบริ เวณนั้นจะแตก และฉี ดน้ ำออกมำดับเพลิ งทันทีทำให้สำมำรถควบคุ ม เพลิ งได้
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รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ กำรทำงำนของระบบนี้ จะถูกควบคุ มด้วยวำล์วควบคุมระบบท่อเปี ยก
(Wet Pipe Alarm Valve) เมื่อมีหวั กระจำยน้ ำดับเพลิงในระบบทำงำนมีน้ ำไหล วำล์วควบคุมระบบ
ท่อเปี ยกจะมีกำรส่ งเสี ยงดังเพื่อทำให้ทรำบว่ำ มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
2. ระบบท่ อแห้ ง (Dry Pipe System) ระบบนี้ ภำยในท่อจะไม่มีน้ ำอยูเ่ ลยแต่จะอัดด้วย
อำกำศหรื อก๊ำซไนโตรเจนที่ควำมดัน ทำงำน ระบบจะถูกควบคุมกำรทำงำนด้วยวำล์วควบคุมระบบ
ท่อแห้ง (Dry Pipe Alarm Valve) เมื่อหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแตกออก ควำมดันของก๊ำซในท่อจะ
ลดลงจนถึงจุดทำงำนวำล์วควบคุมแบบท่อแห้งจะเปิ ดออกทำให้น้ ำไหลเข้ำไปในเส้นท่อ ระบบนี้
เหมำะที่จะติดตั้ง สำหรับพื้นที่ป้องกันที่มีอุณหภูมิโดยทัว่ ไปต่ ำกว่ำจุดเยือกแข็ง ซึ่ งหำกมีน้ ำจะทำ
ให้เกิดกำรแข็งตัว ของน้ ำในเส้นท่อเป็ นเหตุให้ระบบเสี ยหำยได้
3. ระบบท่อแห้ งแบบชะลอน้าเข้ า (Pre-Action System) ระบบนี้ เหมำะสำหรับพื้นที่ป้องกัน
ที่ตอ้ งกำรหลีกเลี่ยงควำมบกพร่ องทำงกลของระบบท่อ และหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่อำจฉี ดน้ ำโดย
ที่ไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินหรื อ อุปกรณ์ที่มีมูลค่ำสู งเสี ยหำย ภำยในเส้นท่อจะ
ไม่มีน้ ำดับเพลิ งอยู่เช่ นเดี ยวกับระบบท่อแห้ง ระบบจะถูกควบคุ มด้วยวำล์วควบคุ ม (Pre-Action
Control Valve) วำล์วควบคุมจะเปิ ดออก ปล่อยให้น้ ำไหลเข้ำไปในท่อ เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจจับสัญญำณเพลิงไหม้ได้
4.ระบบเปิ ด (Deluge System) ระบบนี้เหมำะสำหรับติดตั้งในบริ เวณที่เพลิงไหม้สำมำรถ
เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ วและ รุ นแรง เช่น พื้นที่เก็บของเหลวไวไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ ำชนิดน้ ำมัน เป็ น
ต้น กำรติดตั้งหัวกระจำย น้ ำดับเพลิงจะเป็ นแบบเปิ ด (Open Sprinkler) หรื อ หัวฉี ดน้ ำฝอยดับเพลิง
(Water Spray Nozzle) เพื่อฉี ดน้ ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัวจึงจะสำมำรถดับไฟที่เกิดขึ้นได้ทนั ทีกำร
ออกแบบ ระบบนี้จะใช้ร่วมกันกับมำตรฐำน (NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems
for Fire Protection)
กำรติดตั้งระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องทำกำรติดตั้งให้เหมำะสมกับพื้นที่น้ นั ๆซึ่ ง
เรี ยกว่ำพื้นที่ครอบครองมำตรฐำน NFPA 13 แบ่งพื้นที่ครอบครองออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. พื้นที่ครอบครองอันตรำยน้อย (Light Hazard)
2. พื้นที่ครอบครองอันตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard)
3. พื้นที่ครอบครองอันตรำยมำก (Extra Hazard)
ตัวอย่างพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายน้ อย
พื้นที่ดงั ต่อไปนี้ หรื อคล้ำยกันให้จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
- ที่พกั อำศัย
- สำนักงำนทัว่ ไป
- โบสถ์ วัด และวิหำร
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- สโมสร
- สถำนศึกษำ
- โรงพยำบำล (ควบคุมวัสดุตำมมำตรฐำนโรงพยำบำล)
- สถำนพยำบำลและพักฟื้ น (ควบคุมวัสดุตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง)
- ห้องสมุด (ยกเว้นห้องสมุดที่มีช้ นั วำงหนังสื อขนำดใหญ่)
- พิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลาง
พื้นที่ครอบครองอันตรำยปำนกลำง ได้แบ่งกำรจัดออกเป็ น 2 กลุ่ม
พื้นที่ครอบครองอันตรำยปำนกลำง กลุ่มที่ 1
พื้นที่ดงั ต่อไปนี้หรื อคล้ำยกันให้จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
- ที่จอดรถยนต์และห้องแสดงรถยนต์
- โรงงำนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- โรงงำนผลิตเครื่ องดื่ม
- ร้ำนทำขนมปัง
- ร้ำนซักผ้ำ
- โรงงำนผลิตอำหำรกระป๋ อง
- โรงงำนผลิตแก้ว และวัสดุที่ทำจำกแก้ว
- ภัตตำคำร
- โรงงำนผลิตเครื่ องบริ โภคประจำวัน
- โรงภำพยนตร์ และศูนย์ประชุม (ไม่รวมเวที และเวทีหลังม่ำน)
พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที่ 2
พื้นที่ดงั ต่อไปนี้ หรื อคล้ำยกัน ให้จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
- โรงงำนผลิตสิ นค้ำที่ทำจำกหนังสัตว์
- โรงงำนผลิตลูกกวำดและลูกอม
- โรงงำนผลิตสิ่ งทอ
- โรงงำนยำสู บ
- โรงงำนประกอบผลิตภัณฑ์ไม้
- โรงพิมพ์และสิ่ งพิมพ์โฆษณำ
- โรงงำนใช้สำรเคมี
- โรงสี ขำ้ ว
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- โรงกลึง
- โรงงำนประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
- โรงต้มกลัน่
- อู่ซ่อมรถยนต์
- โรงงำนผลิตยำงรถยนต์
- โรงงำนแปรรู ปไม้ดว้ ยเครื่ อง
- โรงงำนกระดำษและผลิตเยือ่ กระดำษ
ตัวอย่างพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายมาก
พื้นที่ครอบครองอันตรำยมำกแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
พื้นที่ครอบครองอันตรำยมำกกลุ่มที่ 1
พื้นที่ กลุ่มนี้ จะมี ลกั ษณะกำรใช้งำนที่ เกี่ ยวข้องกับของเหลวติ ดไฟ (Combustible Liquid) หรื อ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริ มำณไม่มำกพื้นที่ดงั ต่อไปนี้ หรื อคล้ำยกันให้จดั อยูใ่ น
กลุ่มเดียวกัน
- โรงเก็บและซ่อมเครื่ องบิน
- พื้นที่ที่ใช้งำนโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได้
- หล่อด้วยแบบโลหะ
- ขึ้นรู ปโลหะ
- โรงงำนผลิตไม้อดั และไม้แผ่น
- โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีจุดวำบไฟต่ำ กว่ำ 37.90 เซลเซียส)
- อุตสำหกรรมยำง
- โรงเลื่อย
- โรงงำนสิ่ งทอรวมทั้งโรงฟอก, ย้อม, ปั่ นฝ้ ำย, เส้นใยสังเครำะห์ และฟอกขนสัตว์
- โรงทำเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยโฟม
พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุ่มที่ 2
พื้นที่ กลุ่มนี้ จะมี ลกั ษณะกำรใช้งำนที่ เกี่ ยวข้องกับของเหลวติ ดไฟ (Combustible Liquid) หรื อ
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) โดยตรง
พื้นที่ดงั ต่อไปนี้หรื อคล้ำยกันให้จดั อยูใ่ นลำดับเดียวกัน
- โรงงำนผลิตยำงมะตอย
- โรงพ่นสี
- โรงกลัน่ น้ ำมัน
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- โรงงำนผลิตน้ ำมันเครื่ อง
- พื้นที่ที่ใช้สำรฉี ดชนิดของเหลวติดไฟได้
- โรงชุบโลหะที่ใช้น้ ำมัน
- อุตสำหกรรมพลำสติก
- พื้นที่ลำ้ งโลหะด้วยสำรละลำย
- กำรเคลือบสี ดว้ ยกำรจุ่ม
2.1.2 ทฤษฎีการออกแบบระบบหัวดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
กำรออกแบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงให้ติดตั้งครอบคลุมทัว่ ทั้งอำคำรนอกจำกพื้นที่บำงส่ วนที่ได้รับ
กำรพิจำรณำให้ยกเว้น เช่น ห้องไฟฟ้ ำที่ติดตั้งเฉพำะอุปกรณ์ไฟฟ้ ำชนิ ดแห้ง (Dry Type) โดยห้อง
จะต้องสร้ำงด้วยผนังทนไฟไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง และไม่ใช้เป็ นที่เก็บของ อำคำรจอดรถที่มีผนังเปิ ด
โล่งเหนือระดับพื้นดินที่ผนังตรงข้ำมเปิ ดอย่ำงน้อย 2 ด้ำนและผนังที่เปิ ดต้องห่ ำงกันไม่เกิน 23 เมตร
(75ฟุต) มีพ้ืนที่ เปิ ดที่ ผนังแต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 และช่ องเปิ ดต้องกว้ำงอย่ำงน้อย 760
มิลลิเมตร (30 นิ้ว)โดยอำคำรจอดรถจะต้องเป็ นอำคำรที่มีโครงสร้ำงแยกอิสระจำกอำคำรที่ใช้งำน
ประเภทอื่น ช่องว่ำงในฝ้ ำที่มีวสั ดุไม่ติดไฟ (Non Combustible Material) หรื อวัสดุที่อตั รำกำร
แพร่ กระจำยเปลวเพลิง(Flame Spread Rating) น้อยกว่ำ 25 หรื อวัสดุที่ให้ควำมร้อนจำกผิวและ
ฉนวนไม่เกิน 1,000 บีทียตู ่อตำรำงฟุต ห้องหรื อพื้นที่ที่กำรฉี ดน้ ำจำกหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอำจเป็ น
อันตรำยต่อชีวติ เช่น ห้องผ่ำตัดห้องเด็กแรกเกิด
กำรเลื อ กหัว กระจำยน้ ำ ดับ เพลิ ง อัต โนมัติ จ ะต้อ งเลื อ กชนิ ด และติ ด ตั้ง ให้ ถู ก ต้อ งตำม
คำแนะนำของผูผ้ ลิต หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่ติดตั้งในระบบท่อเปี ยกที่ใช้ทว่ั ไปให้ใช้รูทำงผ่ำนน้ ำ
(Orifice) ขนำดมำตรฐำน (Standard Orifice) มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 15 มิลลิเมตร (1/2นิ้ว) ยกเว้นจะ
ระบุขนำดรู ทำงผ่ำนน้ ำ (Orifice) เป็ นอย่ำงอื่น หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงจะต้องเลื อกอุณหภูมิทำงำน
(Temperature Rating) ให้เหมำะสมกับพื้นที่ที่ติดตั้งตำมที่ระบุในตำรำงที่ 2.2
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ตำรำงที่ 2.2 อุณหภูมิกำรทำงำนของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ
อุณหภูมิสูงสุ ด อุณหภูมิทำงำน C
ระดับอุณหภูมิ
ที่ระดับเพดำน Temperature Rating
ทำงำน
Temperature
C
Classification
Maximum
Ceiling
Temperature

รหัสสี (Color Code)

Fusible Type Glass Bulb
38
57 ถึง 77
ธรรมดำ
ไม่มีสี
ส้มหรื อแดง
66
79 ถึง 107
ปำนกลำง
สี ขำว
เหลือง
107
121 ถึง 149
สู ง
น้ ำเงิน
น้ ำ เงิน
149
163 ถึง 191
สู งมำก
แดง
ม่วง
191
204 ถึง 246
สู งมำกพิเศษ
เขียว
ดำ
โดยหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง จะมีกระเปำะใส่ ของเหลว ที่จะแตกเมื่ออุณหภูมิถึงจุดต่ำงกันไป และทำ
ให้หวั กระจำยน้ ำเริ่ มทำงำนโดยสำมำรถแยกอุณหภูมิที่หวั กระจำยน้ ำแต่ละแบบจะเริ่ มทำงำนได้ตำม
สี ของของเหลวดังนี้
ตำรำงที่ 2.3 สี ของกระเปำะที่แตกต่ำงกันตำมอุณหภูมิ
Temperature
C

F

Color of liquid
Inside bulb
Orange
Red
Yellow
Green
Blue
Mauve
Black

57
135
68
155
79
174
93
200
141
286
182
360
227
440
260
500
รู ปแบบกำรกระจำยน้ ำของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติพ้นื ที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัว
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ตำรำงที่ 2.4 ประเภทพื้นทีครอบครองต่อพื้นที่ป้องกัน ( fs )
2

ประเภทพื้นทีครอบครอง
อันตรำยน้อย (Light Hazard)
อันตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard)
อันตรำยมำก (Extra Hazard)
พื้นที่ครอบครองกับระยะห่ำงสู งสุ ดระหว่ำงหัว

พื้นที่ป้องกันต่อหัวสู งสุ ด ( fs )
168-225
130
100
2

ตำรำงที่ 2.5 ประเภทพื้นที่ครอบครองต่อระยะห่ำงระหว่ำงหัว
ประเภทพื้นที่ครอบครอง
ระยะห่ำงระหว่ำงหัว
อันตรำยน้อย (Light Hazard)
15 ft. (4.6 m)
อันตรำยปำนกลำง (Ordinary Hazard)
15 ft. (4.6 m)
อันตรำยมำก (Extra Hazard)
12 ft. (3.7 m)
ตำรำงที่ 2.6 พื้นที่ครอบครองต่อพื้นที่โครงสร้ำง
พื้นที่ครอบครอง
อันตรำยน้อย
อันตรำยปำนกลำง
อันตรำยมำก
ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร
(ตำรำงฟุต)
(ตำรำงฟุต)
(ตำรำงฟุต)
ไม่มีสิ่งกีดขวำงจำก
20.9
12.1
9.3
โครงสร้ำง
(225)
(130)
(100)
โครงสร้ำงที่กีดขวำงไม่ติดไฟ
18.6
12.1
9.3
(200)
(130)
(100)
โครงสร้ำงที่กีดขวำงติดไฟ
15.6
12.1
9.3
(168)
(130)
(100)
ระยะห่ำงจำกกำแพงต้องไม่เกิน 1 2 ของระยะห่ำงสู งสุ ดระหว่ำงหัวควำมดันน้ ำและอัตรำกำรไหล
เทียบกับพื้นที่เสี่ ยงภัย
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ตำรำงที่ 2.7 NFPA 13 ควำมดันน้ ำและอัตรำกำรไหลเทียบกับพื้นที่เสี่ ยงภัย
ประเภทพื้นที่เสี่ ยงภัย
ควำมดันกิโลปำส
อัตรำกำรไหลของน้ ำ ที่ ระยะเวลำที่ใช้งำน
กำล (ปอนด์ต่อ
ฐำนของ
ต่อเนื่อง (นำที)
ตำรำงนิ้ว)
ท่อเมนแนวดิ่ง ลิตร/
นำที (แกลลอน/นำที)
เสี่ ยงภัยต่ำ
103.5 (15)
1895 – 2840 (500 - 750)
30-60
เสี่ ยงภัยปำนกลำง
138 (20)
3,218-5,680 (850 60-90
1500)
เสี่ ยงภัยสู ง
กำหนดให้คำนวณโดยวิธีกำร
90-120
(Hydraulic Calculation Methods)

รู ปที่ 2.1 กรำฟควำมหนำแน่นต่อพื้นที่
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ตำรำงที่ 2.8 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดในแต่ละชั้นต่อระบบท่อเมนแนวดิ่ง(SYSTEM Protection Area
Limitations)
พื้นที่ป้องกันสู งสุ ด
ประเภทของพื้นที่ครอบครอง
ตำรำงเมตร
ตำรำงฟุต
อันตรำยน้อย
4,831
52,000
อันตรำยปำนกลำง
4,831
52,000
อันตรำยมำก
- ตำรำงท่อ (Pipe Schedule)
2,323
25,000
- กำรคำนวณทำงชลศำสตร์
(Hydraulically Calculated)
3,716
40,000
พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง
อันตรายน้ อย

พืน้ ที่ครอบคลุม
ของ

20.9 𝒎𝟐 D =5.15
m

หัว Sprinkler

4.57 X 4.57 𝒎𝟐

D ~ 6.77 m

อันตรายมาก

อันตรายปานกลาง

9.3 𝒎𝟐 D = 3.44
m
3.05 X 3.05 𝒎𝟐

12.1 𝒎𝟐 D =3.92
m

รู ปที่ 2.2 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง

3.47 X 3.47 𝒎𝟐
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การจัดระยะห่ างสู งสุ ดของหัวกระจายนา้ ดับเพลิง
ระยะห่ ำงสู งสุ ด ของหัวกระจำยน้ ำดับ เพลิ งจำกผนังวัดแนวตั้ง ฉำกเท่ำ กับครึ่ งหนึ่ งของ
ระยะห่ ำงสู งสุ ดของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแต่ละหัวตำมที่แสดงในตำรำง และห่ ำงจำกผนังไม่นอ้ ย
กว่ำ 100 มิลลิเมตร

รู ปที่ 2.3 ระยะห่ำงสู งสุ ดของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงจำกผนัง
ระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงกับจุดใดๆในพื้นที่ไม่ควรเกิน 0.75 เท่ำของระยะห่ ำงสู งสุ ด

รู ปที่ 2.4 ระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงกับจุดใดๆในพื้นที่

14

ระยะห่ างของหัวกระจายนา้ ดับเพลิงแต่ ละหัวต้ องไม่ น้อยกว่า1.80 เมตร
สำหรับห้องที่จดั อยูใ่ นพื้นที่ครอบครองอันตรำยน้อยที่มีพ้ืนที่นอ้ ยกว่ำ 74.3 ตำรำงเมตร ( 800 ตำรำง
ฟุต) อนุโลมให้ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงห่ำงจำกผนังห้องได้สูงสุ ดไม่เกิน 2.7 เมตร( 9 ฟุต) เมื่อ
วัดตั้งฉำกกับผนัง

รู ปที่ 2.5 ระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแต่ละหัว
การคิดพืน้ ทีป่ ้ องกันต่ อหัวกระจายนา้ ดับเพลิง ( A )
S

ระยะห่ำงระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อย่อยเดียวกัน “S”
ให้พิจำรณำระยะห่ ำงระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ งบนท่อย่อยเดี ยวกันหรื อ 2 เท่ำของระยะห่ ำง
ระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ งกับผนังในกรณี ที่เป็ นหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ งหัวปลำยสุ ดท้ำย (End
Wall)แล้วแต่ระยะใดจะมำกกว่ำ
- ระยะห่ำงระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อย่อยแต่ละท่อ “L”ให้พิจำรณำระยะห่ำงระหว่ำงหัว
กระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อย่อยแต่ละท่อ หรื อ 2 เท่ำของระยะห่ ำงระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบน
ท่อย่อยสุ ดท้ำยกับผนัง (End Wall) แล้วแต่ระยะใดจะมำกกว่ำ
- พื้นที่ป้องกันของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง “As” = S x L

รู ปที่ 2.6 ระยะห่ำงระหว่ำงหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อย่อยเดียวกัน
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การคิดพืน้ ทีป่ ้ องกันต่ อหัวกระจายนา้ ดับเพลิง ( A )
S

พื้นที่ป้องกันต่อหัว

S = 3 m or 2x2.2 (4.4 m)
ใช้S = 4.4 m

AS = S x L

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

= 4.4 m x 4.6 m

ใช้ L = 4.6 m

= 20.24 m2

ตาแหน่ งของแผ่ นกระจายนา้ ดับเพลิง
กรณี ติ ด ตั้ง โครงสร้ ำ งที่ ไ ม่ มี ส่ิ ง กี ด ขวำงกำรของกระจำยน้ ำ ระยะห่ ำ งแผ่น กระจำยน้ ำ
ดับเพลิงติดตั้งใต้เพดำนต้องห่ ำงจำกเพดำนอย่ำงน้อย25 มม. (1นิ้ ว) และห่ ำงมำกที่สุดไม่เกิน 300
มม. (12นิ้ว) ยกเว้น หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแบบพิเศษให้ติดตั้งตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตที่ระบุไว้

รู ปที่ 2.7 ตำแหน่งของแผ่นกระจำยน้ ำดับเพลิง
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กรณี ฝ้ำเปลี่ยนระดับโดยที่ระยะระหว่ำงระดับฝ้ ำบนกับระดับของแผ่นกระจำยน้ ำดับเพลิงมำกกว่ำ
914 มม. (36 นิ้ว)ให้พิจำรณำแนวเปลี่ยนระดับฝ้ ำนั้นเสมือนเป็ นแนวผนังในกำรจัดระยะน้ ำดับเพลิง
Maximum
½S

Maximum
½S

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

Vertical plane treated as wall for sprinkler spacing

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

รู ปที่ 2.8 ระยะระหว่ำงระดับฝ้ ำบนกับระดับของแผ่นกระจำยน้ ำดับเพลิง
สิ่ งกีดขวางการกระจายนา้ จากหัวกระจายนา้ ดับเพลิง
sprinkler
8 ft. 0 in.(2.5m)
18 in. (457 mm)
4 ft. 0 in (1.3m)
4 ft. (1.3m)

รู ปที่ 2.9 อุปสรรครู ปแบบกำรปล่อยหัวสปริ งเกอร์ สำหรับหัวฉีดแบบตั้งตรงหรื อแบบมำตรฐำน
สิ่ งกีดขวำงกำรกระจำยน้ ำจำกหัวกระจำยน้ ำดับแพลิงระยะห่ำงในแนวรำบของหัวกระจำยน้ ำ
ดับเพลิงจำกสิ่ งกีดขวำงแนวดิ่ง
A = 3C หรื อ 3D โดยใช้ค่ำมำกกว่ำ และสู งสุ ดไม่เกิน 600 มม.
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รู ปที่ 2.10 สิ่ งกีดขวำงกำรกระจำยน้ ำจำกหัวกระจำยน้ ำดับแพลิง
ตาแหน่ งของแผ่ นกระจายนา้ ดับเพลิง
กรณี ติดตั้งบริ เวณโครงสร้ ำงที่กีดขวำงกำรกระจำยน้ ำแผ่นกระจำยน้ ำดับเพลิงสำมำรถติด
ตั้งอยูใ่ ต้โครงสร้ำงในระยะ 25 มม. (1นิ้ว) จนถึง 150 มม. (6 นิ้ว) และห่ ำงจำกเพดำนได้สูงสุ ดไม่
เกิน 560 มม. (22นิ้ว)

รู ปที่ 2.11 ติดตั้งโครงสร้ำงที่กีดขวำงกำรกระจำยน้ ำแผ่นกระจำยน้ ำดับเพลิง
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การติดตั้งหัวกระจายนา้ ดับเพลิงใต้ สิ่งกีดขวาง
ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ งใต้ท่ อลมหรื อสิ่ งกี ดขวำงถำวรที่ มีค วำมกว้ำ งมำกกว่ำ 1.20
เมตรยกเว้น หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่ติดตั้ง มีกำรจัดระยะตำมตำรำงแล้ว

รู ปที่ 2.12 ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงใต้ท่อลม
2.1.3 ทฤษฎีท่อเหล็กดา
ท่อเหล็กดำคือกำรนำเหล็กแผ่นรี ดร้อนมำเข้ำสู่ กระบวนกำรขึ้นรู ปและเชื่ อมด้วยควำมถี่สูง
เป็ นท่อเหล็กดำโดยมีควำมยำวมำตรฐำน 6 เมตร โดยท่อเหล็กดำนิ ยมมำใช้งำนโครงสร้ำงและงำน
อุตสำหกรรมทัว่ ไปสำหรับงำนแรงดันสู งนำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่น, เยอรมัน, และ จีน ทั้งแบบมี
ตะเข็บและไม่มีตะเข็บ Schedule #40, Schedule #80 และ Schedule #160 ตำมมำตรฐำนสำกล
ASTM A53 Gr.B และ ASTM A106 Gr.B โดยท่อจะมีเนื้อเหล็กคือ Low Carbon Steel ซึ่ งจะมีควำม
แข็งแรงและสำมำรถรับแรงดันได้สูงกว่ำท่อเหล็กทัว่ ไปขนำดท่อ (Pipe and Tubing Size) Pipe ที่
บอกขนำดเป็ น Nominal Inside Diameter มีขนำดตั้งแต่ 1/8 นิ้ว – 12 นิ้ว ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ด้ำนนอกของท่อขนำดต่ำง ๆ ก็เหมือนกับน้ ำหนักท่อเช่นท่อขนำด 1 นิ้ว จะมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
นอกคงที่ค่ำหนึ่ง แต่ควำมหนำของท่อจะเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยในอย่ำงเดียว นัน่
หมำยถึงน้ ำหนักของท่อก็เปลี่ยนไปด้วย ประมำณปี 1862 Robert Briggs ได้กำหนดขนำดท่อ และ
เกลียวท่อ ซึ่ งเรี ยกว่ำ “Briggs Standards” ซึ่ งกำหนดเป็ น Standard, Extra Strong และ Double Extra
Strong และได้ทำกำรแก้ไขเล็กน้อยในปี 1919 ซึ่ งได้นำมำใช้เป็ นมำตรฐำนในงำนอุตสำหกรรมท่อ
ที่ มี ข นำดใหญ่ ก ว่ำ 12 นิ้ ว โดยเส้ นผ่ำ ศู นย์ก ลำงนอกควำมหนำของท่ อที่ ผนัง ท่ อด้ำ นนอกของ
Standard และ Extra Strong Pipe จะไม่ได้บอกสัญลักษณ์ให้ไว้ โดยทัว่ ไป ท่อที่มีควำมหนำของ
ผนังท่อ 3/8 นิ้ว ก็จะพิจำรณำเป็ น Standard Weight และขนำด ½ นิ้ว ก็พิจำรณำเป็ น Extra Strong
Weight ส่ วนค่ำพิกดั ควำมเผือ่ ในกำรผลิตท่อหรื อควำมหนำของผนังท่อที่จุดใด ๆจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
87.5% ของควำมหนำมำตรฐำน เช่น ท่อ 6 นิ้ว มีควำมหนำมำตรฐำน 0.280 นิ้ว ถ้ำท่อมีขนำดควำม
หนำน้อยกว่ำ 0.245 นิ้ ว จะจุ ดใดจุดหนึ่ งก็ตำมแสดงว่ำท่อนั้นใช้ไม่ได้บำงครั้ งจะเห็ นว่ำ กำหนด
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มำตรฐำนเป็ นควำมหนำน้อยสุ ดของท่อ เช่นท่อ 6 นิ้ว จะมีค่ำควำมหนำไม่นอ้ ยกว่ำ 0.280 นิ้ว ทุก ๆ
จุดเช่ นท่อที่ใช้กบั boiler จะกำหนดควำมหนำน้อยสุ ดเป็ นหลักโดยทัว่ ไปโรงงำนผลิ ตท่อจะบอก
ควำมหนำของผนังท่อเป็ น Nominal Wall Thickness เช่นท่อ 6 นิ้วกำหนดให้มีควำมหนำผนังท่อ
0.280 นิ้วดังนั้น Nominal Wall Thickness เท่ำกับ [0.280 นิ้ว / 0.875 นิ้ว] = 0.329 นิ้ว เป็ นต้นPipe
จะบอกควำมหนำบำงโดยที่ ขนำดโตนอก (OD) คงเดิมแต่ขนำดโตใน (ID) เปลี่ยนไปดังนั้นเกลียว
ท่อก็ยงั คงเหมือนกันโดยใช้ OD เป็ นหลัก ถึงแม้ ID จะเปลี่ยนไปก็ตำม น้ ำหนักต่อฟุต (Weights Per
Foot) สำมำรถจำแนกน้ ำหนักออกเป็ น 2 แบบคือน้ ำหนักตำมทฤษฎีและน้ ำหนักตำมกรรมวิธีผลิต
น้ ำหนักตำมทฤษฎีคำนวณโดยใช้สูตรซึ่งใช้ได้กบั ขนำดท่อทุกขนำด
น้ ำหนักต่อฟุต = (OD - ควำมหนำท่อ) x ควำมหนำท่อ x 10.68 lbs.
เช่น ท่อขนำดมำตรฐำน 6 นิ้ว มี OD = 6.625 นิ้ว ควำมหนำ = 0.280
น้ ำหนักต่อฟุต = (6.625 – 0.280) x 0.280 x 10.68 = 18.97 lbs / foot
แต่เนื่ องจำกวิธีกำรท ำจริ งๆนั้นมี Factor หลำยอย่ำงที่ทำให้น้ ำหนัก ไม่เป็ นไปตำมทฤษฎี เช่ น
แม่แบบอำจจะเก่ำกำรตั้งระยะต่ำง ๆ ซึ่ ง factor เหล่ำนี้ ทำ ให้น้ ำหนักท่อเปลี่ ยนไปซึ่ งถ้ำเป็ นท่อ
Standard หรื อ Extra Strong ยอมให้เปลี่ยนแปลงไปจำกค่ำทำงทฤษฎีได้ ± 5 % และ Double Extra
Strong และท่อขนำดใหญ่ยอมให้เบำ หรื อหนักกว่ำทฤษฎีได้ ± 10 % และจะเห็นว่ำท่ออำบสังกะสี
จะหนักกว่ำท่อผิวดำเนื่ องจำกน้ ำหนักของสังกะสี ที่เคลื อบท่ออยู่ ควำมแตกต่ำงที่เกิ ดขึ้นนี้ เป็ นสิ่ ง
สำคัญมำกที่ เรำต้องยอมรับท่อ ขนำด 8 นิ้ ว, 10 นิ้ ว, และ 12 นิ้ ว จะแสดงน้ ำหนักแต่ละขนำด
แตกต่ำงกันไป ดังนั้น ในกำรเลือกใช้เรำจำเป็ นจะต้องบ่งบอกให้ทรำบถึงน้ ำหนักที่เรำต้องกำรด้วย
เสมอ
หมายเลขกาหนดการ ASA (ASA Schedule Numbers)
ASA ได้ร่ ว มมื อ กับ โรงงำนท ำท่ อ เพื่ อ ให้ไ ด้ท่ อ ที่ เ ป็ นมำตรฐำนเหมำะสมกับ งำน
อุตสำหกรรม เช่นกำหนดท่อเป็ น SCH 40, SCH 80 ซึ่ งมีควำมหนำท่อเท่ำกับ Standard และ Extra
Strong จะมีควำมหนำมำกกว่ำท่อ SCH 160 จึงต้องจำไว้วำ่ ถ้ำต้องกำรควำมหนำ SCH 160 ก็เลือก
ท่อระหว่ำง Extra Strong กับ Double Extra Strong และท่อที่ขนำดโตกว่ำ 8 นิ้ว ต้องระวังในกำรสั่ง
เพรำะมำตรฐำนเริ่ มแตกต่ำงกันไป ในทำงปฏิบตั ิทำงหน้ำงำน ใช้ท่อ SCH 40 แบบมีตะเข็บ
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ตำรำงที่ 2.9 ค่ำควำมสู งของผิวขรุ ขระของท่อ:𝜀และค่ำสัมประสิ ทธิ ควำมขรุ ขระของผิวภำยในท่อC
ลักษณะผิว

Surface

Absolute Roughness – k

Copper, Lead, Brass,
Aluminum
PVC, Plastic and
Glass Pipe
Epoxy, Vinyl Ester

1.0  2.0 106

3.3  6.7 106

HazenWilliams
Coefficient :
C
130

1.5  7.0 106

0.5  2.33 105

150

5.6 106

1.7 105

140

Stainless steel
Steel commercial
pipe
Stretched steel

1.52 105

5 105

4.5  9.14 105

1.5  3 105

130
100

1.52 105

5 104

140

4.5 105

1.5 104

1.52 104

5 104

1.52  4.0 104

5  13.3 104

100
120
120

2.44  8.23 104

8  27 104

8.23  15.2 104

2.7  5 104

1.52  2.5 103

5  8.3 103

1.0  1.52 105

3.33  5 105

3.05 104

1103

0.3  1.0 103

1  3.33 104

0.3  1.0 103

1  16.7 103

1.83  9.4 104

6  30 104

(m)
ทองแดง, ตะกัว่ ,
ทองเหลืองอลูมิเนียม
ท่อพีวซี ี, ท่อ
พลำสติก, ท่อแก้ว
ท่ออีพอ็ กซี่, ไวนิลเอ
สเตอร์
เหล็กกล้ำไร้สนิม
ท่อเหล็กเชิงพำณิ ชย์
เหล็กยืด
เหล็กผิวเชื่อม
เหล็กชุบสังกะสี
เหล็กมีสนิม (ถูกกัด
กร่ อน)
เหล็กหล่อใหม่
เหล็กหล่อสึ กกร่ อน
เหล็กหล่อเป็ นสนิม
เหล็กแผ่น

Weld steel
Galvanized steel
Rusted steel
(corrosion)
New cast iron
Worm cast iron
Rusty cast iron
Sheet or asphalted
cast iron
คอนกรี ตฉำบผิวเรี ยบ Smoothed cement
คอนกรี ตผิวธรรมดำ Ordinary concrete
คอนกรี ตผิวหยำบ
Coarse concrete
ไม้ใสผิวเรี ยบ
Well planed wood

(feet)

130
89-100
64-83
130-140
130
120
100-110
89-100
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การหาขนาดท่อนา้ ดับเพลิงสาหรับพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายน้ อยโดยใช้ ตารางท่อ
ตำรำงที่ 2.10 ขนำดท่อน้ ำดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่เพดำนหรื อใต้ฝ้ำเพดำน
ขนำดท่อ
(มิลลิเมตร)
25 (1”)
32 (1 ¼”)
40 (1 ½”)
50 (2”)
65 (2 1/2”)
80
100

จำนวนหัวกระจำยน้ ำมำกสุ ดที่ติดตั้งได้
ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
ท่อทองแดง (Copper Pipe)
2
2
3
3
5
5
10
12
30
40
60
65
จำกัดโดยพื้นที่ป้องกันสู งสุ ด 4831 ตำรำงเมตร

ตำรำงที่ 2.11 ขนำดท่อน้ ำดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงทั้งใต้ฝ้ำเพดำนและในฝ้ ำเพดำน
ขนำดท่อ
จำนวนหัวกระจำยน้ ำมำกสุ ดที่ติดตั้งได้
(มิลลิเมตร)
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 : หำกจำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงทั้งหมดเกินกว่ำค่ำในตำรำงนี้ให้ใช้ขนำดท่อกรณี ที่
ติดตั้งที่เพดำนหรื อใต้ฝ้ำเพดำน
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การหาขนาดท่อนา้ ดับเพลิงสาหรับพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลางโดยใช้ ตารางท่อ
ตำรำงที่ 2.12 ขนำดท่อน้ ำดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่เพดำนหรื อใต้ฝ้ำเพดำน
ขนำดท่อ
จำนวนหัวกระจำยน้ ำมำกสุ ดที่ติดตั้งได้
(มิลลิเมตร)
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
จำกัดโดยพื้นที่ป้องกันสู งสุ ด 4831 ตำรำงเมตร
หมำยเหตุ : กรณี ที่ระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อย่อยหรื อระหว่ำงท่อย่อยเกินกว่ำ3.7
เมตร (12ฟุต) ให้ใช้ตวั เลขในเครื่ องหมำย ( ) แทน
ตำรำงที่ 2.13 ขนำดท่อน้ ำดับเพลิงกรณี ติดตั้งหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงทั้งใต้ฝ้ำเพดำนและในฝ้ ำเพดำน
ขนำดท่อ
จำนวนหัวกระจำยน้ ำมำกสุ ดที่ติดตั้งได้
(มิลลิเมตร)
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 : หำกจำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงทั้งหมดเกินกว่ำค่ำในตำรำงนี้ให้ใช้ขนำดท่อกรณี ที่
ติดตั้งที่เพดำนหรื อใต้ฝ้ำเพดำน
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ตำรำงที่ 2.14 ขนำดท่อสปริ งเกอร์ ตำรำงท่อ(Pipe schedule) ของเดอะรู ม พญำไท
ขนำดท่อ
(มิลลิเมตร)
1
1¼
1½
2
2½
3
4
6
8

จำนวนหัวกระจำยน้ ำสู งสุ ด
พื้นที่สำหรับสำนักงำน
พื้นที่สำหรับจอดรถ
2
2
3
3
5
5
10
10
30
15
60
30
พื้นที่ไม่เกิน 4,831 ตร.ม
100
275
พื้นที่ไม่เกิน4,531 ตร.ม

2.1.4 ตัวอย่างการคานวณ
2.1.4.1 การคานวณแบบวิธี ตารางท่ อ (Pipe schedule) ของพืน้ ที่ครอบครองปานกลาง
(Ordinary Hazard)
หำระยะห่ ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแต่ละท่อแยกในแนวระดับ(Branch Line) ( L ) ระยะห่ ำง
ของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อแยกในแนวระดับ (S) เดียวกัน
หลักการคานวณ
การหาระยะ L
1. วัดระยะควำมยำวของพื้นที่ ที่จะทำกำรออกแบบจำกแบบแปลน
2. กำรคำนวณหำจำนวนท่อแยกในแนวระดับโดยนำค่ำระยะควำมยำวห้องที่วดั ได้หำรด้วย
4.6 เมตร (4.6 เมตรเป็ นระยะห่ ำ งสู ง สุ ดของแต่ ล่ ะ หัว ระหว่ำ งท่ อแยกในแนวระดับ ของพื้ น ที่
ครอบครองปำนกลำงตำมข้อกำหนด ของ NFPA 13)
3. ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นจำนวนท่อแยกในแนวระดับหำกมีทศนิยมให้ทำกำรปั ดเศษขึ้นไปเป็ นจำนวน
เต็ม
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4. นำจำนวนท่อแยกในแนวระดับที่ปัดเศษขึ้นไปเป็ นจำนวนเต็มแล้วมำหำรกับควำมยำวของห้องที่
ทำกำรออกแบบอีกครั้ง จะได้ระยะห่ำงระหว่ำง Branch line ต่อ Branch Line
5. หำระยะห่ำงระหว่ำงท่อแยกในแนวระดับกับผนังห้องโดยนำระยะห่ำง

Lactual 

1
2

การหาระยะ S
6. หำจำนวนหัวกระจำยน้ ำ ดับเพลิงบน Smax ท่อแยกในแนวระดับเดียวกันจำก
Smax 

As
Lactual

( As คือ ค่ำพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจำยน้ ำ ดับเพลิง ซึ่ ง พื้นที่ครอบครองปำนกลำง ตำมข้อกำหนด
ของ NFPA 13 กำหนดค่ำสู งสุ ดคือ 18.6 ตำรำงเมตร และ Lactual คือค่ำระยะห่ำงระหว่ำงท่อแยกใน
แนวระดับซึ่งคำนวณได้จำกกำรหำ ระยะ L ที่กล่ำวมำแล้วโดยค่ำผลลัพธ์ ที่ได้หำกเกิน 4.6 เมตรให้
ใช้ 4.6 เมตร จำกข้อกำหนดของ NFPA 13)
7. หำจำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อแยกในแนวระดับเดียวกันหำได้จำกนำระยะควำมกว้ำง
ของห้องหำรด้วยค่ำ Smax ที่หำได้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นจำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงของแต่ละ ท่อ
แยกในแนวระดับ (ผลลัพธ์ที่ได้หำกมีทศนิยมให้ปัดเศษขึ้นเป็ นจำนวนเต็ม)
8. หำระยะห่ำงจริ งของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงบนท่อแยกในแนวระดับเดียวกันคำนวณได้จำก
Sactual

ควำมกว้ำงสุ ทธิ ของห้อง
จำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่หำได้จำกขั้นตอนที่

9. คำนวณหำระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงกับผนังห้องจำกสู ตร
Sactual  

1
2

10. นำ ระยะ Lactual และ Sactual ที่คำนวณได้กำหนดหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงลงบนแบบแปลน
11. ค่ำพื้นที่ ป้องกันต่อหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ ง ( As ) ของพื้นที่ ครอบครองปำนกลำง (Ordinary
Hazard) ตำมข้อกำหนดของ NFPA 13 ไม่เกิน 12.1 ตำรำงเมตร (130 ตำรำงฟุต) หำได้จำก
As  Lactual  Sactual

กำรหำขนำดท่อน้ ำด้วยวิธีแบบตำรำงท่อกำรก ำหนดขนำดท่อน้ ำ ด้วยวิธีตำรำงท่อแบบตำรำท่ อ
สำมำรถกำหนดขนำดท่อในช่วงต่ำงๆจำกตำรำง
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ตำรำงที่ 2.15 กำหนดขนำดท่อต่อจำนวนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ
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.
ที่ ม ำ วริ ท ธ์ิ อึ๊ ง ภำกรณ์ . (2541). กำรออกแบบระบบท่ อ ภำยในอำคำร. กรุ งเทพฯ:ภำควิ ช ำ
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.2.1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ ระบบป้องกัน อาคารขนาดใหญ่ พิเศษ (ชื่ อผู้แต่ ง วิชัย สุ ข
คลีวนัติ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
โครงกำรนี้นำเสนอมีจุดมุ่งหมำยกำรกำหนดรำยละเอียดกำรศึกษำนี้เป็ นกำรตรวจสอบวิเครำะห์และ
เสนอมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภยั ของอำคำรขนำดใหญ่พิเศษโดยใช้กรณี ศึกษำจำก
อำคำรคุม้ เกล้ำโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็ นอำคำรในส่ วนของกองทัพอำกำศ และเป็ นอำคำร
ขนำดใหญ่พิเศษที่เป็ นสถำนที่รักษำผูป้ ่ วยซึ่งมีท้ งั ประชำชนทัว่ ไปและข้ำรำชกำรกองทัพอำกำศโดย
ทำกำรตรวจสอบอำคำรและมำตรฐำนของอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรป้ องกันอัคคี ภยั ตำมมำตรฐำนกำร
ป้ องกันอัคคีภยั วิศวกรรมสถำนแห่ งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์และนำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ตรวจสอบมำวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงภัยจำกอัคคีภยั และเสนอมำตรกำรในกำรป้ องกันอัคคีภยั ให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำน พร้อมทั้งคำนวณเวลำที่ใช้ในกำรอพยพไปสู่ พ้ืนที่ปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภยั และเสนอ
แผนอพยพในกำรหนีไฟสำหรับอำคำรคุม้ เกล้ำ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อป้ องกันกำรสู ญเสี ย
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งชีวติ และทรัพย์สินของทำงรำชกำร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
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2.2.2 การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบหัวกระจายน้าดับเพลิงอัตโนมัติ (ชื่ อผู้แต่ ง สุ เนตร
มูลทา พ.ศ. 2552 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
กำรศึกษำกำรออกแบบและวิเครำะห์ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้องประชุมใน
อำคำรตัวอย่ำง ซึ่ งจัดอยู่ในประเภทอำคำรสู ง ตำมที่กฎหมำยกำหนด(กฎกระทรวงฉบับที่ 13(พ.ศ.
2535) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522) โดยกฎหมำยดังกล่ำว กำหนดให้
ต้องมีระบบให้กระจำยน้ ำดับเพลิงที่ทำงำนได้เองโดยอัตโนมัติ หรื อระบบอื่นที่เทียบเท่ำมำตรฐำน
NFPA จัดกลุ่มกำรใช้สอยอำคำรในลักษณะนี้ อยูใ่ นประเภทพื้นที่ครอบครองอันตรำยน้อย ( Light
hazard occupancies) ในกำรออกแบบระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิ งโดยอัตโนมัติ ต้องคำนวณหำ
ระยะห่ำงของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแต่ละหัวในพื้นที่ๆทำกำรออกแบบ เพื่อนำระยะห่ ำงดังกล่ำวมำ
คำนวณหำพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง(Coverage area per sprinkler) รวมทั้งต้องกำหนด
ขนำดท่อน้ ำและคำนวณหำค่ำควำมดันลดซึ่ งเป็ นควำมดันที่สูญเสี ยไปภำยในท่อ เพื่อคำนวณหำ
อัตรำกำรไหลและแรงดันของน้ ำที่จะต้องจัดเตรี ยมให้กบั ระบบ กำรออกแบบระบบท่อน้ ำให้กบั หัว
กระจำยน้ ำ ดับ เพลิ งอัตโนมัติ ใช้วิธีก ำรออกแบบได้ 2 วิธี คือ Pipe scheduleและวิธี Hydraulic
calculation กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระนี้ จึงเป็ นกำรศึกษำกำรออกแบบของทั้งสองวิธีและเปรี ยบเทียบ
วิเครำะห์วิธีกำรออกแบบ เพื่อหำควำมแตกต่ำงของผลที่เกิ ดขึ้น สำหรับเป็ นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
และออกแบบระบบให้กบั ห้องประชุมอำคำรดังกล่ำว
จำกผลกำรศึกษำทำให้ทรำบว่ำกำรออกแบบด้วยวิธี Hydraulic calculation มีกำรใช้จำนวน
หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้ น 63 หัว ที่อตั รำกำรไหล 237.96 แกลลอนต่อนำที แรงดัน
65.67ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ ว ในขณะที่วิธี Pipe schedule มีกำรใช้หัวกระจำยนำดับเพลิงอัตโนมัติ
ทั้งสิ้ น 63 หัว ที่อตั รำกำรไหล 500 แกลลอนต่อนำที ปริ มำณน้ ำสำรอง ตำมมำตรฐำน NFPA ของวิธี
Hydraulic calculationต้องกำร 7126.80 แกลลอน ขนำดของ Fire pump(ใช้ประสิ ทธิ ภำพของ
Pump-Motor 85%) 11 แรงม้ำในขณะที่วิธี Pipe schedule ต้องกำรปริ มำณน้ ำสำรอง 15,000
แกลลอน ขนำดของ Fire pump (ใช้ประสิ ทธิภำพของ Pump-Motor 85%)19 แรงม้ำ
2.2.3 การประยุกต์ ใช้ พลศาสตร์ อัคคีภัยเพื่อออกแบบห้ องแสดงสิ นค้ าให้ ปลอดภัยจากเพลิง
ไหม้ สาหรั บร้ านค้ าย่ อยในศู นย์ สรรพสิ นค้ า (ชื่ อผู้แต่ ง ชนก ปิ ติปาละ พ.ศ. 2547 วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย)
วิทยำนิ พนธ์น้ ี เป็ นกำรศึกษำและนำเสนอมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยจำกเพลิงไหม้ในร้ำนค้ำย่อย
ในศูนย์สรรพสิ นค้ำขนำดใหญ่โดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป 3 ส่ วนที่นำมำประกอบกันคือโปรแกรม
Fire Dynamics Simulation โปรแกรม Smokeview และโปรแกรม FDS GridDiagnostic เพื่อหำ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้ของเฟอร์ นิเจอร์ ต้ งั แต่เริ่ มต้นมำจนถึงจุดเกิดไฟโหมลุกท่วมทำให้
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ทรำบถึงกำรกระจำยตัวของอุณหภูมิ พลังงำนควำมร้อน และควำมเร็ วของกำรเคลื่อนที่ของไฟในแต่
ละช่วงเวลำที่กำหนด โดยพบว่ำอุณหภูมิของกำรจุดติดไฟของวัสดุอยูท่ ี่ 250-370 องศำเซลเซี ยส ค่ำ
พลัง งำนควำมร้ อ นจำกกำรแผ่รั ง สี ที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด ไฟโหมลุ ก ท่ ว มอยู่ที่ ร ะดับ 16-20 kW/m('2)
ควำมเร็ วของอำกำศในกำรพำควำมร้อน 2.5-3.55 m/s มีค่ำพลังงำนควำมร้อนปลดปล่อยสู งสุ ดที่ 33.5 MW ผลจำกกำรศึกษำนำมำสร้ำงมำตำกำรกำรป้ องกันแบบเชิงรับเพื่อป้ องกันกำรลุกลำมของไฟ
และควันรวมถึงกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงให้อยูใ่ นพื้นที่ที่จำกัดและมำตรกำรป้ องกันแบบเชิ งรุ กด้วย
กำรแจ้งเหตุเตือนภัยด้วยตัวจับควำมร้อนและใช้หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงเพื่อดับไฟพบว่ำกำรสร้ ำง
ผนังทนไฟสำมำรถจำกัดกำรลุกลำมของไฟและควันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้และกำรตรวจจับของ
อุปกรณ์ที่ระดับอุณหภูมิควำมร้ อน 74 องศำเซลเซี ยสส่ งผลให้ตรวจจับควำมร้ อนแจ้งเตือนภัยและ
หัวกระจำยน้ ำ ดับเพลิ งจ่ำยน้ ำลงมำดับไฟที่ กำลังเผำไหม้ให้อุณหภูมิควำมร้ อนของผิวหน้ำวัส ดุ
ลดลงจนถึงจุดไม่ติดไฟ
2.2.4 การวิเคราะห์ ก ารเกิด อัคคี ภัยของอาคารสู งในกรุ งเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขต
คลองเตย (ชื่ อผู้แต่ ง พันธุ์พร นรพัลลภ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย)
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรศึ ก ษำเรื่ องนี้ ก็ เ พื่ อ วิ เ ครำะห์ ถึ ง กำรเกิ ด อั ค คี ภ ั ย ของอำคำรสู งใน
กรุ ง เทพมหำนคร โดยเน้นกำรวิเครำะห์ ส่ วนสำคัญที่ ท ำให้เกิ ดหรื อสนับ สนุ นให้เกิ ดอัคคีภยั ใน
อำคำรสู ง ได้แก่ กฎหมำยที่ ใช้ควบคุ ม กำรก่ อสร้ ำงอำคำรสู ง รวมทั้ง กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มี
ประสิ ทธิ ภำพ วิศ วกรรมโยธำในกำรสร้ ำ งอำคำรสู ง เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทำควำมเสี ย หำยจำก
อัคคีภยั อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในอำคำรสู ง และสถำนภำพอำคำรสู งในกรุ งเทพมหำนคร จำกผล
กำรศึ ก ษำศัก ยภำพกำรเกิ ด อัค คี ภ ัย ในอำคำรสู งชี้ ให้ เ ห็ น ว่ ำ อำคำรสู งในเขต คลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร ประเภท 16-25 ชั้น และอำคำรที่สูงมำกกว่ำ 25 ชั้น มีกำร เตรี ยมควำมพร้ อมของ
ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในแต่ละปั จจัย ผ่ำนเกณฑ์กำหนดมำกกว่ำอย่ำงมีนัย สำคัญ (P<0.05) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับอำคำรสู งประเภท 5-10 ชั้น และอำคำร 11-15 ชั้น และผลกำรใช้สถิติวิเครำะห์ขอ้ มูล
ได้ขอ้ สรุ ปว่ำอำคำรสู งในเขตคลองเตย มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับ ทำงและบันไดหนี ไฟ รวมทั้งระบบ
ไฟฟ้ ำจัดเป็ นประเด็นปั ญหำที่สำคัญของปั จจัยเสริ ม ซึ่ งอำคำรสู ง โดยส่ วนใหญ่มีรำยกำรที่ตอ้ ง
แก้ไขตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) เนื่ องจำกไม่มี แผนผังที่ใช้แสดงอำคำรแต่ละชั้น
ตำแหน่งห้องทุกห้อง ตำแหน่งที่เก็บอุปกรณ์ดบั เพลิง และ ประตูหรื อทำงหนี ไฟ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
มำตรกำรป้ องกันอัคคี ภยั ในอำคำรสู งที่ เกี่ ยวกับมำตรกำรทำงกฎหมำย ประกอบกำรปฏิ บตั ิตำม
กฎหมำยในกำรก่ อสร้ ำงอำคำรสู งอย่ำ งมี ประสิ ทธิ ภำพและจริ ง จัง จะส่ งผล ให้ป้องกันกำรเกิ ด
อัคคีภยั ในอำคำรสู งมีประสิ ทธิภำพตำมไปด้วย ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในแง่บวก ต่อผูใ้ ช้อำคำรสู งและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในที่สุด นอกจำกนี้ ยงั นำไปสู่ กำรกำหนดเป็ นมำตรกำรในกำร ป้ องกันและบรรเทำควำม
เสี ยหำยจำกกำรเกิดอัคคีภยั ในอำคำรสู งด้วย
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2.2.5 แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ (ชื่ อผู้แต่ ง มานัส ศี
วณิช พ.ศ.2548 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย)
กำรศึกษำเรื่ องแนวทำงกำรป้ องกันกำรเกิ ดอัคคีภยั ในเขตเทศบำลนครเชี ยงใหม่มีวตั ถุ ประสงค์ 3
ประกำร คือ 1) เพื่อศึกษำรู ปแบบกำรกระจำยตัวทำงพื้นที่ของกำรเกิดอัคคีภยั ในเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่ 2) เพื่อประยุกต์ใช้วธิ ีกำรทำงผังเมืองและระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์
หำพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อควำมเสี ยหำยจำกกำรเกิ ดอัคคีภยั ในเขตพื้นที่ เทศบำลนครเชี ยงใหม่ พร้ อมทั้ง
เสนอแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เสี่ ยงอย่ำงเหมำะสม3) เพื่อศึกษำเสนอแนะวิธีกำรที่จะช่วยลดระดับ
ควำมรุ นแรงของพื้นที่เมื่อเกิดอัคคีภยั ในเขตเทศบำลนครเชี ยงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ รู ปแบบกำร
กระจำยตัวทำงพื้นที่ของกำรเกิดอัคคีภยั ในเขตเทศบำลนครเชี ยงใหม่จำกข้อมูลสถิติกำรเกิดอัคคีภยั
ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2547 มีอคั คีภยั ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบำลนครเชี ยงใหม่เกิดขึ้นเป็ นจำนวน
ทั้งหมด 257 ครั้ง สร้ำงควำมเสี ยหำยให้แก่ทรัพย์สินของประชำชนคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 78 ล้ำน
บำท ในด้ำนปั จจัยควำมอ่อนแอทำงพื้นที่ของเทศบำลนครเชี ยงใหม่ประกอบด้วย 5 ปั จจัยหลัก
ได้แก่ ควำมอ่อนแอของสิ่ งปลู กสร้ ำง ควำมอ่อนแอของกำรใช้ประโยชน์อำคำร ควำมอ่อนแอต่อ
กำรเข้ำถึ ง ควำมอ่อนแอของกำรประกอบกิจกรรมเสี่ ยง และควำมอ่อนแอของคน พบว่ำ อำคำรไม้
เป็ นอำคำรที่มีควำมอ่อนแอสู งต่อกำรเกิดอัคคีภยั มำกกว่ำอำคำรประเภทอื่นๆ อัคคีภยั ส่ วนใหญ่จะ
เกิดในพื้นที่ที่มีควำมหนำแน่นของอำคำรสู งโดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์อำคำรประเภทที่อยูอ่ ำศัยที่
มีควำมสู งไม่เกิน 4 ชั้น ที่อยูบ่ ริ เวณถนนแคบและซอยตัน และพื้นที่ที่มีควำมหนำแน่นประชำกรสู ง
รู ปแบบกำรกระจำยตัวทำงพื้นที่ของอัคคีภยั ของแขวงนครพิงค์ โดยเฉพำะบริ เวณตำบลช้ำงเผือกมี
รู ปแบบกำรกระจำยตัวใกล้เคียงกับรู ปแบบกำรกระจำยตัวแบบเกำะกลุ่มอยู่ภำยในพื้นที่มำกกว่ำ
ตำบลอื่นๆ กำรวิเครำะห์พ้ืนที่เสี่ ยงต่อกำรเกิ ดอัคคีภยั ในเขตเทศบำลนครเชี ยงใหม่ จำกกำรศึกษำ
ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปั จจัยด้ำนควำมอ่อนแอของพื้นที่ และปัจจัยด้ำนควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปั ญหำ โดยไม่ละทิ้งพื้นที่ที่เคยมี ประวัติกำรเกิ ดอัคคีภยั มำก่ อน โดยใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์แบบ
Potential Surface Analysis หรื อ PSA พบว่ำในเขตพื้นที่นครเชี ยงใหม่ไม่ปรำกฏพื้นที่ที่ไม่มีควำม
เสี่ ยงต่อกำรเกิดอัคคีภยั ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีระดับควำมเสี่ ยงต่ออัคคีภยั ในระดับสู งคิด
เป็ นร้อยละ 48 ของพื้นที่เทศบำล โดยกระจำยตัวอยูใ่ นพื้นที่ตำบลช้ำงเผือกและตำบลสุ เทพมำกที่สุด
ขณะที่พ้ืนที่ที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดอัคคีภยั ระดับต่ำมีพ้ืนที่เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่เทศบำล จะปรำกฏอยู่
บริ เวณพื้นที่ที่ติดกับถนนสำยหลักและแม่น้ ำปิ ง กำรศึกษำแนวทำงกำรป้ องกันและบรรเทำกำรเกิด
อัคคีภยั ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีป้องกันและบรรเทำภัยแบบใช้โครงสร้ำง ได้เสนอแนวทำงสอง
แนวทำง คือ กำรศึกษำพื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรตั้งสถำนีดบั เพลิงแห่งใหม่และพื้นที่เหมำะสมต่อกำร
สร้ ำงหัวประปำดับเพลิ งเพิ่ม ส่ วนวิธีป้องกันและบรรเทำภัยแบบไม่ใช้โครงสร้ ำงเป็ นกำรศึกษำ
พฤติก รรมกำรรับรู้ ของประชำชน และเจ้ำหน้ำที่ป ฏิ บตั ิ ง ำนดับ เพลิ ง เกี่ ยวกับควำมรั บ รู ้ เรื่ องกำร
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ป้ องกันและบรรเทำกำรเกิดอัคคีภยั พบว่ำ ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนดับเพลิง มีพฤติกรรม
กำรรับรู ้และตระหนักถึ งปั ญหำอัคคีภยั เป็ นอย่ำงดี และสัมพันธ์กบั ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสถิติกำร
เกิดอัคคีภยั

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
รายละเอี ยดของงานที่ ปฏิ บตั ิ จะกล่ าวถึง ชื่ อ-ที่ ต้ งั ของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รู ปแบบการบริ หารองค์กร ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจ
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สานักงานใหญ่ : 1431-1431/1 หมู่ 2 ซ.สุ ขมุ วิท 107 ถ.สุ ขมุ วิท ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
รายละเอียดบริ ษทั : ดาเนินงานออกแบบ และติดตั้งงานระบบ งานสุ ขาภิบาล ปรับอากาศ
ในอาคาร เป็ นเวลา 25 ปี
โทรศัพท์
: 02-749-9332-2

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด

รู ปที่ 3.2 โล้โก้ บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด
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สถานที่ปฏิบตั ิงาน : ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400

รู ปที่ 3.3 สถานที่ปฏิบตั ิงานโครงการ เดอะรู ม พญาไท
3.2 ลักษณะของสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ชื่อโครงการ
: เดอะรู ม พญาไท
ที่ต้ งั
: ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
จุดเด่น
: ใกล้รถไฟฟ้ า บีทีเอส(BTS),เอ็มอาที(MRT)
เนื้อที่ท้งั หมด
: 2-2-22.9 ไร่
จานวนตึก
: จานวน 1 อาคาร38 ชั้น อาคาร A 38 ชั้น 437 ยูนิต
พื้นที่ใช้สอย 27.5 - 73.7 ตารางเมตร
เริ่ มก่อสร้าง
: ปี 2561
คาดว่าจะแล้วเสร็ จ : ปี 2564
ระยะเวลาก่อสร้าง : 3 ปี
ผูร้ ับเหมาโครงสร้าง : บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด (PIPELINE CO.,LTD.)
เจ้าของโครงการ
: แลนด์แอนด์เฮาส์ (Land & Houses)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั ไพพ์ไลน์ จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

ผูจ้ ดั การโครงการ

วิศวกรสนาม

ธุรการสนาม

(งานระบบ)
รู ปที่ 3.4 ตาแหน่งงานในโครงการ เดอะรู ม พญาไท
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: วิศวกรงานระบบ
ลักษณะงานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
: ถอดแบบ-ถอดของ สปริ งเกอร์
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
: นางสาว กมลพรรณ พาชีรัก
ตาแหน่ง
: วิศวกร
แผนก
: งานระบบ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน

: วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
: วันที่ 4 กันยายน 2563
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึกษาพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
สอบถามถึงหัวข้อโครงงานในหัวเรื่ องต่างๆที่สามารถ นามา ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม
3.7.2 ตั้งหัวข้ อโครงงาน
หาหัวข้อโครงงาน โดยการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาถึงความเป็ นไปได้ในโครงงาน รวมถึง
ขอคาชี้แนะในการเจอปั ญหาในการทาโครงงาน
3.7.3 ขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายนา้ ดับเพลิง
พิจารณาสถานที่
ตรวจสอบรายละเอียด
พิจารณาจาแนกประเภทความอันตรายของพื้นที่
พิจารณาเลือกประเภทของระบบหัวกระจายน้ า
พิจารณาพื้นที่ป้องกันสู งสุ ดดับเพลิง ท่อเมนแนวดิ่ง
พิจารณาพื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ า
พิจารณาการจัดระยะห่างสู งสุ ดของหัวกระจายน้ า
หาระยะห่างระหว่างท่อย่อย
หาจานวนของท่อย่อย
หาระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อ

หาจานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงทั้งหมด
รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง
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การออกแบบหัวกระจายนา้ ดับเพลิง
1. พิจารณาสถานที่การใช้ประโยชน์ของสถานที่อาคาร เดอะรู ม พญาไท
ลักษณะสถานที่ เป็ นตึกคอนโด สาหรับ จอดรถยนต์ ชั้น7 พื้นที่ กว้าง 20.40 เมตร ยาว 77.49 เมตร
(1,580.80 ตารางเมตร)
2. ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนของคอนโด

รู ปที่ 3.6 แบบแปลนลาดจอดรถชั้น 7
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3.พิจารณาจาแนกประเภทความอันตรายของพื้นที่ความเสี่ ยงแต่ละพื้นที่ใช้งานพื้นที่จอด
รถยนต์ช้ นั 7 ซึ่ งพื้นที่น้ ีเป็ นพื้นที่ครอบครองปานกลางกลุ่มที่ 1 (Ordinary Hazard Group 1)
4.พิจารณาเลือกประเภทของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Type of System)
กาหนดให้ใช้ระบบท่อเปี ยก(Wet Pipe System)ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานกับพื้นที่ป้องกันเพลิง
ไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม(Ambient Temperature)ไม่ทาให้น้ าในเส้ นท่อเกิ ดการแข็งตัว(เหมาะกับ
ประเทศไทย)น้ าจากหัวกระจายน้ าดับเพลิงจะฉี ดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้
5. พิจารณาพื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อระบบท่อเมนแนวดิ่ง (System Riser)
กาหนดให้ระบบท่อเมนแนวดิ่ง ของพื้นที่ (Ordinary Hazard Group 1) ที่คานวณแบบตารางท่อของ
พื้นที่ครอบครองปานกลางตาม ตารางที่ 2.8 คือ 1 Riser 52,000 (4,831) ตารางฟุต(ตารางเมตร)
เพราะฉะนั้นใช้ 1 Riser เพียงพอสาหรับ 1,580.80 ตารางเมตร
6. พิจารณาพื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Protection area)
จาก ตารางที่ 2.4 พื้ น ที่ ป้ องกัน สู ง สุ ด และระยะห่ า งสู ง สุ ด ต่ อ หัว กระจายน้ า ดับ เพลิ ง ของพื้ น ที่
ครอบครองประเภทที่ 2 พื้นที่ครอบครองปานกลาง ตารางท่อสาหรับ Density ≥ 0.15 พื้นที่ป้องกัน
สู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง 130(12.1) ตารางฟุต(ตารางเมตร) เพื่อเป็ นการ (Safety) และสะดวก
ในการใช้งานจริ ง
7. พิจารณาการจัดระยะห่างสู งสุ ดของหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Maximum spacing)
จาก ตารางที่ 2.5 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดและระยะห่ างสู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิ งของพื้นที่ครอง
ครองประเภทที่ 2 พื้นที่ครอบครองปานกลางตารางท่อสาหรับ Density ≥ 0.15 ระยะห่ างสู งสุ ดต่อ
หัวกระจายน้ าดับเพลิ ง 15 (4.6) ฟุต(เมตร) เพื่อเป็ นการ (Safety) และสะดวกในการใช้งานจริ ง
ในทางปฏิบตั ิใช้ระยะห่างสู งสุ ดต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง 4 เมตร
8. หาระยะห่างระหว่างท่อย่อยเมื่อพิจารณาจาก ข้อ 6. ใช้ 12.1 (130) ตารางเมตร
(ตารางฟุต) และข้อ 7. ใช้ 4 ( 13 ) เมตร ( ฟุต )
จากสมการ การคานวณพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง (A) หาได้จาก
A=S×L
A = พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง ( ft 2 , m2 )
S = ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อย่อยเดียวกัน ( ft , m)
L = ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อย่อยแต่ละท่อ ( ft , m)
แทนค่า 12.1 (เมตร) = 4 (เมตร) × L (เมตร)
L = 3 เมตร (9.10ฟุต) ในทางในทางปฏิบตั ิใช้ 3 เมตร
9. หาจานวนของท่อย่อย(Number of Branch line)
จากความยาวของพื้นที่ช้ นั 7 = 77.49 เมตร
Number of Branch line = (Width of bay) / ( Lmax )
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Number of Branch line = 77.49 (เมตร) / 3 (เมตร)
Number of Branch line = 26 Branch line
10. หาระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อย่อย
จากข้อ 7. ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อย่อย = 4 เมตร (13 ฟุต)
11. หาจานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงทั้งหมด
จากความกว้างของพื้นที่ช้ นั 7 = 20.40 เมตร
จากข้อ 10. ระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อย่อย = 4.6 เมตร (15 ฟุต)
จานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อย่อย = 20.40 เมตร / 4 เมตร
จานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงในแต่ละท่อย่อย = 6 หัว
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12. จัดวางแบบแปลนหัวกระจายน้ าดับเพลิงและท่อย่อย
จัดวางแบบแปลนตามความเหมาะสมของพื้นที่จอดรถ

รู ปที่ 3.7 แบบแปลนการวางหัวกระจายน้ า
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3.7.4 ขั้นตอนการเดินท่อดับเพลิง
จากรู ป 3.2 การเดินแบบท่อดับเพลิงเริ่ มจากท่อ Rise 6” นิ้ว ออกมาจ่ายน้ าตามท่อเมนหลัก
แต่ละท่อเมนหลักจะมีท่อย่อยออกมาแต่ละจุดที่ทาการดับเพลิง การเดินท่อแต่ที่แตกต่างกันออกไป
นับจากปลายสุ ดไปยังท่อ Rise และ นับจากท่อ Rise ไปยังปลายสุ ดของท่อท่อย่อยหัวกระจายน้ า
3.7.4.1 เริ่มจาก Line ที่ 1
1. จาก Line ที่ 1 นับจากปลายหัวสปริ งเกอร์ ที่ 1 เดินท่อไปยังหัวที่ 2 ของสปริ งเกอร์ ไล่ท่อ
ติดกับผนังไปยัง ท่อย่อย อีก 2 หัว ไล่ไปจนถึง Rise 6” นิ้ว ขนาดท่อตามตารางที่ 2.12 (หน้าที่ 24)

รู ปที่ 3.8 การเดินท่อของไลน์ ที่ 1

รู ปที่ 3.9 ขนาดท่อของ Line ที่ 1
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2. จาก Line ที่ 2 นับจากปลายหัวสปริ งเกอร์ที่ 1 เดินท่อไปยังหัวที่ 2 ของท่อย่อยของสปริ ง
เกอร์ อีก 1 หัว ไล่ไปจนถึง Rise 6” นิ้ว ขนาดท่อตามตารางที่ 2.12

รู ปที่ 3.10 การเดินท่อของไลน์ที่ 2

รู ปที่ 3.11 ขนาดท่อของไลน์ที่ 2
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3. จาก Line ที่ 3 นับจากปลายหัวสปริ งเกอร์ที่ 1 เดินท่อไปยังหัวที่ 2 ของสปริ งเกอร์ ไล่ท่อ
ไปยังท่อย่อยอีก 2 หัว ไล่ไปจนถึง Rise 6” นิ้ว ขนาดท่อตามตารางที่ 2.12

รู ปที่ 3.12 การเดินท่อของไลน์ที่ 3

รู ปที่ 3.13 ขนาดท่อของไลน์ที่ 3
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4. จาก Line ที่ 4 นับจากปลายหัวสปริ งเกอร์ที่ 1 เดินท่อไปยังหัวที่ 2 ของสปริ งเกอร์ ไล่ท่อ
ไปยังท่อย่อยอีก 2 หัว ไล่ไปจนถึง Rise 6” นิ้ว ขนาดท่อตามตารางที่ 2.12

รู ปที่ 3.14 การเดินท่อของไลน์ที่ 4

รู ปที่ 3.15 ขนาดท่อของไลน์ที่ 4
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4.1.2.2 การรวมท่อของละไลน์
ไปยังท่อ Rise 6” นิ้ว โดยการนับหัวสปริ งเกอร์ของแต่ละไลน์ดูขนาดท่อตารางที่ 2.11
ไลน์ 1 หัวสปริ งเกอร์ = 22
ไลน์ 2 หัวสปริ งเกอร์ = 28
ไลน์ 3 หัวสปริ งเกอร์ = 24
ไลน์ 4 หัวสปริ งเกอร์ = 21
1.จุดตัดที่ ไลน์ 3 กับ ไลน์ 4 บวกหัวสปริ งเกอร์ได้ 45 หัว ขนาดท่อ 4” นิ้ว (ตารางที่ 2.11)
2.จุดตัดที่ ไลน์ 3,4 กับ ไลน์ 2 บวกหัวสปริ งเกอร์ได้ 73 หัว ขนาดท่อ 4” นิ้ว (ตารางที่ 2.11)
3.จุดตัดที่ ไลน์ 3, 4, 2 บวกกับหัสสปริ งเกอร์ 1 หัวได้ 74 หัว บวกกับ ไลน์ 1 บวกหัวสปริ งเกอร์ได้
96 หัว ขนาดท่อ 4” นิ้ว (ตารางที่ 2.12) บวกอีก 1 หัวก่อนถึงท่อ 6” นิ้วเป็ น 97 หัว ขนาดท่อ 4” นิ้ว

รู ปที่ 3.16 การรวมท่อของแต่ละไลน์
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3.8 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

ศึกษาข้อมูล
ตั้งหัวข้อของโครงงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทดสอบระบบ
สรุ ปผลและปรับปรุ ง
จัดทาเอกสาร
3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงการโดยใช้เครื่ องฮาร์ ดแวร์และซอฟแวร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ASPIRE V3-471G
2. เครื่ องปริ้ น Canon IP2700
3. แบบแปลนตึกคอนโดภายในโครงการ เดอะรู ม พญาไท ชั้น 7
ซอฟต์แวร์ (Software)
1. โปรแกรม Microsoft Word 2010
2. โปรแกรม Power Point 2010
3. โปรแกรมสาเร็ จรู ป

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากที่ ป รึ ก ษาให้ ท าการศึ ก ษารายละเอี ย ดของวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ น
โครงการและแบบประกอบการติ ดตั้ง ของโครงการทาการศึ กษาให้เข้า ใจในตัวเนื้ องานว่า ทาง
เจ้าของโครงการต้องการในรู ปแบบใดตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้ครบถ้วนแล้วทาการตรวจสอบ
แบบที่ได้รับจากทางโครงการอย่างละเอี ยด จากการตรวจสอบจากการตรวจสอบปั ญหาที่พบคือ
แบบจากทางโครงการมีปัญหาในเรื่ องของระบบท่อดับเพลิงและการเลือกใช้ขนาดท่อกับจานวนหัว
กระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติที่มีความขัดแย้งกับตารางท่อ จึงได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขเพื่อนาเสนอแก่ทางที่ปรึ กษาทางโครงการก่อนทาการติดตั้ง
4.1 การวิเคราะห์ ก่อนการปฏิบัติงาน
โดยในตามหลักเกณฑ์แล้วโครงสร้างตึกคอนโดของพื้นที่จอดรถยนต์ให้จดั อยูใ่ นประเภท
พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที่ 1 (Ordinary Hazard)ได้ใช้การคานวณแบบพื้นที่ครอง
ครองอันตรายปานกลาง วิธีแบบตารางท่อ
4.1.1 การคานวณหัวกระจายนา้ ดับเพลิงแบบอัตโนมัติพนื้ ทีค่ รองครองอันตรายปานกลาง
คานวณแบบตารางท่อ (Pipe schedule)
4.1.1.1 พื้นที่ป้องกันสู งสุ ดต่อหัวพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
ไม่เกิน 130 ตารางฟุต (12.01 ตารางเมตร)
4.1.1.2 กาหนดระยะ

S  4m(13 ft.) ระยะ L  3m(9 ft.)

Coverage Area per Sprinkler ( As )  12m2 (129.16 ft 2 )
4.1.1.3 พื้นที่ กว้าง ยาว ของพื้นที่ลานจอดรถชั้น 7
ความยาวของพื้นที่ = 20.40m
ความกว้างของพื้นที่ = 77.49m
พื้นที่ป้องกันอัคคีภยั จริ ง = พื้นที่ท้ งั หมด – พื้นที่ไม่ตอ้ งติดตั้งหัวกระจายน้ า
=  20.40m  77.49m  424.12m2
= 1580.08m2
= 1156.68m2

 424.12m2
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4.1.2 การคานวณแบบตารางท่อ
1.การกาหนดจานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติของแปลนระบบดับเพลิงป้ องกันอัคคีภยั ชั้น 7
1.1 ขนาดพื้นที่คอนโด เดอะรู ม ชั้น 7 กว้าง 20.40m ยาว 77.49m  1580.80m2
หาระยะ L
1. วัดระยะความยาวของพื้นที่จะทาการออกแบบจากแบบแปลน = 77.49m
2. คานวณหาจานวนท่อแยกในแนวระดับ (Branch line) =

77.49m
2m

= 25.83 ปัดเศษเป็ น 26 ท่อ

แยกในแนวระดับ
หมายเหตุ:แต่ในการจัดทางหน้างานเพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิง 36 ท่อ
แยกในแนวระดับ
3. นาจานวนท่อย่อยที่ปัดเศษขึ้นเป็ นจานวนเต็มแล้วมาหารกับระยะความยาวของพื้นที่จะทาการ
ออกแบบอีกครั้งหนึ่ง จะได้ระยะห่าง ระหว่าง Branch line ต่อ Branch line
Lactual 

77.49m
= 2.98 m ปัดเศษเป็ น 3 m
26 Branch line

หมายเหตุ :ในทางปฏิบตั ิเลือกใช้ Lactual  3 m เพื่อให้เหลือเศษท่อน้อยที่สุดในการตัดท่อและ
ประกอบท่อดับเพลิง
4. หาระยะห่างระหว่างท่อแยกในแนวระดับกับผนังพื้นที่โดยนาระยะ
Lactual  3m 

Lactual 

1
2

1
 1.5m
2

การหาระยะ S
5. หาระยะหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อแยกในแนวระดับ ท่อแยกในแนวระดับเดียวกัน จาก
Smax 

As
Lactual



12.07m2
 4.05m
2.98

หมายเหตุ :ในทางปฏิบตั ิเลือกใช้ Sactual  4m เพื่อให้เหลือเศษท่อน้อยที่สุดในการตัดท่อและ
ประกอบท่อดับเพลิง
6. หาจานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อท่อแยกในแนวระดับท่อแยกในแนวระดับเดียวกัน จาก
หัวกระจายน้ าดับเพลิงบน



20.40 m
 5.1 ปั ดเศษเป็ น 6 หัว
4m

หมายเหตุ :ในทางปฏิบตั ิดูความเหมาะสมในทางหน้างานในการติดตั้ง
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7.หาระยะห่างจริ งของหัวกระจายน้ าดับเพลิงบนท่อท่อแยกในแนวระดับท่อแยกในแนวระดับ
เดียวกันจาก
Sactual 

ความกว้างสุ ทธิของพื้นที่
จานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงได้จากขั้นตอนที่

Sactual 

20.40
 3.4 m
6 spk

หมายเหตุ :ในทางปฏิบตั ิเลือกใช้ Sactual  4m เพื่อให้เหลือเศษท่อน้อยที่สุดในการตัดท่อและ
ประกอบท่อดับเพลิง
8. คานวณหาระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิงกับผนังจากสู ตร
Sactual 

แทนค่า

1
2

1
 2m
2
หมายเหตุ : ในทางปฏิบตั ิการติดตั้งหน้างานใช้ 3m
4

9. นาระยะ Lactual และ Sactual ที่คานวณได้ กาหนดหัวกระจายน้ าดับเพลิงลงบนแบบแปลน
10. ค่าพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ าดับเพลิง ( As ) ของพื้นที่ครอบครองปานกลางตามข้อกาหนด
NFPA 13 ไม่เกิน 12.7m2 (130 ft 2 )
As  Lactual  Sactual

3m  4m  12m2

ในทางปฏิบตั ิเลือกหัวกระจายน้ าดับเพลิงคุมพื้นที่ 34.21m2 โดยใช้รุ่น K 5.6 VICTAULIC V2703
UPRIGHT
11.

Ao 1156.18m2
Number of Sprinkler 

 96.35 ปั ดเศษเป็ น 97 หัว
As
12m2

ในทางปฏิบตั ิทางหน้างานได้เลือกหัวกระจายน้ าดับเพลิงรุ่ น K 5.6 VICTAULIC V2703
UPRIGHT ที่สามารถกระจายน้ าดับเพลิ งต่อตัวที่พ้ืนที่ 34.21 ตารางเมตร และในการออกแบบใช้
ทั้งหมด 97 หัวสามารถคุ มพื้นที่ได้ 3318.17 ตารางเมตร แต่ในความเป็ นจริ งพื้นที่ ที่ตอ้ งการ
ดับเพลิงมีเพียง 1580.80 ตารางเมตร ดังนั้นพบว่าการคานวณและกาหนดหัวกระจายน้ าดับเพลิงลง
ในแบบใช้จานวนหัวกระจายน้ าดับเพลิง 97 หัวซึ่งเท่ากันจากการคานวณจากข้อ 11 จึงทาให้การใช้
หัวกระจายน้ าดับเพลิงครอบคลุมสามารถป้ องกันเพลิงไหม้ได้
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รู ปที่ 1 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์แบบ PENDENT
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รู ปที่ 2 แคตตาล็อก สปริ งเกอร์แบบ PENDENT K 5.6
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รู ปที่ 3 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์แบบ PENDENT
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รู ปที่ 4 แคตตาล็อก หัวสปริ งเกอร์แบบ PENDENT

4.2 พื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงได้ เขียนโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 5 การเขียนภาพแยกพื้นที่ หมายเลขแบบที่ 1
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รู ปที่ 6 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน A หมายเลขแบบที่ 2
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รู ปที่ 7 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน B หมายเลขแบบที่ 3
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รู ปที่ 8 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน C และ D หมายเลขแบบที่ 4
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รู ปที่ 9 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน E หมายเลขแบบที่ 5
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รู ปที่ 10 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน F และ G หมายเลขแบบที่ 6
56

รู ปที่ 11 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน H หมายเลขแบบที่ 7
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รู ปที่ 12 การเขียนภาพแยกพื้นที่ของส่ วน I และ J หมายเลขแบบที่ 8
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาการออกแบบระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติสาหรับลาด
จอดรถยนต์ อาคารคอนโด เดอะรู ม พญาไท ซึ่ งอาคารดังกล่าว มีลกั ษณะอาคารสู ง ตามข้อ กาหนด
ของกฎหมายซึ่ งต้องมีระบบสปริ งเกอร์ (Sprinkler system) ที่ทางานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่ อเกิด
เพลิงไหม้ ผูศ้ ึกษาจึงศึกษาการออกแบบระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติให้กบั ลาดจอดรถยนต์
อาคาร เดอะรู ม พญาไท ดังกล่าว เพื่อผลวิเคราะห์การออกแบบด้วยวิธีการออกแบบคือ วิธีตารางท่อ
(Pipe schedule) โดยทาการออกแบบและวิเคราะห์ผลในส่ วนของการจัดวางตาแหน่งและระยะห่ าง
ของหัวกระจายน้ า ดับ เพลิ ง อัตโนมัติ ขนาดของท่ อน้ าที่ ใ ช้ แล้วท าการเลื อกวิธี ก ารออกแบบที่
เหมาะสม ตรวจสอบผลได้ 97 หัวถูกต้อง
5.2 สรุ ปการนับจากปลายหัวจากท่ อเล็กไปท่ อใหญ่ ท้งั หมดมี 4 ไลน์
ไลน์ที่ 1 เริ่ มจากปลายหัวของหัวสปริ งเกอร์จากมุมบนซ้ายของแบบแปลนนับเป็ นหัวที่ 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวดิ่ง ไลน์ ที่ 1 มีหวั สปริ งเกอร์ 22 หัว
ไลน์ที่ 2 เริ่ มจากปลายหัวของหัวสปริ งเกอร์จากมุมบนขวาของแบบแปลนนับเป็ นหัวที่ 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวดิ่ง ไลน์ ที่ 2 มีหวั สปริ งเกอร์ 28 หัว
ไลน์ที่ 3 เริ่ มจากปลายหัวของหัวสปริ งเกอร์จากมุมล่างซ้ายของแบบแปลนนับเป็ นหัวที่ 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวดิ่ง ไลน์ ที่ 3 มีหวั สปริ งเกอร์ 24 หัว
ไลน์ที่ 4 เริ่ มจากปลายหัวของหัวสปริ งเกอร์จากมุมล่างขวาของแบบแปลนรับเป็ นหัวที่ 1 ไล่ไป
จนถึงท่อเมนแนวดิ่ง ไลน์ ที่ 4 มีหวั สปริ งเกอร์ 21 หัว
หัวสปริ งเกอร์ ท้ งั 4 ไลน์ มีหวั สปริ งเกอร์ ท้ งั หมด มี 95 หัวนับอีก 2 หัวระหว่างไล่ท่อไปยังท่อเมน
แนวดิ่งรวมเป็ น 97 หัว
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิสหกิจนักศึกษาครั้งต่อไปให้ใช้วิธีการการคานวณแบบไฮดรอลิก (Hydraulic
Calculation) ในการหาอัตราการไหลภายในท่อดับเพลิงของแต่ละท่อย่อย
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ภาคผนวก
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รู ปที่ 1 ตรวจสอบการวางท่อแอร์ ตามแบบหน้างาน
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รู ปที่ 2 ตรวจสอบการวางท่อสปริ งเกอร์ ท่อน้ าดีน้ าเสี ยตามแบบหน้างาน
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รู ปที่ 3 นักศึกษาและพนักงานร่ วมถ่ายภาพภายในด้านหน้าโครงการกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
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รู ปที่ 4 นักศึกษาและพนักงานร่ วมถ่ายภาพภายในโครงการชั้น 7 กับอาจารย์ที่ปรึ กษา
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