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บทคัดย่อ 
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 Abstract 

This thesis presented design and cost estimates of fire alarm systems, which 

was the experience gained from the cooperative education project between Siam 

University and Power Line Engineering Public Company Limited. The company assigned 

interns to perform duties in cost estimation of fire alarm systems in the XT PHAYATHAI 

Project, and the preparation of material schedules and calculation of the material cost, 

which led to preparing documents to bid on the project.  The practical knowledge 

results can be applied to practical work well. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปี 2558 มกีารรวมตวัของประชาคมอาเซยีน ท าใหม้กีารขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ
และมธีุรกจิใหม่เกดิขึ้นมากมาย จงึจ าเป็นต้องมกีารก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารที่พกั
อาศยัต่างๆ เพิม่มากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวั อาคารต่างๆ เหล่านัน้ล้วนจะต้องมกีารตดิตัง้
ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมเ้พื่อใหถู้กต้องตามกฎหมายและความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคารและ
สถานทีน่ัน้ ซึง่กฎหมายก าหนดไวว้่าอาคารทีเ่ป็นอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่และอาคาร
สงู ตอ้งมขีอ้ก าหนดส าหรบัการป้องกนัอคัคภียัทีห่ลกีเลีย่งมไิดเ้ดด็ขาด แมแ้ต่ในอาคารพกัอาศยั
ทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมเินียม อพารท์เมนท์ ก็จ าเป็นต้องมี
ระบบป้องกนัอคัคภียัตามสมควรไว้ด้วยเช่นกนั ทัง้นี้เพื่อประโยชน์และความปลอดภยัแก่ชวีติ
และทรพัยส์นิของผูอ้ยู่อาศยั ในการเลอืกใชร้ะบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมจ้ะมคีวามแตกต่างกนั
ออกไปขึน้อยูก่บัว่าน าไปใชก้บัอาคารประเภทไหนและจะตอ้งตดิตัง้ระบบอะไรบา้ง  และจะตอ้งมี
การวางแผนและเปรยีบเทยีบราคาเพื่อค านวณค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมท้ี่
สมบรณ์ูและตรงตามแบบทีต่อ้งการ เพื่อใหร้ะบบทีใ่ชม้ตี้นทุนน้อยแต่มปีระสทิธภิาพและมคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ งานเปรยีบเทยีบราคาจงึเป็นงานหนึ่งของงานก่อสรา้งที่มสี่วนส าคญั
อย่างยิง่ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ถ้าไม่มกีาร
วางแผนเปรยีบเทยีบราคาหรอืวางแผนดา้นงบประมาณกจ็ะท าใหเ้กดิผลเสยีตามมาได ้ 

 จากการที่ผู้จดัท าได้ไปศกึษาฝึกปฏบิตังิานที่บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอ็นจเินียรร์ิง่ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีท่ างานเกี่ยวกบังานตดิตัง้ระบบทางวศิวกรรมไฟฟ้าประกอบอาคาร ใน
โครงการ XT PHAYATHAI  ทางผู้จดัท าได้รบัมอบหมายจากบรษิัทให้เข้าไปศึกษาและท า
รายงานเรื่อง  การออกแบบและประเมนิราคาระบบแจง้เตอืนอคัคภียั จงึไดน้ าประสบการณ์และ 
สิง่ทีไ่ดร้บัจากการท างานมาจดัท ารายงานสหกจิศกึษา 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงงำน 

1.2.1 เพื่อไดศ้กึษาการออกแบบระบบแจง้เตอืนอคัคภียั 

1.2.2 เพื่อประเมนิราคาก่อนทีจ่ะท าการตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนอคัคภียัจรงิเพื่อใหคุ้้มค่ามากทีสุ่ด 

1.2.3 เพื่อเป็นการศกึษาของการท างานระบบแจง้เตอืนอคัคภียั 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 แสดงการออกแบบระบบแจง้เตอืนอคัคภียัส าหรบัชัน้ลานจอดรถ และชัน้ทีพ่กัอาศยัของ
อาคารทีพ่กัอาศยัขนาด 40 ชัน้  

1.3.2 แสดงการถอดแบบและประเมนิราคาระบบแจง้เตอืนอคัคภียั 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1.4.1 ไดร้บัประสบการณ์วชิาชพีทีเ่รยีนเพิม่เตมินอกเหนือไป จากการเรยีนในหอ้งเรยีน 

1.4.2 เกดิการเรยีนรูพ้ฒันาตนเอง การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ความรบัผดิชอบ และมคีวามมัน่ใจ 

1.4.3 ส่งผลใหม้กีารเรยีนดขีึน้ภายหลงัการปฏบิตังิานเนื่องดว้ยมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาวชิา 

1.4.4 เกดิทกัษะการสื่อสารขอ้มลู (Communication Skill) 

1.4.5 ไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิาน ตามความเหมาะสมกบัทางเศรษฐกจิ 

1.4.6 สามารถเลอืกสายอาชพีไดถู้กตอ้งเนื่องจากไดร้บัทราบความถนดัของตนเองมากขึน้ 

1.4.7 ส าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติทีม่ศีกัยภาพในการท างานทีม่ากกว่า 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ระบบแจ้งเตือนอคัคีภยั 

 ระบบทีส่ามารถตรวจจบัการเกดิการเกดิเหตุเพลงิไหมแ้ละแจง้ผลใหผู้อ้ยูใ่นอาคารทราบ
โดยอตัโนมตั ิระบบทีด่จีะต้องตรวจจบัแหละแจง้เหตุไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ และมคีวามเชื่อถอื
ไดส้งู เพื่อใหผู้ท้ ีอ่ยูภ่ายในอาคารสถานทีม่โีอกาสดบัไฟในระยะลุกไหมเริม่ต้นไดม้ากทีสุ่ด ซึง่จะ
เป็นผลใหล้ดความสูญเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิได้มาก การท างานของระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้
เมือ่เกดิเหตุการณ์หรอืมกีลุ่มควนัเกดิขึน้ จะถูกตรวจจบัดว้ยอุปกรณ์ตรวจจบัควนัหรอืความรอ้น
และส่งสญัญาณไปยงัตู้ควบคุม ตู้ควบคุมกจ็ะส่งสญัญาณไปยงัอุปกรณ์แจง้เตอืน เพื่อแจง้เตอืน
เหตุเพลงิไหมต่้อไป ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัทีใ่ชไ้ด ้หมายถงึ เมือ่เกดิอคัคภียัขึน้สามารถ
ท างานได้ตามเป้าหมาย ตามที่ได้ตัง้ไว้ คอื "ชวีติปลอดภยั ทรพัยส์นิเสยีหายน้อยที่สุด ธุรกจิ
ด าเนินต่อเนื่อง" ซึ่งวธิกีารบรรลุถงึวลดีงักล่าว ต้องให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบ ควบคุม
การติดตัง้ และทดสอบระบบให้เป็นไปมาตรฐานสากล เช่น NFPA (National Fire Protection 
Association Standard) เป็นต้น รวมทัง้การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาให้ระบบพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา กเ็ป็นสิง่จ าเป็นเช่นเดยีวกนั 

ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั สามารถแยกนิยามได ้2 ส่วน คอื  

2.1.1. ส่วนของระบบป้องกนัอคัคภียั หมายถงึ อุปกรณ์ที่ป้องกนัการเกดิอคัคภียัหรอื
อุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่นอุปกรณ์ตรวจจบัควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 
(Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง 
(Strobe Light) และอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยเสยีง (Bell) เป็นตน้ 

2.1.2. ส่วนอุปกรณ์ระบบระงบัอคัคภียั หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและดบัอคัคภียั 
เช่น ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) สายฉีดน ้าดบัเพลงิ (Fire 
Hose Cabinet) ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) และระบบก๊าซดับเพลิง (Gas Suppression 
System) เป็นตน้ 
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รปูที ่2.1 ส่วนประกอบของระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้

2.2 ตู้ควบคมุระ บบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) 

 เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ภายในระบบทัง้หมด
จะประกอบไปด้วย วงจรควบคุมคอยรบัสญัญาณจากอุปกรณ์เริม่สญัญาณ , วงจรทดสอบการ
ท างาน, วงจรป้องกนัระบบ, วงจรสญัญาณแจง้การท างานในสภาวะปกตหิรอืสภาวะขดัขอ้ง เช่น 
สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด, แบตเตอรีต่ ่า หรอืไฟจา่ยตูแ้ผงควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้  

ตู้ควบคมุระบบแจ้งเตือนเหตเุพลิงไหม้มี 2 ประเภท 

2.2.1. ตู้ควบคมุระบบแบบ Hard – Wire (Conventtional) 

 ตู้ควบคุมระบบแบบ Hard – Wire จะต่อโซนอุปกรณ์ตรวจจบักบัอุปกรณ์แจง้สญัญาณ
เตอืนบนแผงบอรด์ภายในตูค้วบคุม ส่วนจ านวนโซนนัน้ขึน้อยู่กบัตู้ควบคุมแต่ละรุ่น มทีัง้แบบ 2 
โซนอุปกรณ์ตรวจจบั 4 โซนอุปกรณ์ตรวจจบั 5 โซนอุปกรณ์ตรวจจบัหรอืแบบ 6 โซนอุปกรณ์
ตรวจจบัและ 10 โซนอุปกรณ์ตรวจจบั (Conventional) โดยเฉพาะแบรนด์อเมรกิาหรอืแคนนา
ดาทีไ่ดร้บั 
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2.2.2. ตู้ควบคมุระบบแบบ Multiplex (Addressable) 

 ตู้ควบคุมระบบแบบ Multiplex (Addressable) จะเหมาะส าหรบัสถานที่ขนาดใหญ่ ที่มี
การออกแบบแบ่งโซน (พืน้ทีต่รวจจบั) ไว ้11 โซนจนถงึ 1,000 กว่าโซน อุปกรณ์ตรวจจบัแบบ
ธรรมดา (Conventional) และตูค้วบคุมระบบแบบน้ียงัสามารถใหร้ะบบไปท างานรว่มกบัอุปกรณ์
ภายนอกอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ไปควบคุมลฟิท์ (Lift) หรอืควบคุมแอร ์(AHU) หรอืควบคุมพดัลม 
(Fan Control) ต่างๆ หรอื ควบคุมระบบฉีดน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ (Automatic Water Sprinker 
System) หรอืควบคุมระบบการเขา้ – ออกประตู (Access Control System) และระบบอื่นๆ  

 

2.3 สายไฟฟ้า (Cable) 

 ชุดสายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงก าลงัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นก าลงัไฟฟ้ากระแส
ตรงทีใ่ชใ้นการท างานของระบบควบคุม และจะตอ้งมรีะบบไฟฟ้าส ารองเพื่อใหร้ะบบท างานไดใ้น
ขณะที่ไฟฟ้าปกติของสถานที่ดบั จงึควรเลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภยั ประหยดั และมปีระสทิธภิาพในการท างานโดยสายไฟมสี่วนประกอบทีส่ าคญั 2 ส่วน 

 

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของสายไฟมีอยู่ 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.3.1. ตวัน า 

 ท าจากโลหะที่มคีวามน าไฟฟ้าสูง อาจอยู่ในรูปของตัวน าเดี่ยว (Solid) หรอืตัวน าตี
เกลยีว (Strand) ซึง่ประกอบไปดว้ยตวัน าเลก็ๆ ตเีกลยีวเขา้ดว้ยกนัซึง่มขีอ้ดคีอื การน ากระแส
ต่อพืน้ทีส่งูขึน้ เนื่องจากผลของ Skin Effect ลดลง โลหะทีน่ิยมใชเ้ป็นตวัน าไดแ้ก่ ทองแดง และ
อลมูเินียม โดยสามารถดกูารเปรยีบเทยีบคุณสมบตัจิากตารางดงันี้   
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ตารางที ่2.1 เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองทองแดงและอลูมเินียม 

คณุสมบติั ทองแดง อลมิูเนียม 

ความน าไฟฟ้า 100 61 

สภาพความตา้นทานไฟฟ้าที ่20 °c (Ωm × 10−8) 1.724 2.803 

คณุสมบติั ทองแดง อลมิูเนียม 

สมัประสทิธิข์องการขยายตวัเน่ืองจากความรอ้น (per °c 
×10−6) 

17 23 

จดุหลอมเหลว (°c) 1083 659 

ความน าความรอ้น (W/cm°c) 3.8 2.4 

ความหนาแน่นที ่20 °c (g/𝑐𝑚3) 8.89 2.7 

 

2.3.2. ฉนวน 

ท าหน้าทีห่่อหุม้ตวัน าเพื่อป้องกนัการสมัผสักนัโดยตรงระหว่างตวัน า หรอืระหว่างตวัน า
กบัส่วนที่ต่อลงดินเพื่อป้องกนัตวัน าจากผลกระทบทางกลและเคมต่ีางๆ ในระหว่างที่ตัวน า
กระแสไฟฟ้าจะเกดิพลงังานสูญเสยีในรปูของความรอ้น โดยความรอ้นทีเ่กดิขึน้จะถ่ายเทไปยงั
ฉนวน ความสามารถในการทนความรอ้นของฉนวนจะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการทน
ความร้อนของสายไฟนัน่เอง วสัดุที่นิยมใช้เป็นฉนวนมากที่สุดคอื Polyvinyl Chloride (PVC) 
และ Cross linked Polyethylene (XLPE) โดยสามารถดคูุณสมบตัขิองฉนวนตารางดงันี้  
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ตารางที ่2.2 คุณสมบตัขิองฉนวน PVC และ XLPE 

คณุสมบติั PVC XLPE 

พกิดัอุณหภมูสิงูสุดขณะก าลงัใช ้(°c) 70 90 

พกิดัอุณหภมูสิงูสุดขณะลดัวงจร (°c) 120 250 

ค่าคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิ 6 2.4 

ความหนาแน่น (g/𝑐𝑚3) 1.4 0.92 

ความน าความรอ้น (cal/cm.sec°c ) 3.5 8 

ความทนทานต่อแรงดงึ (kg/𝑚𝑚2) 2.5 3 

 

สายไฟท่ีใช้งานระบบมี 2 ระดบั ดงัน้ี 

1. สายไฟฟ้าแรงดนัสงู 

 สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบแรงดันสูงเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวน าตีเกลียว 
สายไฟแรงดนัสงูสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สายเปลอืย (Bare Wires) และ สายหุม้
ฉนวน (Insulated Wires)  

1.1 สายเปลอืย (Bare Wires) 

คอื สายทีไ่ม่มฉีนวนหุม้ ถา้น าไปใชก้บัระบบจ าหน่ายแรงดนัต ่าจะไมป่ลอดภยั จงึใช้
สายประเภทนี้กบัแรงดนัสงู ซึง่มกัเป็นสายทีท่ าจากอลมูเินียมเพราะน ้าหนกัเบาและราคาถูกแต่
รบัแรงดงึไดต้ ่า จงึมกีารเสรมิแกนเหลก็ หรอื ใชโ้ลหะอื่นผสม สายเปลอืยทีน่ิยมใชใ้นปัจจบุนั
ไดแ้ก่ 

 1.1.1 สายไฟฟ้าอลมูเินียมตเีกลยีวเปลอืย (AAC-All Aluminium Conductor) 

 สายประเภทเป็นตวัน าอลูมเินียมพนัตเีกลยีวเป็นชัน้ๆ จะรบัแรงดงึได้ต ่า สามารถขงึ
สายใหม้รีะยะห่างช่วงเสา (Span) มากๆ ไดไ้ม่เกนิ 50m ถ้าเป็นสายที่มขีนาด 92mm 2 ขึน้ไป
นัน้ สามารถทีจ่ะมรีะยะห่างช่วงเสาไดไ้มเ่กนิ 100m มาตรฐานคอื มอก. 85-2522 
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1.1.2 สายไฟฟ้าอลมูเินียมผสม (AAAC-All Aluminium Alloy Conductor) 

 สายประเภทนี้มสี่วนผสมของอลูมเินียม แมกนีเซยีม และซลิกิอน จะมคีวามเหนียวและ
รบัแรงดงึไดสู้งกว่าสาย AAC จะนิยมใชเ้ดนิสายบรเิวณชายทะเล เพราะทนต่อการกดักรอ่นของ
ไอเกลอืไดด้ ี

 1.1.3 สายไฟฟ้าอลมูเินียมแกนเหลก็ (ACSR-Aluminium Conductor Steel Reinfored) 

 สายประเภทนี้เป็นสายไฟฟ้าอลูมเินียมตเีกลยีวและมสีายเหลก็อยู่ตรงกลางรบัแรงดงึได้
สงูขึน้ ท าใหส้ามารถขยายระยะห่างระหว่างช่วงเสา ไมใ่ชส้ายชนิดนี้บรเิวณชายทะเล เพราะจะมี
การกดักรอ่นของไอเกลอื มาตรฐาน คอื มอก. 86-2522 

1.2 สายหุม้ฉนวน (Insulated Wires) 

 คอื สายทีใ่ชใ้นการเดนิสายไฟฟ้าแรงดนัสูงผ่านบรเิวณที่มผีู้อาศยั เพื่อความปลอดภยั
จะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงดนัสูงที่มฉีนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนยงัช่วยลดการเกดิลดัวงจร
จากสตัวห์รอืกิง่ไมแ้ตะถูกสายไฟอกีดว้ย ท าใหร้ะบบไฟฟ้ามคีวามน่าเชื่อถอื สายไฟฟ้าแรงดนั
สงูหุม้ฉนวนทีน่ิยมใชม้ดีงันี้ 

 1.2.1 สาย Partial Insulated Cable (PIC) 

 สายประเภทนี้มฉีนวน XPLE หุ้มบางๆ ไม่สามารถแตะต้องโดยตรง ลกัษะณะใช้งาน
เดนิในอากาศผ่านลกูถว้ยบนเสาไฟฟ้าแทนสายเปลอืย 

 1.2.2 สาย Space Aerial Cable (SAC) 

 สายประเภทนี้มฉีนวน XLPE หุ้ม มเีปลอืก (Sheath) ท าด้วย XLPE อีกชัน้ มวีความ
ทนทานมากกว่าสาย PIC ไม่ควรสมัผสัโดยตรงการเดนิสายต้องใช ้Spacer และม ีMessenger 
Wires ช่วยดงึสาย 

 1.2.3 สาย Preassembly Aerial Cable 

 สายประเภทนี้เป็นสาย Fully Insulated สามารถวางใกล้กันได้ วางพาดกบัมุมตึกได้
เนื่องจากมคีวามทนทาน 
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 1.2.4 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE) 

 ตวัน า (Conductor) เป็นลกัษณะตเีกลยีว ชลีล์ของตวัน า (Conductor Shield) ช่วยลด
การเกดิ Breakdown ได้ ฉนวน (Insulation) ห่อหุ้มชลีด์ของตวัน า ชลีล์ของฉนวน (Insulation 
Shield) ก าจดัสนามไฟฟ้าและป้องกนัการรบกวนของระบบสื่อสาร เปลอืกนอก (Jacket) ป้องกนั
การเสยีดส ีการกระทบกระแทก 

2. สายไฟฟ้าแรงดนัต า่  

 สายไฟฟ้าที่ใช้กบัระบบแรงดนัต ่า เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กบัแรงดนัไม่เกนิ 750V ลกัษณะ
เป็นสายหุ้มฉนวนโดยที่ตวัน าส าหรบัสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทองแดงหรอือลูมเินียม แต่ที่
นิยมใชส้ าหรบัสายแรงดนัต ่า คอื สายทองแดง ส่วนสายไฟฟ้าขนาดใหญ่มลีกัษณะเป็นตวัน าตี
เกลยีว แต่ถ้าเป็นสายขนาดเลก็ ตวัน าจะเป็นตวัน าเดี่ยว วสัดุทีน่ิยมใชท้ าฉนวนสายไฟแรงดนั
ต ่า คอื Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross linked Polyethylene (XLPE)  

  

สายไฟฟ้าทีหุ่ม้ฉนวน Polyvinyl Chloride (PVC) 

 เนื่องจากทองแดง มคีุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าอลูมเินียมหลายประการดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็น
โลหะทีน่ าไฟฟ้าสงู ตดัต่อท าไดง้า่ยกว่า จงึนิยมใชส้ายชนิดนี้มาก สายทีหุ่ม้ฉนวน PVC มหีลาย
ชนิดแต่ละชนิดกเ็หมาะกบังานแต่ละแบบ ท าใหส้ามารถใชส้ายไฟฟ้าชนิดนี้กบังานไดก้วา้งขวาง 
ตาม มอก. 11-2531 โดยจะกล่าวถงึสายถาวรทีใ่ชก้นัโดยทัว่ๆไป ตามสถานประกอบการต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

 2.1 สายไฟฟ้า VAF 

 สายไฟตาม มอก. 11-2531 ทีต่ามทอ้งตลาดเรยีกว่าสายชนิด วเีอเอฟ (VAF) เป็นสาย
ชนิดทนแรงดนั 300V มทีัง้ชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่และที่มสีายดนิอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยว
และเป็นสายกลม และถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรอื 3 แกน จะเป็นสายแบนตวัน านอกจากจะมฉีนวน
หุม้แลว้ยงัมเีปลอืกหุ้มอกีชัน้หนึ่ง สายคู่จะนิยมรดัดว้ยเขม็ขดัรดัสาย (Clip) ใชใ้นบา้นอยู่อาศยั
ทัว่ไป สายชนิดนี้หา้มใชใ้นวงจร 3 phase ทีม่แีรงดนั 380V เช่นกนั (ในระบบ 3 phase แต่แยก
ไปใชง้านเป็นแบบ 1 phase แรงดนั 220V จะใชไ้ด)้ 
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รปูที ่2.2 สายไฟฟ้า VAF 

2.2 สาย THW 

 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ทีใ่นทอ้งตลาดนิยมเรยีกว่า ทเีฮชดบัเบลิย ู (THW) เป็น
สายไฟชนิดทนแรงดนั 750V เป็นสายเดี่ยว นิยมใช้กนัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากใชใ้นวงจร 3 phase ได ้ปกตจิะเดนิรอ้ยในท่อรอ้ยสาย ชื่อ THW เป็นชื่อ
มาตรฐานอเมรกินั ซึง่เป็นสายชนิดทนแรงดนั 600V อุณหภูมใิชง้านที ่75 องศาเซลเซยีส แต่ใน
ประเทศไทยนิยมเรียกสายที่ผลิตตาม มอก . 11-2531 ว่าสาย THW เนื่องจากมีโครงสร้าง
คลา้ยกนั 

 

รปูที ่2.3 สายไฟฟ้า THW 

2.3 สาย VCT 

 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ตามทอ้งตลาดเรยีกว่า สายวซีที ี(VCT) เป็นสายกลมมี
ทัง้ชนิด 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ทนแรงดนัที ่750V มฉีนวนและเปลอืกเช่นกนั มขีอ้
พเิศษกว่ากค็อื ตวัน าประกอบไปดว้ย ทองแดงฝอยเสน้เลก็ๆ  ท าใหม้ขีอ้ดคีอื อ่อนตวัและทนต่อ
สภาพการสัน่สะเทอืนไดด้เีหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นสายเดนิเขา้เครือ่งจกัรทีม่กีารสัน่สะเทอืนขณะใชง้าน 
สายชนิดนี้ใชง้านไดเ้หมอืนสายชนิด NYY  
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รปูที ่2.4 สายไฟฟ้า VCT 

2.4 สาย NYY 

 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรยีกว่า สายเอ็นวายวาย (NYY) มี
ทัง้ชนิดแกนเดยีวและหลายแกน กจ็ะเป็นสายกลมเช่นเดมิ สายชนิดนี้ทนแรงดนัที ่ 750V นิยม
ใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เนื่องจากมคีวามทนต่อสภาพแวดลอ้มเพระมเีปลอืกหุม้อกีชัน้หนึ่ง บางที
เรยีกว่าสายฉนวน 3 ชัน้ ความจรงิแลว้สายชนิดนี้มฉีนวนชัน้เดยีว อกีสองชัน้ทีเ่หลอืเป็นเปลอืก 
เปลอืกชัน้ในท าหน้าทีเ่ป็นแบบฟอรม์ (Form) ใหส้ายแต่ละแกนทีต่เีกลยีวเขา้ดว้ยกนัมลีกัษณะ
กลมแลว้จงึมเีปลอืกนอกหุม้ ส่วนอกีชัน้หน่ึงท าหน้าทีป้่องกนัความเสยีหายทางกายภาพ 

 

รปูที ่2.5 สายไฟฟ้า NYY 

สายไฟฟ้าท่ีหุ้มด้วยฉนวน Cross linked Polyethylene (XLPE) 

 สายทีหุ่ม้ดว้ยฉนวน XLPE ทีส่ามารถทนต่อความรอ้นไดสู้ง มคีวามแขง็แรง ทนต่อแรง
ทางกล และการกดักร่อนทางเคมไีดด้ ีในปัจจุบนัจงึมกีารใชส้ายหุม้ฉนวนมากขึน้ โดยสายชนิด
นี้ เรียกว่าสาย CV หรือ CVV ซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม แต่จะใช้กับ
มาตรฐานอื่น เช่น IEC 60502 โดยทัว่ไปสายชนิดนี้จะใชง้านไดเ้หมอืนกบัสาย NYY จงึนิยมใช้
เป็นสายป้อนหรอืสายประธาน แรงดนัทีใ่ช้งานอยู่ที ่0.6 – 1 kV อุณหภูมทิีใ่ชง้าน 90°c เหมาะ
ส าหรบัสถานทีแ่หง้และเปียก ลกัษณะการตดิตัง้ สามารถใชไ้ดท้ัง้ตดิตัง้ทัว่ไปและฝังดนิโดยตรง  
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รปูที ่2.6 สายไฟฟ้า CV 

สายทนไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) 

 สายไฟฟ้าปกตทิัว่ไปฉนวนท าจากวสัดุ เช่น PVC และ XLPE เมื่อวสัดุเหล่านี้ถูกเพลงิ
ไหม้อาจท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ เนื่องจากวสัดุเหล่านี้สามารถติดไฟและลุกลามไปทัว่
บรเิวณรวมทัง้ตามช่องทางเดนิสาย นอกจากนี้จะท าให้เกิดควนัหนาแน่นและอากาศเป็นพษิ
กระจายไปทัว่ 

 เพื่อแกปั้ญหาน้ีจะตอ้งเลอืกสายไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานดงัต่อไปนี้ 

1. คุณสมบตัติา้นทานเปลวเพลงิ (Flame Propagation or Flame Retardant) คอื ตาม
มาตรฐาน IEC 60332-1 หรอื IEC 60332-3 

 2. คุณสมบตักิารปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) คอื มาตรฐาน IEC 60754-2 

 3. คุณสมบตักิารปล่อยควนั (Smoke Emission) คอื มาตรฐาน IEC 61034-2 

4. คุณสมบตัติา้นทานการตดิไฟ (Fire Resistance) คอื มาตรฐาน IEC 60331 

ส่วนประกอบของสายทนไฟ (Fire Resistant Cable : FRC) 

 

รปูที ่2.6 ส่วนประกอบของสายทนไฟ (FRC) 
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Conductor : ตวัน า 

Couper : ทองแดง 

Mica/Glass : เทปกนัไฟ (Fire Barrier Tape) 

XLPE Insulation : ฉนวน (Insulator) 

Outer Sheath : ฉนวนหุม้ชัน้นอก ท าดว้ยสารจ าพวก Zero Halogen, Low smoke 
(OHLS) 

 

ลกัษณะการน าไปใชง้าน 

สายทนไฟควรน าไปใชก้บัระบบและวงจรทีม่คีวามส าคญัต่อความปลอดภยั เช่น 

1. ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั (Fire Alarm System) 

2. ระบบควบคุมอาคารอตัโนมตั ิ(Building Automation) 

3. ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting System) 

4. ระบบเสยีงอากาศ (Public Address System) 

5. ระบบไฟฟ้าส ารอง (Stanby Power System) 

 6. ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Computer Network System) 

 7. ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) 

 8. ระบบลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อน (Lifts and Escalators System) 

9. ระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิและปัม๊อดัอากาศในช่องบนัไดหนีไฟ (Fire Pumps and 
Pressurised Stairs) 

10. ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ตอ้งการใหร้ะบบทีส่ามารถปฏบิตังิานไดใ้นขณะทีเ่กดิไฟ
ไหม ้
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ตารางที ่2.3 อตัราล าดบัการทนไฟของสายตามการทดสอบ 

ประเภท การทนไฟ เครือ่งหมาย 

การทนไฟ 

650°c เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

750°c เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

950°c เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

650°c เป็นเวลา 20 นาท ี

A 

B 

C 

S 

การทนไฟและน ้า 

650°c เป็นเวลา 15 นาท ี

จากนัน้พ่นน ้าและท าการทดสอบ 

650°c เป็นเวลา 15 นาท ี

W 

การทนไฟและ
แรงกระแทก 

650°c เป็นเวลา 15 นาท ีโดยมแีรงกระแทก 

750°c เป็นเวลา 15 นาท ีโดยมแีรงกระแทก 

950°c เป็นเวลา 15 นาท ีโดยมแีรงกระแทก 

X 

Y 

Z 

 

2.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้ามใีหเ้ลอืกหลายชนิด เช่น EMT, IMC, RSC, UPVC เป็นตน้ ซึง่แต่ละ
ชนิดกม็ลีกัษณะการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันี้ 

2.4.1. ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) 

ท าด้วยแผ่นเหลก็กล้าชนิดรดีรอ้นหรอืรดีเยน็ หรอืแผ่นเหลก็กล้าเคลอืบสงักะสทีัง้ผวิ
ภายนอกและภายใน ท าให้ผวิท่อเรยีบทัง้ภายในและภายนอก แต่ผวิจะด้านและหนากว่าท่อ 
EMT และ IMC ปลายท่อท าเกลยีวไว้ทัง้ 2 ดา้น มาตรฐานก าหนดใหใ้ชต้วัอกัษรสดี า ระบุชนิด
และขนาดของท่อ เรยีกกนัทัว่ไปว่าท่อ RSC ขนาดทีม่ขีายในทอ้งตลาดมตีัง้แต่ 1/2"  – 6" และ
ยาวท่อนละ 10 ฟุตหรอืประมาณ 3 เมตร ท่อ RSC ใช้เดนินอกอาคาร หรอืฝังในผนัง – พื้น
คอนกรตี การดดัท่อชนิดนี้ใช ้hickey หรอืเครื่องดดัท่อไฮดรอลกิดท์ีม่ขีนาดเท่ากนั ส าหรบัท่อที่
มขีนาดใหญ่ อาจใชข้อ้งอโคง้ส าเรจ็รปูคลา้ยกบัขอ้งอโคง้ส าเรจ็รปูของท่อ IMC ทีว่างขายทัว่ไป
ไดเ้ช่น ขอ้งอโคง้ 90 องศาเป็นตน้ไป 
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รปูที ่2.7 ท่อโลหะหนา (RSC) 

 

2.4.2. ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) 

ท าด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรดีร้อนและรดีเย็น หรอืแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสงักะสี ผิว
ภายในเคลอืบดว้ยอนีาเมล ท าใหผ้วิท่อเรยีบทัง้ภายในและภายนอกและมคีวามมนัวาว มคีวาม
หนากว่าท่อ EMT ปลายท่อท าเกลียวได้ทัง้ 2 ด้าน มาตรฐานก าหนดให้ใช้ตัวอักษรสีส้ม 
(บางครัง้อาจเหน็เป็นสแีดง) ระบุชนิดและขนาดของท่อ เรยีกกนัทัว่ไปว่าท่อ IMC ขนาดทีม่ขีาย
ในทอ้งตลาดมขีนาดตัง้แต่ 1/2" – 4" และยาวท่อนละ 10 ฟุต หรอืประมาณ 3 เมตร ท่อ IMC ใช้
เดนินอกอาคาร หรอืฝังในผนัง – พื้นคอนกรตีได้ การดดัท่อชนิดนี้ใช้ hickey ที่มขีนาดเท่ากนั 
ส าหรบัท่อทีม่ขีนาดใหญ่อาจใชข้อ้งอโคง้ส าเรจ็รปูทีม่วีางขายไดท้ัว่ไป 

 

 

รปูที ่2.8 ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC) 
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2.4.3. ท่อโลหะบาง (Electrical Metalic Tubing) 

ท าด้วยแผ่นเหลก็กล้าชนิดรดีรอ้นและรดีเยน็ หรอืแผ่นเหลก็เคลอืบสงักะส ีผวิภายใน
เคลอืบดว้ยอนีาเมล ท าใหท้่อเรยีบทัง้ภายในและภายนอก และมคีวามมนัวาว ปลายท่อเรยีบทัง้ 
2 ดา้น ไมส่ามารถท าเกลยีวได ้มาตรฐานก าหนดใหใ้ชต้วัอกัษรสเีขยีวระบุชนิดและขนาดของท่อ 
เรยีกกนัทัว่ไปว่าท่อ EMT ขนาดทีม่ขีายในทอ้งตลาดมตีัง้แต่ 1/2" - 2"  และยาวท่อนละ 10 ฟุต 
หรอืประมาณ 3 เมตร ท่อ EMT ใช้เดนิลอยในอากาศหรอืฝังในผนังคอนกรตีได้ แต่ห้ามฝังดนิ
หรอืฝังในพืน้คอนกรตี ในสถานทีอ่นัตราย ระบบแรงสงูหรอืบรเิวณทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ทางกายภาพ การดดัท่อชนิดนี้ใช ้bender ที่มขีนาดเท่ากบัท่อ ส าหรบัท่อที่มขีนาดใหญ่อาจใช้
งอ้โคง้ส าเรจ็รปู (Elbow) ทีม่วีางขายทัว่ไป 

 

รปูที ่2.9 ท่อโลหะบาง (EMT) 

2.4.4. ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit) 

ท าดว้ยแผ่นเหลก็กลา้เคลอืบสงักะสทีัง้ผวิภายในและภายนอก เป็นท่อทีม่คีวามอ่อนตวั 
โคง้งอไปมาได ้เหมาะทีจ่ะต่อเขา้กบัดวงโคม หรอืเครือ่งจกัรกลทีม่กีารสัน่สะเทอืน มขีนาดตัง้แต่ 
1/2" - 4" ลกัษณะของท่อม ี2 ชนิดคอื  
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2.4.4.1 ท่อโลหะอ่อนชนิดธรรมดา 

ใชเ้ดนิในสถานทีแ่หง้และเขา้ถงึได ้หา้มใชเ้ดนิในสถานทีเ่ปียก, ในช่องขึน้ลง, ในหอ้ง
เกบ็แบตเตอรี,่ ฝังดนิหรอืฝังในคอนกรตี ขนาดท่อทีม่ขีายในทอ้งตลาดคอื 1/2" - 4" ท่อโลหะ
อ่อนทีใ่ชต้อ้งมขีนาดไมเ่ลก็กว่า 1/2" ยกเวน้ท่อโลหะอ่อนทปีระกอบมากบัขัว้หลอดไฟฟ้าและมี
ความยาวไมเ่กนิ 180 ซ.ม. การจบัยดึท่อชนิดนี้ตอ้งมรีะยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไมเ่กนิ 1.50 
เมตร และห่างจากเสาไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร และหา้มใชท้่อโลหะอ่อนเป็นตวัน าแทนสายดนิ 

รปูที ่2.10 ท่อโลหะอ่อนชนิดธรรมดา 

 2.4.4.2 ท่อโลหะอ่อนชนิดกนัน ้า 

เป็นท่อโลหะอ่อนทีม่เีปลอืก PVC หุม้ดา้นนอกเพื่อกนัความชืน้ไมใ่หเ้ขา้ไปภายในท่อได ้
ใช้งานในบรเิวณที่ต้องการความอ่อนตวัของท่อเพื่อป้องกนัสายไฟฟ้า ช ารุด จากไอของเหลว
หรอืของแขง็หรอืในทีอ่นัตราย หา้มใชใ้นบรเิวณทีอุ่ณหภูมใิชง้านของสายไฟสูงมากจนท าใหท้่อ
เสยีหาย ขนาดท่อมตีัง้แต่ 1/2" - 4" ส าหรบัการตดิท่อชนิดน้ีกใ็ชเ้ลื่อยตดัเหลก็ทัว่ไปตดัตรงๆ 

รปูที ่2.11 ท่อโลหะอ่อนชนิดกนัน ้า 
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2.4.5. ท่ออโลหะแขง็ 

2.4.5.1. ท่อพวีซี ี(PolyVinyl Chloride) 

ท าด้วยพลาสตกิพวีซีทีี่มคีุณสมบตัติ้านเปลวไฟ แต่ขอ้เสยีคอืขณะถูกไฟไหมจ้ะมก๊ีาซ
พษิทีเ่ป็นอนัตรายต่อคน และไมท่นต่อแสงอลัตราไวโอเลตท าใหก้รอบเมือ่โดนแดดเป็นเวลานาน 
ท่อพวีซีทีีใ่ชใ้นงานไฟฟ้าจะเป็นท่อสเีหลอืง มตีัง้แต่แต่ขนาด 1/2" - 4" และยาวท่อนละ 4 เมตร 
ท่อพวีซีใีชเ้ดนิลอยในอากาศหรอืฝังในผนงัคอนกรตีได้ 

 

รปูที ่2.12 ท่อ PVC 

 

2.4.5.2. ท่อยพูวีซี ีuPVC (Unplasticized Polyvinly Chloride) 

ท่อยูพวีซีใีนปัจจุบนัมกีารใช้อย่างกวา้งขวาง เนื่องมคีุณสมบตัทินต่อการกดักร่อนจาก
สารเคมหีลายประเภท ทนต่อแดด รงัสยีวู ีไม่ลามไฟ น ้าหนักเบา ทนแรกกระแทกไดสู้งและรบั
น ้าหนักได้ดี อุณหภูมสิูงสุดในการเฉลี่ยในการใช้งานท่ออยู่ที่ - 5°c ถึง + 60°c ความยาวท่อ

มาตรฐานอยู่ที ่2.92 เมตร มตีัง้แต่ขนาด 1/2" - 4"  ท่อยพูวีซีใีชเ้ดนิลอยในอากาศหรอืฝังในผนงั
คอนกรตีได ้

รปูที ่2.13 ท่อ uPVC 
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2.4.6. ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) 

ท่อ HDPE ม ี2 แบบ 1. แบบผวิเรยีบ 2. แบบลูกฟูก ท่อ HDPE ผลติจากพลาสตกิเชงิ
วศิวกรรม มคีุณภาพสงู นิยมใชเ้ป็นท่อส่งน ้าภายใตค้วามดนั สามารถรบัแรงดนัไดสู้งถงึ PN 25 
บรษิทัฯ สามารถผลติท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้แต่ 16-800 มม. โดยจดัแบ่งท่อเอชดีพอีี 
ตามเกรดพลาสตกิที่ใช้ในการผลติ เช่น PE63 , PE80 ,PE100 น ้าหนักเบา โค้งงอได้ด ีท่อพอี ี
หนกั 1 ใน 5 เท่าของท่อเหลก็ และ 2 ใน 3 ของท่อพวีซี ีสามารถโคง้งอได ้20 – 40 เท่าของเสน้
ผ่านศูนยก์ลางท่อ สามารถมว้นไดส้ะดวกในการขนส่ง ประหยดัค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ ไม่หกังอ 
หรอืแตกร้าวจากการทรุดตวัของพื้นดนิ ทนทานแสงแดด ทนต่อแรงกด แรงกระแทก ท่อพอีี 
ผลติจากพลาสตกิเชงิวศิวกรรมเกรดท่อซึ่งมสีารป้องกนัแสงแดด จงึไม่กรอบแตก ทนทานต่อ
แรงกระแทก และแรงกดทบัต่าง ๆ จากการฝังดนิได้ด ีทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไม่
เสยีหายหรอืแตกหกังา่ย จากแรงกด แรงกระแทก อายกุารใชง้านจงึยาวนาน ทนทานต่อสารเคม ี
ท่อพอี ีมคีุณสมบตัเิป็นกลางทางเคม ีทนต่อกรด ด่างไดด้ ีดงันัน้ไม่ว่าจะตดิตัง้ท่อใต้ดนิหรอืใน
น ้าทะเล ท่อพอีจีะไมผุ่กรอ่นเป็นสนิม ประหยดัค่าบ ารุงรกัษา แรงเสยีดทานในท่อต ่า การไหลตวั
ด ีผวิภายในของท่อพอี ีมคีวามเรยีบมนั ความเสยีดทานต ่า ของเหลวไหลผ่านท่อไดส้ะดวกช่วย
ประหยดัพลงังาน และส่งของเหลวได้มากกว่าเมื่อเทียบกับท่อชนิดอื่น ๆ ในขนาดเดียวกัน 
ปราศจากสารพษิ ท่อพอีมีคีวามปลอดภยัส าหรบัการใชง้านเป็นท่อส่งน ้าดื่ม ไมท่ าใหเ้สยีรสชาต ิ
หรอืสสีนัของน ้าดื่มเปลีย่นไป และสามารถใชก้บัของเหลวชนิดอื่นไดด้ว้ย 

 

 

  

รปูที ่2.14 ท่อ HPDE 
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2.5 อปุกรณ์โมดลูระบตุ าแหน่ง (Addressable Modules) 

 อุปกรณ์โมดูลระบุต าแหน่ง (Addressable Modules) ต่าง หรอื Remote Terminal Unit 
(RTU) เป็นหน่วยรบั – ส่งสญัญาณ Digital Signal จาก Detector หรอื Switch แล้วแปลงเป็น 
Multiplex Signal ส่งไปยงัตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) อีกครัง้ และในทางตรงข้าม
สญัญาณค าสัง่จากตู้ควบคุม FCP สามารถส่งไปยงัตัว Module หรอื Remote Terminal Unit 
(RTU) ให้แปลงเป็น Digital Output ไปใช้สัง่งานอุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเตือนต่างๆ ท างาน
ต่อไป โดยอุปกรณ์ Module หรอื Remote Terminal Unit (RTU) จะม ีAddress Setting Mean 
เพื่อก าหนดทีอ่ยู่ของพวกอุปกรณ์ Detector หรอื Detector Zone เพื่อรบัสญัญาณการตรวจจบั
จากอุปกรณ์เริม่สญัญาณต่างๆ แลว้สญัญาณจะไปแจง้ต าแหน่งตรวจจบัทีตู่ค้วบคุม (FCP) ส่วน 
Control Module จะเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้่งสญัญาณขาออกแบบเอาทพ์ุต ใชต่้อกบัอุปกรณ์สญัญาณ
เตือน (Signalling Alarm Devices)  แบบ Supervised หรือ  Alarm Zone โดยท าหน้าที่ร ับ
สญัญาณสัง่การจากตูค้วบคุมแลว้ส่งสญัญาณออกไปสัง่การเตอืนต่างๆ ตามทีก่ าหนด 

อปุกรณ์โมดลูระบตุ าแหน่ง (Addressable Modules) มีอยู่ 8 ชนิด คือ 

1. มอนิเตอรอิ์นเตอรเ์ฟสโมดลู (Monitor Interface Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบอนิพุทที่ต้องมไีฟเลี้ยง (Power Resetable) ให้อุปกรณ์
ประเภทที่ต้องอาศัย การรีเซ็ตจากการหยุดจ่ายไฟชัว่ขณะ ซึ่งมีหน้าที่ส ัง่งานไปควบคุม 

(Supervises DC) พวกอุปกรณ์เริม่สญัญาณ (Initiating Devices) แบบ Conventional ชนิดการ
เดนิระบบแบบ 2 สาย Class – B เช่น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) หรอืเฉพาะ
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นแบบอเิลก็โทรนิกส์, อุปกรณ์ตรวจจบัควนัภายในท่อ หรอื อุปกรณ์
แจง้เหตุดว้ยมอื เป็นตน้  

รปูที ่2.15 มอนิเตอรอ์นิเตอรเ์ฟสโมดลู (Monitor Interface Module) 
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2. ดอูลัมอนิเตอรโ์มดลู (Dual Monitor Modules)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบ 2 อินพุท ในตวั ที่ต้องมไีฟเลี้ยงให้พวกอุปกรณ์ที่ต้อง
อาศยัการรเีซต็ จากการหยุดจ่ายไฟชัว่ขณะ ซึ่งมหีน้าที่ไปสัง่งานควบคุมอุปกรณ์เริม่สญัญาณ
แบบ Conventional ชนิดการเดินระบบแบบ 2 สาย Class – B เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) หรอืเฉพาะอุปกรณ์ตวรจจบัความรอ้นแบบอเิลก็โทรนิกส์, อุปกรณ์ตรวจจบั
ควนัภายในท่อ หรอื อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอื เป็นตน้ 

3. มอนิเตอรโ์มดลู (Monitor Module) 

เป็นโมดูลระบุต าแหน่งชนิด Dry – Contact Normal Open แบบอินพุทที่ไม่ต้องมี
ไฟเลีย้ง (Non-Power Resetable) จงึไม่ต้องต่อสายไฟทีโ่มดูล ใชก้บัอุปกรณ์ทีไ่ม่ต้องอาศยัการ
รเีซต็ในตวักบัพวกอุปกรณ์ทีม่ไีฟเลีย้งส ารอง รบัรองการต่อสายไดท้ัง้แบบ 2 สาย Class-B กบั 
4 สาย Class-A เช่น ตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบแม็คคานิคส์ (Mechanical Heat 
Detector) หรอือุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืแบบต่าง คยีส์วทิช์, อุปกรณ์ตรวจจบัควนัดว้ยล าแสงบมี
(Projected Beam Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟแบบต่างๆ , อุปกรณ์จบัแก๊ส 
หรือจะใช้ตรวจเช็คสถานะอื่นๆ เช่น  Flow Switch, Supervisory Switch จาก Fire Pump 
System กบั Automatic Water Sprinkler System เป็นตน้ 

4. มินิมอนิเตอรโ์มดลู (Mini Monitor Module)  

เป็นโมดูลระบุต าแหน่ง ชนิด Dry-Contact N.O. แบบอินพุทมีขนาดเล็กที่ไม่ต้องมี
ไฟเลี้ยง จงึไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงที่โมดูล ใช้กบัตวัอุปกรณ์ที่ไม่ต้องอาศยัการรเีซต็ รองรบัการต่อ
สายแบบ 2 สาย Class-B เช่น อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืแบบต่างๆ, คยีส์วทิช ์หรอืจะใชต้รวจเชค็
สถานะอุปกรณ์อื่นๆ เช่น  Flow Switch, Supervisory Switch จาก Fire Pump System กับ 
Automatic Water Sprinkler System, ใชเ้ป็นตวัควบคุมสัง่การสวทิชค์วบคุม เป็นตน้ 

5. คอนโทรลโมดลู (Control Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่ง แบบอาท์พุทต้องต่อไฟเลี้ยง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส่งให้
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน (Signalling Alarm Device) แบบ Supervises หรือ Alarm Zone, 
Sound Zone, Telephone Zone เมื่อไดร้บัสญัญาณจากตู้ควบคุม (FCP) กจ็ะไปสัง่งานควบคุม
การแจง้เตอืนของอุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืน เช่น กระดิง่ (Bell), ฮอรน์ (Horn), แสงไฟกระพรบิ
(Strobe) หรอืเตา้รบัโทรศพัทต์ดิต่อดบัเพลงิ (Fire Telephone Jack) เป็นตน้ 
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6. รีเลยโ์มดลู (Relay Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบรเีลยเ์อาทพ์ุท (2 N.O. + 2 N.C.) ทีต่้องมไีฟเลีย้งเพื่อไป
สัง่งานควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ โดยเชื่อมต่อไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ได้ทัง้แบบการ
ควบคุมแบบเปิด N.O. (Normal Open) กับแบบควบคุมแบบปิด N.C. (Normal Close) ของ
อุปกรณ์ต่างๆ ดงันี้ ไปสัง่งานแผงควบคุมลฟิท์ (Lift Controller) ทุกชุด เพื่อควบคุมลฟิท์เขา้สู่
การท างานสภาวะฉุกเฉิน (Fire Mode) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไปสัง่งานแผงควบคุมพัดลม
อากาศ (Pressurzed Fan) กบัพดัลมระบายควนั (Exhaust Fan) กบัอุปกรณ์ลิ้นควนั (Smoke 
Damper) และอุปกรณ์ประกอบทุกชุดเพื่อไปสัง่พดัลมใหท้ างานตามฟังก์ชัน่ ไปตรวจเชค็สถานะ 
(Monitor) ของแผงควบคุม ระบบปัม๊น ้ าดับเพลิง (Fire Pump) และ Jokey Pump, Booster 
Pump ว่าท างานหรอืไม่ ไปสัง่งานแผงควบคุมของระบบ Access Control เพื่อใหร้ะบบควบคุม
สัง่ใหป้ระตูทีค่วบคุมในระบบคลายลอ็คหรอืปลดลอ็ค เมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม้ 

7. Isolator Module  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่ง ส าหรบัป้องการลดัวงจรในสายน าสญัญาณของอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อในลูปเดยีวกนั หากเกิดการลดัวงจรเกิดขึ้น วงจรจะถูกตดัการท างานแต่ตวัอุปกรณ์
โมดูลระบุต าแหน่งตวัอื่นๆ ในลูปเดยีวกนัคงจะยงัท างานไดต้ามปกต ิโดยแยกวงจรสญัญาณที่
สายลดัวงจรออกจากระบบ เพื่อป้องการเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัระบบ โมดลแูละระบบควบคุม 

8. Lamp Driver Module  

จะเป็นแลมป์ไดรเวอรโ์มดูลระบุต าแหน่ง ส าหรบัผลแสดงการท างานของการแจง้เตอืน
เหตุเพลงิไหม้จากตู้ควบคุม (FCP) ไปแสดงผลที่ดวงไฟ (LED) บนแผนผงัแสดงจุดเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) โดยน าการ์ดโมดูลชนิดนี้ ไปเชื่ อมต่อภายในตู้ แผนผัง
แสดงผล (ANN) แลว้เชื่อมขอ้มลูสญัญาณกบัระบบตูค้วบคุม (FCP) ผ่านทาง RS-485 

รปูที ่2.16 Lamp Driver Module 
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2.6 อปุกรณ์ก าเนิดสญัญาณเหตเุพลิงไหม้ (Signal Initiating Devices) 

เป็นอปุกรณ์ต้นก าเนิดสญัญาณเตือนอคัคีภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

2.6.1. อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณจากบคุคล (Manual Station)  

ได้แก่ อุปกรณ์แจง้เหตุด้วยมอืผู้ใช้แบบให้มอืกด (Manual Push Station) หรอืแบบใช้
มอืดงึคนัโยก (Manual Pull Station) และแบบใชม้อืทุบกระจกใหแ้ตก (Manual Call Point with 
Break Glass) โดยมหีลกัการท างาน คอื เมื่อพบเหน็เหตุเพลงิไหม้เกดิขึ้น ก่อนที่อุปกรณ์เริม่
สญัญาณแบบอัตโนมตัิจะตรวจจบัเหตุการณ์ได้ให้เรารีบไป กด , ดึง หรอื ทุบ อุปกรณ์เริ่ม
สญัญาณด้วยมอื เพื่อให้ตวัอุปกรณ์ท าการส่งสญัญาณไปแจ้งเหตุเพลงิไหม้ที่ตู้ควบคุมระบบ 
(FCP) แลว้ตูค้วบคุมกจ็ะไปสัง่งานอุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนต่างๆ ใหท้ างานตามทีก่ าหดไว ้

 

รปูที ่2.17 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืผูใ้ชแ้บบใหม้อืกด (Manual Push Station) 

 

รปูที ่2.18 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืผูใ้ชแ้บบใชม้อืดงึคนัโยก (Manual Pull Station) 
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รปูที ่2.19 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืผูใ้ชแ้บบใชม้อืทุบกระจกใหแ้ตก 

(Manual Call Point with Break Glass) 

2.6.2. อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณโดยอตัโนมติั  

เป็นอุปกรณ์อตัโนมตัิที่มปีฏกิิรยิาไวต่อสภาวะ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  (Smoke 
Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame 
Detector) อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector)  

อปุกรณ์เริมสญัญาณแบบอตัโนมติั (Automatic Initiation Devices) มีหลายชนิดดงัน้ี 

2.6.2.1. อปุกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) แบ่งออกเป็น 2 แบบดงัน้ี  

2.6.2.1.1 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดไอออนไนเซชัน่ (Ionization Smoke Detector)  

อุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะส าหรบัใช้ตรวจจบัสญัญาณควนั ในระยะเริม่ต้นที่มอีนุภาคของ
ควนัเลก็มาก Ionization Detector ท างานโดยการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะทางไฟฟ้า โดยใชส้าร
กมัมนัตภาพรงัสปีรมิาณน้อยมากซึ่งอยู่ใน Chamber จะท าปฏกิริยิากบัอากาศระหว่างขัว้บวก
และขัว้ลบ ท าใหค้วามน าไฟฟ้า (Conductivity) เพิม่ขึน้มผีลท าใหก้ระแสไหลผ่านไดโ้ดยสะดวก 
เมื่ออนุภาคควนัเขา้มาใน Sensing Chamber อนุภาคของควนัจะไปรวมตวักบัออิอน จะมผีลท า
ใหก้ารไหลของกระแสลดลง ซึง่จะท าใหต้วัตรวจจบัควนัแจง้สถานะ Alarm 
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รปูที ่2.20 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดไอออนไนเซชัน่ (Ionization Smoke Detector) 

 

2.6.2.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับชนิดโฟโต้อิเล็กตริก (Photoelectric Smoke Detector) 
เหมาะส าหรบัใช้ตรวจจบัควนัในระยะที่มอีนุภาคของควนัที่ใหญ่ขึ้น ท างานโดยใช้หลกัการ
สะทอ้นแสง เมื่อมคีวนัเขา้มาในตวัตรวจจบัจะไปกระทบกบัแสงทีอ่อกมาจาก Photoemiter ซึง่
ไม่ไดส้่องตรงไปยงัอุปกรณ์รบัแสง Photo Receptor แต่แสงดงักล่าวบางส่วนจะสะทอ้นอนุภาค
ควนัและหกัเหเขา้ไปที ่Photo Receptor ท าใหว้งจรของตวัตรวจจบัควนัส่งสญัญาณแจง้ Alarm 

 

รปูที ่2.21 อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดโฟโตอ้เิลก็ตรกิ (Photoelectric Smoke Detector) 

 

2.6.2.2. อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นเป็นอุปกรณ์แจง้อคัคภียัอตัโนมตัริุ่นแรกๆ มหีลายชนิด จงึ
เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและมีสัญญาณหลอก (Fault Alarm) น้อยที่สุดในปัจจุบัน อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้นทีน่ิยมใชใ้นปัจจบุนัมดีงันี้ 

2.6.2.2.1 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดจบัอตัราการเพิม่ของอุณหภูม ิ(Rate-of-Rise 
Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะท างานเมือ่มอีตัราการเพิม่ของอุณหภูมเิปลีย่นแปลงไปตัง้แต่ 
10 องศาเซลเซยีส ใน 1 นาท ีส่วนลกัษณะการท างานในส่วนดา้นบนของส่วนรบัความรอ้น เมือ่
ถูกความรอ้นจะขยายตวัอยา่งรวดเรว็มากจนอากาศทีข่ยายไมส่ามารถเลด็ลอดออกมาในช่อง
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ระบายได ้ท าใหเ้กดิความดนัสงูมากขึน้ และไปดนัแผ่นไดอะแฟรมใหด้นัแตะขาคอนเทคกนั ท า
ใหอุ้ปกรณ์นี้ส่งสญัญาณไปยงัตูค้วบคุม 

 

 

รปูที ่2.22 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดจบัอตัราการเพิม่ของอุณหภูม ิ(Rate-of-Rise Heat 
Detector) 

 

2.6.2.2.2 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดจบัอุณหภูมคิงที่ (Fixed Temperature Heat 
Detector) อุปกรณ์ชนิดนนี้จะท างานเมือ่อุณหภูมขิอง Sensors ทีก่ าหนดไวซ้ึง่มตีัง้แต่ 57 องศา
เซลเซยีสไปจนถึง 150 องศาเซลเซยีส การท างานอาศยัหลกัการของโลหะสองชนิด เมื่อถูก
ความร้อนแล้วมีสัมประสิทธิก์ารขยายตัวแตกต่างกัน เมื่อน าโลหะทัง้สองมาแนบติดกัน 
(Bimetal) และใหค้วามรอ้นเกดิการขยายตวัแตกต่างกนั ท าใหเ้กดิบดิโคง้งอไปอกีดา้นหนึ่ง เมือ่
อุณหภมูลิดลงกจ็ะคนืสู่สภาพเดมิ 

 

รปูที ่2.23 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดจบัอุณหภมูคิงที ่(Fixed Temperature Heat 
Detector) 
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2.6.2.2.3 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณ์
ชนิดนี้ได้รวมเอาคุณสมบตัิของ Rate of Rise และ Fixed Temp เขา้มาอยู่ในตวัเดยีวกนั เพื่อ
ตรวจจบัความรอ้นทีเ่กดิไดท้ัง้สองลกัษณะ 

   

รปูที ่2.24 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นชนิดรวม (Combination Heat Detector) 

 

2.6.2.3. อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector)  

โดยปกติจะน าไปใช้ในบรเิวณพื้นที่อนัตรายและมคีวามเสี่ยงในการเกิดเพลงิไหม้สูง 
(Heat Area) เช่น คลงัจ่ายน ้ามนั, โรงงานอุตสาหกรรม, บรเิวณเกบ็วสัดุทีเ่มื่อตดิไฟจะเกดิควนั
ไม่มาก หรอืบรเิวณที่ง่ายต่อการระเบดิ ง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟจะดกัจบั
ความถี่คลื่นแสงในย่านอุลตรา้ไวโอเลท็ ซึ่งจะมคีวามยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.18 – 0.36 ไมครอน 
ทีแ่ผออกมาจากเปลวไฟเท่านัน้ แสงสว่างทีเ่กดิ จากหลอดไฟและแสงอนิฟาเรดจะไม่มผีลท าให้
เกดิ Fault Alarm  

 

รปูที ่2.25 อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ (Flame Detector) 
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2.6.2.4. อปุกรณ์ตรวจจบักา๊ซและแกส๊ (CO Sensor – Gas Detector) 

 คือ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Carbon Monoxide (CO) และแก๊ส Gas หน้าที่หลักจะ
ตรวจจบั ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์แก๊สธรรมชาต ิNatural Gas, แก๊ส LPG  ระดบัการแจง้เตอืน 
Alarm level : 10% LEL of Natural gas, 100 PPM of CO (Photoelectric Smoke Detector 
with Heat and Carbon monoxide Sensors) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบล าแสง ร่วมกับ
ตรวจจบัความรอ้น และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ท างานทีอุ่ณหภูมเิพิม่มากกว่า +135 °F (+57 
°C)  

รปูที ่2.26 อุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซและแก๊ส (CO Sensor – Gas Detector) 

 

2.7 อปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm 
Devices) 

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณท างานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม (FCP)  แล้ว
ตู้ควบคุม (FCP) จงึส่งสญัญาณผ่านออกมาโดยผ่านอุปกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยเสียงและแสง
ไดแ้ก่ 

 

2.7.1. อปุกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (Alarm bell) 

รปูที ่2.27 อุปกรณ์แจง้เตอืนดว้ยเสยีง (Alarm bell) 
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2.7.2. อปุกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง (Horn / Strobe) 

รปูที ่2.28 อุปกรณ์แจง้เตอืนดว้ยเสยีงและแสง (Horn / Strobe) 

2.7.3. อปุกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงดงัเตือน (Horn) 

รปูที ่2.29 อุปกรณ์แจง้เตอืนดว้ยเสยีงดงัเตอืน (Horn) 

 

2.7.4. อปุกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ด้วยล าโพงเสียงประกาศ (Speaker) 

รปูที ่2.30 อุปกรณ์แจง้เตอืนเพลงิไหมด้ว้ยล าโพงเสยีงประกาศ (Speaker) 
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2.8 อปุกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) 

 เป็นอุปกรณ์ที่ท างานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและ
ดบัเพลงิ โดยจะถ่ายทอดสญัญาณระหว่างระบบเตอืนอคัคภียักบัระบบอื่นๆ เช่น 

 2.8.1. ส่งสญัญาณกระตุ้นการท างานของระบบบงัคบัลฟิท์ชัน้ล่าง , การปิดพดัลมใน
ระบบปรบัอากาศ, เปิดพดัลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควนัไฟ, การ
ควบคุมการเปิดประตูทางออก, เปิดประตูหนีไฟ, ปิดประตูกนัควนัไฟ, ควบคุมระบบกระจาย
เสยีงและการประกาศแจง้ขา่ว, เปิดระบบดบัเพลงิ เป็นตน้ 

 2.8.2. รบัสญัญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการท างานของระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั 
เช่น ระบบพ่นน ้าปัม๊ดบัเพลงิ, ระบบดบัเพลงิดว้ยสารเคมชีนิดอตัโนมตั ิเป็นตน้  

2.9 อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ (Other Devices) 

2.9.1. ตู้แสดงผลและควบคมุระยะไกล (Remote Annunciator) 

ตู้ควบคุมแสดงผลระยะไกล (Remote Displays) เป็นตู้ควบคุมและดูสถานะ การแจ้ง
เหตุต่างๆของระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm System) ที่เชื่อมข้อมูลทัง้หมดมาจากชุด
ตู้ควบคุมหลัก (Main Fire Alarm Control Panel) เพื่อน าไปติดตัง้ในระยะที่ห่างไกลจาก
ตู้ควบคุมหลกั ส าหรบัใช้ควบคุมและดูสถานะ แจง้เตอืนต่างๆในระยะไกลและท าให้สะดวกใน
การควบคุมดแูลระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ภายในสถานทีต่ดิตัง้ระบบทีม่ขีนาดใหญ่ 

รปูที ่2.31 ตูแ้สดงผลและควบคุมระยะไกล (Remote Annunciator) 

2.9.2. ตู้ต าแผนผงัแสดงจดุเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

ตู้แผนผงัแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) เป็นตู้ที่ต้องสัง่ท าแบบ
แผนผงัจดุตดิตัง้ระบบเพลงิไหมข้องสถานทีต่ดิตัง้ ทีก่ าหนดแบบโดยลกูคา้ส าหรบัน ามาเชื่อมต่อ
ข้อมูลเพื่อแสดงผลกับตู้ควบคุมผล (Fire Alarm Control Panel) เพื่อน าไปติดตัง้ในระยะที่
ห่างไกลจากตูค้วบคุม ส าหรบัใชด้กูารแจง้เหตุตามจดุและโซนต่างๆในระยะไกล ซึง่ท าใหส้ะดวก
ในการแจง้เตอืนของระบบแจง้เหตุเพลงิไหมภ้ายในสถานที่ตดิตัง้ระบบ 
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รปูที ่2.32 ตูแ้ผนผงัแสดงจุดเกดิเหตุเพลงิไหม ้(Graphic Annunciator) 

 

2.9.3. ระบบประกาศเสียงเตือนการอพยพ EVAC (Evacuation System)   

2.9.4. ระบบโทรศพัทติ์ดต่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Firefighter’s Master Telephone) 

2.10 ระบบเคร่ืองสบูน ้าดบัเพลิง (Fire Pump System) 

ระบบเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire  Pump System) เป็นระบบทีม่คีวามจ าเป็นต่อสถานที่
ที่ ต้องการความปลอดภยัจากอคัคภียั อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสนิค้า อาคารสูง และ
หน่วยงาน ราชการต่างๆ เป็นระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิทีม่ใีหเ้ลอืกเหมาะกบังานหลากหลายแบบ ไม่
ว่าจะเป็นระบบ ขนาดเลก็ หรอืขนาดใหญ่ และการควบคุมการท างานได้ทัง้แบบ Manual และ 
Automatic 

การแบ่งประเภทเครื่องสูบน ้าดบัเพลิงตามการติดตัง้จะมดี้วยกัน 2 ประเภท คอื แบบ นอน 
(Horizontal) และแบบตัง้(Vertical) ซึง่การเลอืกลกัษณะตามการตดิตัง้นัน้ จะต้องค านึงถงึระดบั 
น ้าเริม่ต้นที่ใช้เครื่องสูบน ้าดบัเพลงิดูดและจ่ายออกไปยงัระบบท่อดบัเพลงิ ส่วนประเภทของ
ระบบตน้ ก าลงัของเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิม ี2 ประเภท คอื แบบเครือ่งยนตด์เีซลและแบบมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยระบบ ทัง้สองประเภทสามารถใชก้บัเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิทัง้แบบนอนและตัง้ รปูร่าง
ของเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ ทัง้สองแบบจะมลีกัษณะตามรปูขา้งล่างนี้  
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รปูที ่2.33 เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิแบบนอน 

 

 

 

 

รปูที ่2.34 เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิแบบตัง้ 

2.10.1. ขนาดเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง  

 ส าหรบัขนาดของเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ ตามมาตรฐานสากลนัน้ มกีารก าหนดขนาดของ
เครือ่ง สบูน ้าดบัเพลงิไดอ้ย่างชดัเจน ซึง่ในการเลอืกใชจ้ะตอ้งเลอืกใหอ้ยูใ่นขนาดทีร่ะบุไวต้าม
ตารางที ่2.4 

ตารางที ่2.4 ขนาดเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ 

ลติร/นาท ี(แกนลอน/นาท)ี ลติร/นาท ี(แกนลอน/นาท)ี ลติร/นาท ี(แกนลอน/นาท)ี 

1. 95 (25) 8. 1,514 (400) 15. 7,570 (2,000) 

2. 189 (50) 9. 1,703 (450) 16. 9,462 (2,500) 

3. 379 (100) 10. 1,892 (500) 17. 11,355 (3,000) 

4. 568 (150) 11. 2,839 (750) 18. 13,247 (3,500) 

5. 757 (200) 12. 3,785 (1,000) 19. 15,140 (4,000) 

6. 946 (250) 13. 4,731 (1,250) 20. 17,032 (4,500) 

7. 1,136 (300) 14. 5,677 (1,500) 21. 18,925 (5,000) 
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2.10.2. การเลือกประเภทเคร่ืองสบูน ้าดบัเพลิง 

 ในการเลอืกเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบตัง้แสดงในรูปในที่ 2.19 นัน้ระดบัของแหล่งน ้า
ดบัเพลงิ จะตอ้งมรีะดบัสงูกว่าระดบัท่อดดูน ้าของเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ โดยเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ
แบบนอนนี้จะ มหีลายลกัษณะ เช่น แบบหอยโข่ง เป็นต้น  โดยปกตเิครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบ
หอยโข่ง ดงัแสดงในรปูในที ่2.20 จะเลอืกใชก้บัความ ต้องการปรมิาณน ้าดบัเพลงิทีไ่ม่เกนิ 750 
แกลลอนต่อนาท ีในกรณีทีม่คีวามต้องการปรมิาณน ้าดบัเพลงิ สูงมากกว่า 750 แกลอนต่อนาท ี
ควรเลอืกใชเ้ครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิแบบอื่น 

 

 

 

 

รปูที ่2.35 การตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิแบบตัง้ 

ในกรณีที่แหล่งน ้าดบัเพลงิมรีะดบัน ้าต ่ากว่าระดบัท่อดูดน ้าของเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ
จะต้องท าการเลอืกเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิเป็นแบบตัง้ (Vertical Type) เท่านัน้ โดยการออกแบบ
และตดิตัง้จะต้องม ีการจดัสรา้งตะแกรงกนัขยะ หรอืเศษสิง่ของต่างๆ ที่จะเขา้มาในบ่อน ้าที่ใช้
ส าหรบัการดูดน ้าของเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ รวมทัง้การตดิตัง้ตวักรอง (Strainer) ไวท้ีป่ลายของ
ท่อดูดเสมอเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ รกัษาแรงดนัในระบบ (Jockey Pump) โดยปกตเิป็นเครื่องสูบ
น ้าที่ใช้มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นต้นก าลงั หน้าที่ ของเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิรกัษาแรงดนันี้ คอืการเตมิ
น ้าทดแทนน ้าส่วนทีอ่าจมกีารรัว่ซมึออกไปจากระบบท่อน ้าดบัเพลงิ โดยเครือ่งสบูน ้านี้จะท างาน
โดยอตัโนมตัเิมื่อแรงดนัภายในระบบท่อน ้าดบัเพลงิลดลงจากระดบัที่ก าหนดไว้และเมื่อมกีาร
เติมน ้าอยู่ในระดบัปกติแล้ว เครื่องสูบน ้านี้จะหยุดเองโดยอัตโนมตัิเช่นกันห้องเครื่อ งสูบน ้า
ดบัเพลิงจะต้องมเีส้นทางการเข้าออกที่ปลอดภยัและสามารถเข้าได้ โดยสะดวกตลอดเวลา 
ต าแหน่งของหอ้งควรจะอยู่ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศไดด้แีละไม่มนี ้าท่วมขงั ผนังหอ้งเครื่อง
สบูน ้าดบัเพลงิจะตอ้งมอีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง  
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2.10.3. อปุกรณ์ประกอบระบบ 

อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและผลติ
เพื่อใช้ กบัเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิเท่านัน้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รบัการรบัรองการ
ทดสอบตาม มาตรฐานสากลเท่านัน้ อุปกรณ์หลกัของระบบเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิประกอบดว้ย
อุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ คอื 1. อุปกรณ์ระบายลมอตัโนมตัสิ าหรบัเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ โดยมขีนาดไม่
น้อยกว่า 12.7 มลิลเิมตร 2. วาลว์ลดแรงดนั (Pressure Relief Valve) เพื่อป้องกนัแรงดนัเกนิที่
ด้านส่ง  (Discharge) ของ เครื่องสูบน ้ าดับเพลิง  3.  มาตรวัดแรงดัน จะต้องมีขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลางของมาตรวดัไม่น้อยกว่า 90 มลิลเิมตร (3 ½ นิ้ว) พร้อมวาล์วปิดเปิดขนาด 
6.25 มลิลเิมตร (1/4 นิ้ว) 4. วาลว์ปิด-เปิด จะตอ้งเป็นวาลว์ทีส่ามารถเหน็การปิด-เปิดไดด้ว้ยตา
เปล่า เช่น วาลว์ OS&Y วาลว์ปีกผเีสือ้ เป็นต้น 5.มาตรวดัอตัราการไหลของน ้าดบัเพลิง เพื่อใช้
ในการตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน ้า ดบัเพลงิ 6. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ จะต้องมี
อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมสัง่งานเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิและจะต้องถูกออกแบบเพื่อใช้
ส าหรบัการควบคุมเครือ่งสูบน ้าดบัเพลงิเท่านัน้ ดงันัน้เมือ่มกีารตดิตัง้ระบบเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ 
(Fire Pump System) ดงัที่ได้กล่าวมาขัน้ต้น เมื่อแหล่งชุมชน ห้างสรรพสนิค้า อาคารสูง และ
หน่วยงานราชการต่างๆ หากเกดิเหตุการณ์อคัคภียั ขึน้มาจะสามารถช่วยป้องกนัไม่ใหไ้ฟและ
ควันไฟลุกลามออกไปยงัพื้นที่หรือห้องใกล้เคียงท าให้ไฟอยู่ ภายในพื้นที่ที่ จ ากัดและเมื่อ
เชือ้เพลงิทีอ่ยูภ่ายในพืน้ทีน่ัน้หมดลงไฟกจ็ะดบั สามารถลดความสญูเสยีที ่จะเกดิจากเหตุการณ์
เลวรา้ยทางดา้นอคัคภียัไดอ้ยา่งมากเลยทเีดยีว   

2.10.4. หวักระจายน ้าดบัเพลิง  

หวักระจายน ้าดบัเพลงิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัตามประเภทของการตรวจจบั
ความ รอ้น (Heat Sensing Element) ทีห่วักระจายน ้าดบัเพลงิ ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นแบบ
โลหะ (Fusible Element) และแบบกระเปาะแก้ว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจบัความร้อน
ของแต่ละประเภทนัน้ จะ มกีารก าหนดอุณหภูมกิารท างานของหวักระจายน ้าดบัเพลงิระบุไว้
อยา่งชดัเจน เพื่อสะดวกต่อการ เลอืกใชง้านในพืน้ทีท่ีม่อุีณหภมูแิตกต่างกนั  

รปูที ่2.36 หวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบโลหะและแบบกระเปราะแกว้ 
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ในการเลือกอุณหภูมกิารท างานของหวักระจายน ้าดับเพลิง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่
ตอ้งการ ตดิตัง้นัน้ สามารถตรวจสอบอุณหภมูไิดจ้ากตารางที ่2.5 

ตารางที ่2.5  การเลอืกอุณหภมูทิ างานของหวักระจายน ้าดบัเพลงิ 

อุณหภมูสิงูสุดระดบั
เพดาน (องศา
เซลเซยีส) 

อุณหภมูทิ างาน 
(องศาเซลเซยีส) 

ประเภทของ
อุณหภมู ิ

รหสัส ี(Code) 

โลหะรบั
ความรอ้น 

ของเหลวใน
กระเปราะ

แกว้ 

38 57 - 77 ธรรมดา ไมม่สี ี สม้หรอืแดง 

66 79 – 107 ปานกลาง ขาว 
เหลอืงหรอื

เขยีว 

107 121 – 149 สงู น ้าเงนิ น ้าเงนิ 

149 163 – 191 สงูมาก แดง มว่ง 

191 204 -246 สงูมากพเิศษ เขยีว ด า 

246 260 – 302 สงูยิง่ยวด สม้ ด า 

 

ส าหรบัการแบ่งลกัษณะการตดิตัง้ (Orientation Type) ของหวักระจายน ้าดบัเพลงินัน้สามารถ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คอื แบบคว ่า (Pendent Type) แสดงดงัรปูที ่2.39 และแบบตัง้ 
(Upright Type) แสดงดงัรปูที ่2.40 ซึง่หวักระจายน ้าดบัเพลงินัน้มกีารตดิตัง้ได้หลายแบบ เช่น 
แบบฉีด ก าแพง (Side Wall Type) เป็นตน้ 

 

รปูที ่2.37 ลกัษณะของหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบคว ่า (Pendent Type) 
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รปูที ่2.38 ลกัษณะของหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบตัง้(Upright Type) 

 

2.11 ตู้ฉีดน ้าดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

ภายในตู ้Fire Hose Cabinet จะประกอบไปดว้ย 

2.11.1. สายรบัน ้าดบัเพลงิ (สายสวมเรว็) เป็นสายสขีาวขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร มอีายุการ
ใชง้าน       ประมาณ 5 ปี  

2.11.2. ถงัน ้าดบัเพลงิ 

2.11.3. ขวาน 1 อนั 

2.11.4. หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ 

ภายในตู้จะมที่อรบัส่งน ้าดบัเพลงิอยู่ภายในส าหรบัต่อสายรบัน ้าดบัเพลงิเพื่อดบัไฟในบรเิวณจดุ
ใกลเ้คยีง ตู้ฉีดน ้าดบัเพลงิจะมรีะยะห่างระหว่างตู้ไม่เกนิ 64 เมตร ตามทีก่ฎหมายก าหนด และ
หน้าตู้จะต้องติดรายละเอียดวิธกีารใช้สายดบัเพลงิ กระจกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภยั กรณี
ฉุกเฉินสามารถทุบแตกได ้

 

 

รปูที ่2.39 ตูฉ้ีดน ้าดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) 
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2.12 ข้อก าหนดการติดตัง้ 

 บรภิณัฑท์ีใ่ชต้ดิตัง้ทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง และตอ้ง
ติดตัง้ในสถานที่ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานและความเชื่อถือได้ของตัว
บรภิณัฑ์เอง การเลอืกใช้บรภิณัฑ์ต้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ท าการติดตัง้ เช่น มี
อุณหภมูสิงู มคีวามชื่น เกดิการผุกรอ่นได ้สัน่สะเทอืน อยูใ่นบรรยากาศทีต่ดิไฟงา่ย และอื่นๆ 

2.12.1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 2.12.1.1 แหล่งจา่ยไฟฟ้าหลกั 

แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกัส าหรบัแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ต้องมขีนาดเพยีงพอ
ส าหรบัการตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผงมขีอ้ก าหนดดงันี้ 

  - แหล่งจา่ยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ  

  - แหล่งจา่ยไฟฟ้าทีจ่า่ยกระแสไฟฟ้าไดเ้ทยีบเท่ากบั ขอ้ 1.1.1 

 2.12.1.2 แหล่งจา่ยไฟฟ้าส ารอง 

  แหล่งจา่ยไฟฟ้าส ารองตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

- สามารถจา่ยไฟฟ้าทดแทนไดโ้ดยอตัโนมตั ิเมือ่แหล่งจา่ยไฟฟ้า 

  - แบตเตอรีเ่ป็นชนิดทีส่ามารถประจไุด ้

  - แบตเตอรีเ่ป็นชนิดไมต่อ้งบ ารงุรกัษา (Maintenance Free) 

2.12.1.3 พกิดัของแหล่งจา่ยไฟฟ้า 

พกิดัของแหล่งจา่ยไฟฟ้าตอ้งขนาดไมน้่อยกว่าผลรวมของโหลดสงูสุด 

- ผลรวมของโหลดทัง้หมดของแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึง
บรภิณัฑท์ัง้หมดทีใ่ชไ้ฟจากแหล่งจ่ายไฟของแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม้ขณะ
แจง้เหตุ 

  - กระแสสงูสุดของเครือ่งประจแุบตเตอรี ่

หมายเหตุ เครื่องประจุแบตเตอรี่ต้องสามารถประจุแบตเตอรี่ภายใน 24 ชัว่โมง เริ่มจาก
แบตเตอรีไ่ฟหมด ใหแ้บตเตอรีส่ามารถใชง้านไดน้าน 5 ชัว่โมง ในสภาวะปกต ิอกี 15 นาท ีใน
สภาวะแจง้เหตุ 
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2.12.1.4 พกิดัของแบตเตอรี ่

การก าหนดพกิดัของแบตเตอรีม่รีายละเอยีดดงันี้ 

- เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าดบั แบตเตอรี่ต้องมพีกิดัที่จะสามารถจ่ายไฟให้ระบบในสภาวะ
ปกตไิดไ้ม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง หลงัจากนี้แลว้ต้องสามารถจ่ายไฟใหก้บัระบบในสภาวะ
แจง้เหตุไดไ้มน้่อยกว่า 15 นาท ี

- ในการค านวณพกิดัของแบตเตอรี ่แบตเตอรีใ่หม่ต้องมพีกิดัไม่ต ่ากว่า 125% ของค่าที่
ค านวณได้ตามขอ้ก าหนด โดยใช้ฐานพกิดัสูญเสยี 20% ของพกิดัแบตเตอรีต่ลอดอายุ
การใชง้าน 

 2.12.1.5 แบตเตอรีแ่ละเครือ่งห่อหุม้ 

เครื่องห่อหุม้แบตเตอรีต่้องอยู่ในที่ซึง่เขา้ตรวจสอบได้สะดวก สายต่อขัว้แบตเตอรี่ต้อง
แสดงขัว้ใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัการใส่สายสลบักนั หา้มท าการต่อแยกแบตเตอรีเ่พื่อใหไ้ดแ้รงดนั
อื่นๆ และการต่อสายหรอืขัว้แบตเตอรีท่ ัง้หมดต้องใช้ตวัต่อชนิดที่เหมาะสม การต่อโหลดอื่นๆ 
จากวงจรทีจ่า่ยไฟใหแ้บตเตอรีต่อ้งมกีารป้องกนัโหลดเกนิ 

2.12.1.6 การค านวณพกิดัของแบตเตอรี ่

การค านวณหาพกิดัของแบตเตอรีแ่ละเครื่องประจุแบตเตอรี ่(Battery Charger) จะต้อง
ค านวณจากโหลดทัง้หมดทีต่่ออยู่ในวงจร และต้องพจิารณาทัง้สภาวะแจง้เหตุและสภาวะการใช้
งานปกต ิการค านวณใหด้ าเนินการดงันี้  

AhLIFE = (IQ × TQ) + (IA × 0.25) 

   AhREQ ≥ [(IQ × TQ) + (IA × 0.25)] × 1.25 

 ก าหนดให ้

 AhLIFE = พกิดัของแบตเตอรีเ่มือ่สิน้อายกุารใชง้าน เป็นแอมแปร-์ชัว่โมง 

 AhREQ = พกิดัทีต่อ้งการของแบตเตอรี ่เป็นแอมแปร-์ชัว่โมง 

IQ = ผลรวมของกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะใชง้านปกต ิเป็นแอมแปร ์

TQ = จ านวนชัว่โมงส ารองทีต่อ้งการ 

IA = ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะแจง้เหตุ เป็นแอมแปร ์

0.25 = จ านวนชัว่โมงแจง้เหตุ (ค่าคงที)่ 
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2.12.1.7 ขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัการท างานขดัขอ้ง 

 การเชื่อมต่อสายระหว่างแผงควบคุมและแจง้เหตุเพลงิไหมก้บัแผงควบคุมย่อยที่ติดตัง้
แยกคนละสถานที ่ตอ้งท าใหถู้กตอ้งตามมาตราฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทยและ
ค าแนะน าของผูผ้ลติ 

2.12.1.8 โหลดรอง (Ancillary Load) 

 นอกเหนือจากที่ก าหนดในมาตรฐาน อาจต่อโหลดรองเขา้ในวงจรการจ่ายไฟของแผง
ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ แต่โหลดรองทัง้หมดต้องกินกระแสไม่เกิน 2 แอมแปร์ 
อุปกรณ์ควบคุมช่วย หรอืรเีลย์แยกวงจร (Isolation Relay) ต้องติดตัง้อยู่ในกล่องป้องกนัและ
ตอ้งท าเครือ่งหมายเป็นตวัอกัษรว่า “ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้” 

2.12.2. การต่อเข้ากบัระบบท่ีติดตัง้ไว้แล้ว 

 การต่อเขา้กบัระบบทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้ ตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้ 

2.12.2.1 การต่อเติมจากระบบเดิมที่มอียู่แล้ว ต้องท าการทดสอบระบบรวมทัง้หมด
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริภัณฑ์และการติดตัง้ทัง้หมดใช้งานร่วมกันได้ดีและตรงตามจุดประสงค์ 
บรภิณัฑใ์หมท่ีจ่ะน ามาตดิตัง้ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานนี้ 

2.12.2.2 ในที่ซึ่งการตดิตัง้เพิม่เติมมกีารเปลี่ยนแปลงแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิ
ไหม ้การเดนิสายไฟไปยงัแหล่งจ่ายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบั
ประเทศไทย 

2.12.2.3 ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องเดนิสายไฟของอุปกรณ์กระตุน้ทีต่ดิตัง้อยู่เดมิเพื่อต่อเขา้
กบัแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้การต่อสายเขา้กบัขัว้ต่อสายตอ้งใชต้วัต่อสายชนิดบบีย ้า 
ถ้าการต่อสายเหล่านี้ท าทีภ่ายนอกแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ต้องต่อในกล่องต่อสาย
เท่านัน้ และตอ้งมเีครือ่งหมายแสดงทีก่ล่องเป็นตวัอกัษรว่า “ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้” 

หมายเหต ุการน าอุปกรณ์ตรวจจบัมาต่อใชง้านรว่มกบัระบบเดมิทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้ แลว้  ตรวจสอบ
ใหม้ัน่ใจว่าสามารถใชง้านรว่มกนัได ้

2.13. แผงแสดงเหตเุพลิงไหม้ (Anunciator) 

 แผงแสดงผลเพลงิไหมต้อ้งเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและอยูใ่นพืน้ทีท่างเขา้หลกัอาคารหรอือยู่
ในหอ้งควบคุม หรอืศูนยส์ัง่การดบัเพลงิ ทีส่ามารถเขา้บ ารงุรกัษาไดส้ะดวก 
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2.13.1 ประตู 

ในพืน้ทีแ่สดงผลเพลงิไหมม้ปีระตูปิดอยู่ ทีป่ระตูนี้ต้องมเีครื่องหมายแสดงเป็นตวัอกัษร
ว่า “แผงแสดงผลเพลงิไหม้” ดว้ยสทีีเ่หน็ไดช้ดัเจน ขนาดความสูงของตวัอกัษรต้องไม่น้อยกว่า 
50 มลิลเิมตร และต้องไม่มอีกัษรอื่นๆ รวมอยู่ด้วยบนประตูเดยีวกนันี้ ประตูต้องเป็นชนิดที่ไม่
สามารถลอ็กได ้

2.13.2 พืน้ทีซ่ึง่ห่างออกไป 

ถ้าแผงแสดงผลเพลงิไหมต้ดิตัง้ในพืน้ทีซ่ึง่ห่างออกไป ต้องมแีผนผงัแสดงต าแหน่งทีต่ ัง้
ของแผนแสดงผลเพลงิไหมต้ดิตัง้ทีท่างเขา้หลกัของอาคารในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

2.13.3 ความตอ้งการของสถานีดบัเพลงิหรอืศูนยร์บัแจง้เหตุ 

อาคารซึง่ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมต่้อเขา้กบัสถานีดบัเพลงิหรอืศูนยร์บัแจง้เหตุ ต าแหน่ง
ทีต่ ัง้ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสถานีดบัเพลงิหรอืศูนยร์บัแจง้เหตุ 

2.13.4 ระยะห่าง  

ระยะห่างต ่าสุดจากแผงแสดงผลเพลงิไหมก้บับรภิณัฑอ์ื่นๆ ต้องมเีพยีงพอที่จะให้เขา้
ปฏบิตังิานทีแ่ผงแสดงผลเพลงิไหมไ้ด ้และพืน้ทีป่ฏบิตัหิน้าแผงใหเ้ป็นไปตามรปูที ่2.40 

แผงแสดงผลและควบคุมทัง้หมด ขอบบนของแผงตอ้งอยูส่งูจากพืน้ระหว่าง 1.50 เมตร ถงึ 1.80 
เมตร 

 

รปูที ่2.40 ระยะห่างต ่าสุดจากเครือ่งห่อหุม้แผงแสดงผลเพลงิไหม ้

 

2.13.5 รายละเอยีดต าแหน่งของโซนตรวจจบั 

ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดต าแหน่งของโซนตรวจจบัได้บนแผงแสดงผล
เพลงิไหมใ้หแ้สดงรายละเอยีดไวข้า้งแผงแสดงผลเพลงิไหมไ้ด้ 
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2.13.6 การเกบ็เอกสาร 

ตอ้งมกีล่องหรอืตูต้ดิตัง้อยูใ่กลแ้ผงแสดงผลเพลงิไหม ้และกล่องดงักล่าวมทีีว่่างเพยีงพอ
ส าหรบัการบรรจุหนังสอืบนัทกึระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ แผนภาพเส้นเดี่ยวตามการตดิตัง้จรงิ 
และคู่มอืการใชง้าน นอกเสยีจากว่าในศูนยส์ัง่การดบัเพลงิจะมทีีเ่กบ็ต่างหาก 

2.14. แผงแสดงผลย่อย 

2.14.1 แผงแสดงผลย่อยอาจมีในพื้นที่ของอาคารที่การป้องกันพิเศษ เช่น ห้อง
คอมพวิเตอร ์หรอืมอียูใ่นอาคารซึง่ห่างออกไปในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

2.14.2 แผงแสดงผลยอ่ยจะใชเ้พื่อแสดงผลพืน้ทีช่ ัน้เดยีวเท่านัน้ ถา้แผงแสดงผลย่อยใช้
กบัทัง้อาคารจะต้องตดิตัง้ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของแผงแสดงผลเพลงิไหมห้ลกั หากแผง
แสดงผลยอ่ยใชเ้ฉพาะพืน้ทีท่ีก่ าหนด จะตอ้งตดิตัง้อยูต่รงบรเิวณทางเขา้หลกัที่จะเขา้ไปยงัพื้นที่
ทีถู่กควบคุม 

 

2.15. การพิสจูน์สญัญาณตรวจจบั (Verification) 

 คอื อุปกรณ์หรอืโซนตรวจจบัที่มกีารพสิูจน์การเริม่สญัญาณ โดยจะหน่วงเวลาการส่ง
สญัญาณไปยงัแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ระบบนี้ใช้ส าหรบัสถานที่ทีเ่สี่ยงต่อการแจง้
สญัญาณเนื่องจากการตรวจจบัผดิพลาด 

 2.15.1 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอื 

 2.15.2 แผงแสดงผลยอ่ย 

 2.15.3 อุปกรณ์ตรวจจบัทีใ่ชก้ระตุน้ระบบดบัเพลงิ 

 2.15.4 อุปกรณ์ตรวจจบัทีใ่ชใ้นพืน้ทีอ่นัตราย  

 2.15.6 ระบบดบัเพลงิ 

2.15.7 อุปกรณ์ชนิดตรวจจบัชนิดล าแสง ซึง่การบดบงัแสงเนื่องจากขอ้ผดิพาดไม่มผีล
ใหเ้กดิสถานะแจง้เหตุ 

 2.15.8 ชุดโซนตรวจจบัทีม่เีฉพาะอุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นแบบอุณหภมูคิงที่ 

2.15.9 อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หน่วงเวลายนืยนัการแจง้เหตุเช่น 
ระบบอุปกรณ์ตรวจจบัควนัแบบสุ่มตวัอยา่งอากาศหลายจดุ 
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2.16. อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 

2.16.1 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืตอ้งตดิตัง้ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน และอยูใ่นพืน้ทีทุ่ก
ทางเขา้ออกและทางหนีไฟของแต่ละชัน้อาคารที่สามารถเขา้ถงึได้สะดวก ตดิตัง้อยู่สูงจากพื้น
ระหว่าง 1.20 ถงึ 1.30 เมตร โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืไม่เกนิ 60 เมตร วดั
ตามแนวทางเดนิ 

2.16.2 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอือาจต่อเขา้กบัโซนตรวจจบัทีม่อุีปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัิ
ตดิตัง้อยู่และใชป้้องกนัพืน้ทีเ่ดยีวกนักไ็ด ้แต่ต้องยงัคงมกีารตรวจคุมวงจรโซนตรวจจบัอยู่ และ
การท างานของอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืตอ้งไม่ท าใหอุ้ปกรณ์แสดงผลของอุปกรณ์ตรวจจบัอื่นที่มี
อยูเ่ช่นเดยีวกนันัน้ตอ้งดบัไป 

2.16.3 อุปกรณ์แจง้เหตุด้วยมอืแต่ละตวัต้องมหีมายเลขของโซนตรวจจบัอยู่ที่อุปกรณ์
ในลกัษณะทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

 

2.17. อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล (Remote Indicator) ส าหรบัอปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้ 

 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้ 

 2.17.1 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลตอ้งมแีสงไฟสแีดง 

2.17.2 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้องตดิตัง้กบัแผ่นที่มอีกัษรแสดงขอ้ความว่า “แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้” ตดิอยู่ ตวัอกัษรต้องคงทนถาวรและเหน็ไดช้ดัเจน มขีนาดความสูงตวัอกัษรไม่
น้อยกว่า 5 มลิลเิมตร 

2.17.3 สถานทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัทีไ่ม่ชดัเจนต้องระบุสถานทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิจากขอ้ 
7.2 เช่น 

ใต้หลงัคา (พืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดอ้ยูร่ะหว่างเพดานกบัหลงัคา) 

ในพื้นท่ีปิด (พืน้ทีร่ะหว่างเพดานกบัพืน้ หรอืพืน้ทีว่่างใตห้ลงัคาทีเ่ขา้ถงึได)้ 

ในตู้  (เครือ่งห่อหุม้ขนาดเลก็ใชส้ าหรบัเกบ็บรภิณัฑต่์างๆ) 

ในห้อง  (พืน้ทีข่นาดใหญ่ใชส้ าหรบัท างานหรอืนัง่เล่น) 

ช่องอากาศไหลกลบั (Return Air) 

หวัจ่ายลม (Supply Air) 
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2.17.4 ต าแหน่งของอุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้องอยู่ในพื้นที่ซึ่งเขา้ถงึได้ตลอดเวลา 
อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลส าหรบัห้อง ตู้ หรอือย่างอื่นทีค่ลา้ยกนั ต้องตดิตัง้ที่ใต้เพดานใหใ้กล้
กบัอุปกรณ์ตรวจจบัมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะปฏบิตัไิด้ 

2.17.5 ในลกัษณะของการแจง้เหตุจากอุปกรณ์แจง้เหตุเดีย่ว อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล
ซึง่เกีย่วเนื่องกนัตอ้งยงัคงสถานะแจง้เหตุจนกว่าจะมกีารปรบัตัง้ใหม่ 

2.17.6 กรณีวงจรเปิดหรอืลดัวงจรในวงจรอุปกรณ์แสดงผลระยะไกลจะต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งสญัญาณการแจง้เหตุ 

2.18. การควบคมุการปลดประตกูัน้เพลิงไหม้และควนั 

2.18.1 อุปกรณ์ยดึประตูด้วยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าให้เปิดค้าง ต้องปลดใหป้ระตูปิดโดย
อตัโนมตัิเมื่อได้รบัสญัญาณแจ้งเหตุ เพื่อป้องกนัควนัหรอืเปลวเพลงิผ่านไปอีกด้านหนึ่งของ
ประตู 

2.18.2 ในที่ซึ่งทางเขา้ทัง้สองด้านของประตูไม่มกีารป้องกนัจากอุปกรณ์ตรวจจบัควนั
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานนี้ ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัเหนือประตูในแนวกึ่งกลางช่อง
ประตูห่างจากผนงัไมน้่อยกว่า 300 มลิลเิมตร และไมเ่กนิ 1.50 เมตร 

2.18.3 ในทีซ่ึง่ผนงัเหนือประตูสงูเกนิ 300 มลิลเิมตร ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัทัง้
สองดา้นของประตู 

2.18.4 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัที่ติดตัง้เพื่อควบคุมประตู ต้องต่อเขา้กบัชุดโซนตรวจจบั
แยกต่างหากส าหรบัประตูแต่ละชุด ส าหรบัอาคารที่ติดตัง้ระบบตามมาตรฐานนี้  อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัอาจต่อเขา้กบัวงจรโซนตรวจจบัทีใ่ชส้ าหรบัพืน้ทีน่ัน่กไ็ด้ 

2.18.5 อุปกรณ์ทีย่ดึประตูดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าใหเ้ปิดคา้ง ต้องมีสวติชป์ลดดว้ยมอื
ทีไ่ม่มกีารลอ็ก สวติชน์ี้ต้องอยู่ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและเขา้ถงึไดเ้มื่อประตูในต าแหน่งปิด 
สวติชป์ลดดว้ยมอืตอ้งมเีครือ่งหมายแสดงเป็นอกัษรขอ้ความว่า “ปลดประต”ู นอกเสยีจากว่า 

ขอ้ความนี้จะมอียู่แลว้ทีต่วัอุปกรณ์ยดึประตูดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าใหเ้ปิดคา้ง ตวัอกัษรต้องมี
ขนาดความสงูไมน้่อยกว่า 5 มลิลเิมตร มสีทีีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

2.18.6 ในช่องทางเดียวกันซึ่งมีประตูมากกว่าหนึ่งประตู สวิตช์เพียงตัวเดียวต้อง
สามารถปลดประตูทัง้หมดได ้
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2.19. ระบบดบัเพลิง 

 อาคารที่มกีารป้องกันที่ประกอบด้วยแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบ
ดบัเพลงิอุปกรณ์กระตุน้จากระบบดบัเพลงิตอ้งต่อเขา้กบัแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหมโ้ดย
แยกโซนออกจากโซนตรวจจบั 

2.20. การเดินสายตวัน า 

 การเดนิสายของระบบตรวจจบัเพลงิไหมแ้ละระบบแจง้เหตุเพลงิไหม้รวมทัง้วงจรไฟฟ้า
แรงต ่าอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบนี้ ต้องเดนิสายแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าของระบบอื่น การ
เดนิสายต้องเป็นไปตามมาจรฐานการตดิตงัไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย และตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลติ 

2.20.1 สายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าทีใ่ชต้อ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้ 

2.20.1.1 ขนาด สายไฟฟ้าตอ้งมขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรบักระแสทีไ่หลในวงจรได ้แต่ตอ้งมี
ขนาดไมเ่ลก็กว่า 1.5 ตารางมลิลเิมตร ยกเวน้ สายเคเบลิชนิดทนไฟ 

2.20.1.2 ค่าแรงดนัตกหรอืความต้านทานวงจร (Loop Resistance) ต้องไม่เกินค่าที่
ผูผ้ลติระบบแจง้เหตุเพลงิไหมก้ าหนดหรอืแนะน า 

2.20.1.3 สายไฟฟ้าชนิดอื่น แมจ้ะมขีอ้ก าหนดของสายไฟตามขา้งบน อนุญาตใหใ้ชว้ธิี
เดินสายคมนาคมได้เช่น ใช้สายใยแก้ว (Optical Fiber) เพื่อให้การติดตัง้มีความสามารถ
เทยีบเท่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานนี้ และเพื่อให้วงจรเหล่านัน้ป้องกนัเพลงิไหมอ้าคารได้ตาม
หน้าทีท่ีก่ าหนด 

2.20.1.4 สถานทีต่่อไปนี้ ตอ้งใชส้ายทนไฟ 

 - สายในช่องเปิดในแนวดิง่ (Shaft) 

 - สายระหว่างแผงควบคุมกบัอุปกรณ์แจง้เหตุ 

 - สายระหว่างแผงควบคุมกบัระบบต่างๆ 

 ยกเว้น พืน้ที ่ทีปิ่ดลอ้มดว้ยวสัดุทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า  1 ชัว่โมง 
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2.20.2 สขีองสายไฟฟ้าและการท าเครือ่งหมายช่องเดนิสายไฟ 

2.20.2.1 สขีองสายไฟฟ้า เปลอืกหรอืสายภายนอกของสายไฟฟ้าต้องมสีตีามทีก่ าหนด
ในมาตรฐานน้ี ดงันี้ 

- เปลอืกนอก ต้องมสีเีหลอืงหรอืสสีม้ หรอืโดยการท าเครื่องหมายดว้ยสทีีถ่าวร 
แถบเครือ่งหมายตอ้งมขีนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 25 มลิลเิมตร เครือ่งหมายตอ้งท าที่ปลาย
สายและทุกๆ ระยะห่างกนัไมเ่กนิ 2.00 เมตร ตลอดความยาวสายทีอ่ยูน่อกช่องเดนิสาย 
รวมทัง้ตรงจดุทีเ่ปิดออกไดเ้ช่น กล่องต่อสาย 

- ฉนวน ฉนวนของสายไฟฟ้าแต่ละเสน้ต้องมสี ีหรอืเครื่องหมายทีถ่าวรตดิไวท้ี่
ปลายสาย ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถแยกความแตกต่างของสายแต่ละเสน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.20..2.2 การท าเครื่องหมายช่องเดนิสาย ต้องท าเครื่องหมายด้วยสเีหลอืงหรอืสรส้ม
ดว้ยสทีีถ่าวร แถบเครื่องหมายต้องมขีนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 มลิลเิมตร เครื่องหมายต้องท า
ทุกๆ ระยะห่างกนัไมเ่กนิกว่า 4.00 เมตร ตลอดความยาวช่องเดนิสาย 

2.20.3 สายโทรศพัท ์

 (ก) สายเคเบลิโทรศพัทอ์นุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นกรณต่ีอไปนี้คอื 

 - ระหว่างแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหมก้บัแผงแสดงผลเพลงิไหมเ้ท่านัน้ 

 - ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหมก้บัอุปกรณ์แสดงผลระยะไกล 

 - ในระบบโทรศพัทฉุ์กเฉิน 

(ข) เมื่อมกีารใช้สายโทรศพัท์ตามขอ้ 10.2.3 (ก) สายต้องมกีารป้องกนัความเสยีหาย
ทาง  กล 

2.20.4 การต่อสาย (Joints and Terminations) 

การต่อสายไมว่่าจะเป็นการต่อสายระหว่างสายไฟฟ้าเดยีวกนั หรอืต่อระหว่างสายไฟฟ้า
กบับรภิณัฑไ์ฟฟ้า ตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้ 

- การเดนิสายอุปกรณ์เริม่สญัญาณทัง้หมดต้องมกีารตรวจคุม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเมื่อมกีาร
ถอดชิ้นส่วนใดๆ จากวงจรโซนตรวจจบั จะมสีญัญาณเตือนที่ชุดโซนตรวจจบัแต่ละสายที่มี
แรงดนัไฟฟ้าเท่ากนัซึง่เดนิเขา้และออกจากอุปกรณ์เมื่อต่อเขา้กบัขัว้ต่อสายเดยีวกนั ต้องมกีาร
แยกตวัต่อสายหรอืตวัต่อสาย 
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- ในการต่อสายต้องมวีธิกีารต่อสายและเลอืกใช้อุปกรณ์ต่อสายให้เหมาะสมกบัสภาพ
การใชง้าน การเดนิสายในท่อรอ้ยสายใหต่้อสายไดเ้ฉพาะในกล่องต่อสายหรอืกล่องจุดต่อไฟฟ้า
ทีส่ามารถเปิดออกไดส้ะดวก กล่องต่อสายต้องมเีครื่องหมายโดยการทาสดีว้ยสเีหลอืงหรอืสสี้ม 
หรอืแสดงดว้ยอกัษรขอ้ความว่า “แจ้งเหตเุพลิงไหม้”  ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนภายหลงัการ
ตดิตัง้ ตวัอกัษรตอ้งมขีนาดความสงูไมน้่อยกว่า 10 มลิลเิมตร 

- อุปกรณ์ต่อสายทีใ่ชก้บัสายทนไฟ ต้องเป็นชนิดทีอ่อกแบบใหใ้ชไ้ดก้บัสายทนไฟชนิด
นัน้ๆ  

- ในทีซ่ึง่อุปกรณ์ตรวจจบัต่อดว้ยสายอ่อน ทีแ่ต่ละปลายสายตอ้งมอุีปกรณ์ยดึสายตดิกบั
โครงสรา้งเพื่อลดแรงดงึสายทีข่ ัว้ต่อสาย 

- ในที่ซึ่งอุปกรณ์เริม่สญัญาณมสีญัญาณเตอืนแยกกนั การต่อสายต้องให้มัน่ใจว่าการ
ขดัขอ้งของอุปกรณ์เริม่สญัญาณใดๆ จะไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

 

  

 

 



 

 

บทท่ี 3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

บรษิทัเพาเวอรไ์ลน์เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) สถานทีต่ ัง้ 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศริิ
พจน์) ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260  

 

รปูที ่3.1 ทีต่ัง้บรษิทัของสถานประกอบการ 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร  
 บรษิทัประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งครบวงจร รวมถงึใหบ้รกิารออกแบบ จดัหา 
รบัเหมาตดิตัง้งานระบบวศิวกรรม และรบัเหมาก่อสรา้งอยา่งครบวงจร รบังานทัง้จาก
ภาคเอกชนและภาครฐั โดยเป็นทัง้ผูร้บัเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผูร้บัเหมาช่วง 
(Sub-Contractor) จากวธิกีารประมลู หรอืการเจรจาต่อรอง รวมถงึการรว่มมอืกบับรษิทัอื่นใน
ลกัษณะกจิการรว่มคา้ บรกิารของบรษิทัสามารถแบ่งตามลกัษณะของงานหลกั แบ่งได ้5 
ประเภท ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งโยธา และงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ
ปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาลและระบบป้องกนัอคัคภียั 
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รปูที ่3.2 รปูแบบการจดัการองคก์ารและการบรหิารงาน 

3.3 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนท่ีนักศึกษำได้รบัมอบหมำย 

 3.3.1 ต าแหน่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  นายกฤตนัยยชญ ์วงษ์สวรรค ์Supervisor 

3.3.2 ลกัษณะงานทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมาย คอื ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ
หน้างานเมือ่ท าการตดิตัง้อุปกรณ์ 

3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.4.1 ชื่อพนกังานทีป่รกึษา นาย ณฐัชนน  สุภาวงค์  
 3.4.2 ต าแหน่งพนกังาน Engineer 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.5.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

3.5.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา เวลา 08.00 – 17.00 น. หยดุตามปฏิทินบริษทั 

 

 

 

 

 



49 
 

 

3.6 ขัน้ตอนและวิธีด ำเนินงำน 

 3.6.1 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ตารางที ่3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ล าดบั 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

พฤษภาคม 
2563 

มิถุนายน 
2563 

กรกฎาคม 
2563 

สิงหาคม
2563 

1 ศึกษาการท างาน                             

2 
รวบรวมปัญหาการ
หยดุกระบวนการ
ผลิต 

                            

3 ยืน่เสนอโครงงาน                             

4 อนุมติัโครงงาน                             

5 ด าเนินการ                             

6 
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

                            

7 สรุปผล                             

8 
จดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

                            

 

3.7 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.7.1 คอมพิวเตอร์ 

3.7.2 โปรแกรม Excel  
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3.8 กำรออกแบบวงจรระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 

3.8.1. ปัจจยัท่ีต้องพิจำรณำในกำรออกแบบ 

3.8.1.1 ความสูงของเพดาน มผีลกบัจ านวนอุปกรณ์ตรวจจบัที่ต้องใช้ต่อพื้นที่ ความ
รอ้นหรอืควนัที่ลอยขึ้นมาถงึอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตดิตัง้บนเพดานสูงจะต้องมปีรมิาณความร้อน
หรอืควนัมากกว่าเพดานต ่า เพื่อใหอุ้ปกรณ์ตรวจจบัท างานในเวลาที่เท่ากนัจงึต้องลดระยะห่าง
ระหว่างตวัตรวจจบั เพื่อใหร้ะบบเสรมิก าลงัตรวจจบัใหล้ะเอยีดถีข่ ึน้ เราจะพจิารณาก าหนดระยะ
จดัวางตวัตรวจจบัทีต่ดิบนเพดานโดยอา้งองิจากตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่3.2 การตดิตัง้อุปกรณ์ 

ชนิดตวัตรวจจบั 

พืน้ท่ีกำร
ตรวจจบั 

(ตำรำงเมตร) 

ระยะห่ำงระหวำ่ง
อปุกรณ์ 

(เมตร) 

ควำมสูงเพดำน 

(เมตร) 

ตวัจบัควนั (Smoke detector) 150 9 0.4 

ตวัจบัควนั (Smoke detector) 75 4.5 4.0 

ตวัจบัความรอ้น (Heat 
detector) 

70 6 0.4 

ตวัจบัความรอ้น (Heat 
detector) 

30 3 4.9 

 

 3.8.1.2 สภาพแวดล้อม อุณหภูม,ิ ไอน ้า, ลม, ฝน, สิง่บดบงั, ประเภทวสัดุที่อยู่บรเิวณ
นัน้ ฯลฯ จะมผีลกบัการเลอืกชนิดอุปกรณ์ตรวจจบัและต าแหน่งการตดิตัง้ เช่น ตวัจบัควนัจะไม่
เหมาะกบับรเิวณที่มฝีุ่ น ไอน ้าและลม Rate of Rise Heat Detector ไม่เหมาะที่จะตดิไวใ้นห้อง 
Boiler ถ้าเป็นสารที่ติดไฟแต่ไม่มีควันก็จ าเป็นต้องใช้ Flame Detector ดังนัน้เราจะต้องมี
พืน้ฐานเขา้ใจหลกัการท างานของตวัตรวจจบัแต่ละชนิด 

 3.8.1.3 ระดบัความส าคญัและความเสี่ยง เราควรเลอืกอุปกรณ์ตรวจจบัที่ไวที่สุด เพื่อ
รบัรูเ้หตุการก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต ในบางสถานที่อาจมปัีจจยัเสี่ยงต ่า เช่น เป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
ระยะสายตาของเจ้าหน้าที่ประจ าตลอดเวลาบรเิวณที่ไม่มวีตัถุติดไฟหรอืติดไฟยาก ส าหรบั
บริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตเราจะต้องอุปกรณ์ที่แจ้งเหตุได้เร็วที่สุดไว้ก่อนได้แก่ ตัว
ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 



51 
 

 

 3.8.1.4 เงนิงบประมาณที่ตัง้ไว้ งบลงทุนเป็นข้อจ ากดัท าให้ไม่สามารถเลอืกอุปกรณ์
ตรวจจบัชนิดทีด่ทีีสุ่ด ตดิตัง้ไวทุ้กจุดในอาคารเพราะราคาสูง จ าต้องยอมเลอืกชนิดทีม่รีาคาถูก
ไปแพงดงันี้ 

 - Fix Temperature Heat Detector 

 - Rate of Rise Heat Detector 

 - Combination Heat Detector 

 - Photo Electric Smoke Detector 

 - Ionization Smoke Detector 

 -. Flame Detector  

 - Beam Smoke Detector 

 อุปกรณ์ทีร่บัรูเ้หตุการณ์ไดไ้วจะมรีาคาแพงกว่าแต่อาจจะไมเ่หมาะสมกบังานบาง
สถานที ่เราตอ้งพจิารณากบัขอ้อื่นดว้ย 

3.8.2. กำรจดัแบ่งโซน 

 การที่สามารถค้นหาจุดเกิดเหตุได้เรว็เท่าไหร่นัน่หมายถงึ ความสามารถในการระงบั
เหตุก็จะมากขึ้นด้วย ดงันัน้ การจดัโซนจงึเป็นความส าคญัในการออกแบบระบบ Fire Alarm 
กรณเีกดิเหตุเริม่ต้นจะท าใหก้ระดิง่ดงัเฉพาะโซนนัน้ๆ ถา้คุมสถานการณ์ไม่ไดจ้งึจะสัง่ใหก้ระดิง่
โซนอื่นๆ ดงัตาม 

 แนวทางการแบ่งโซนมดีงันี้ 

 - ตอ้งจดัโซนอย่างน้อย 1 โซน ต่อ 1 ชัน้ 

- แบ่งตามความเกีย่วขอ้งของพืน้ที ่ทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจส าหรบัคนในอาคารนัน้ เช่น โซน 
Office, โซน Workshop 

- ถา้เป็นพืน้ทีร่าบบรเิวณกวา้ง จะแบ่งประมาณ 600 ตารางเมตร ต่อ 1 โซน เพื่อ
สามารถมองเหน็หรอืคน้พบจดุเกดิเหตุโดยเรว็ 

- คนทีอ่ยูใ่นโซนใดๆ ตอ้งสามารถไดย้นิเสยีงกระดิง่ Alarm ในโซนนัน้ไดช้ดัเจน 
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3.8.3. กำรออกแบบติดตัง้ (Manual Station) 

 ระบบ Fire Alarm จะต้องมสีวทิซก์ดฉุกเฉิน (Manual Station) ดว้ยอย่างน้อยโซนละ 1 
ชุด ส าหรบักรณทีีค่น้พบเหตุการณ์ก่อนที ่Detector จะท างานหรอืไมม่ ีDetector ในบรเิวณนัน้ 

 สวทิซก์ดฉุกเฉิน (Manual Station) ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

 - เป็นจดุทีง่า่ยต่อการสงัเกต โดยใชส้แีดงเขม้ ดเูด่นหรอืมหีลอดไฟตดิแสดงต าแหน่งใน
ทีม่ดืหรอืในเวลากลางคนื 

 - ต าแหน่งทีต่ดิตัง้ ตอ้งอยูบ่รเิวณทางออก ทางหนีไฟ ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดั 

 - ระดบัตดิตัง้งา่ยกบัการกดแจง้เหตุ (สงูจากพืน้ 1.1 – 1.5 เมตร) 

 - กรณทีีร่ะบบมากกว่า 5 โซน ควรมแีจค็โทรศพัทเ์พื่อใชต้ดิต่อระหว่างเจา้หน้าทีบ่รเิวณ
ที่เกิดเหตุกับห้องควบคุมของอาคาร เพื่อรายงานสถานการณ์และสัง่ให้เปิดสวทิซ์ General 
Alarm ใหก้ระดิง่ดงัทุกโซน 

3.8.4. กำรก ำหนดต ำแหน่งอปุกรณ์แจ้งสญัญำณ 

 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณมีหลายชนิด ได้แก่ กระดิ่ง , ไซเรน , ไฟสัญญาณกระพริบ 
โดยทัว่ไปจะนิยมตดิตัง้ไวบ้รเิวณใกลเ้คยีงหรอืทีเ่ดยีวกบั Manual Station ในระดบัหูหรอืเหนือ
ศรีษะ จะมกีระดิง่อย่างน้อย 1 ตวั ต่อ 1 โซนหรอืเพยีงพอ เพื่อให้คนที่อยู่ในบรเิวณโซนนัน้ได้
ยนิเสยีงชดัเจนทุกคน (รศัมคีวามดงัระดบัทีเ่พยีงพอของกระดิง่ ขนาด 6 นิ้ว จะไมเ่กนิ 25 เมตร) 
ส่วนไซเรนจะตดิตัง้ไวใ้ตช้ายคาดา้นนอก เพื่อแจง้เหตุใหบุ้คคลที่อยูน่อกอาคารไดร้บัทราบมเีหตุ
ผดิปกต ิโดยจะก าหนดใหไ้ซเรนดงัทนัททีุกครัง้ทีเ่กดิเหตุก่อนจากนัน้จงึจะรอการตดัสนิใจว่าจะ
ใหโ้ซนอื่นๆ ดงัตามหรอืไม่ 

3.8.5. ต ำแหน่งกำรติดตัง้ตู้ควบคมุ 

 การจะตดิตัง้ตูค้วบคุม (FCP) ควรตดิตัง้ ไวใ้นบรเิวณทีม่เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
หรอืช่างควบคุมระบบอาคารหรอืหอ้งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 



53 
 

 

3.9 สญัลกัษณ์และแบบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ 

ตารางที ่3.3 สญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้ขยีนแบบ 

สญัลกัษณ์ รำยละเอียด 

 อุปกรณ์เริม่สญัญาณดว้ยมอื (Manual Station) 

 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 

 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ 

 อุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซ 

 อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดล าแสง 

 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล 

 สวติชต์รวจการไหล (Flow Switch) ของน ้าในระบบท่อน ้าดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิ(Automatic Sprinkler System)  

 สวติชต์รวจคุม (Supervisory Sprinkler System) แรงดนัของน ้าใน
ระบบท่อน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยสวติชกุ์ญแจ 

 จดุเตา้รบัโทรศพัทใ์นระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Phone Outlet) 

 กระดิง่ 

 ล าโพง 

 อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยแสง 

 อุปกรณ์ปลายสายวงจร (End of Line Device) 

 โมดลูมอนิเตอรช์นิดระบุต าแหน่งได้ 

M 

H 

S 

F 

G 

B 

I 

FS 

SS 

K 

T 

 

 

Ω 

MM 
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สญัลกัษณ์ รำยละเอียด 

 โมดลูควบคุมชนิดระบุต าแหน่งได้ 

 แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 

 แผงควบคุมระยะไกล (Remote Control Panel) 

 ศูนยก์ารสื่อสารดว้ยเสยีง และโทรศพัทฉุ์กเฉิน (Voice 
Communication Center) 

 แผงกระจายเสยีงสญัญาณ และโทรศพัทฉุ์กเฉิน (Voice Distribution 
Panel) 

 แผงแสดงผล (Annunciator Panel) 

 จอแสดงผลแบบแผนภาพคอมพวิเตอร ์(Computer Graphic 
Annunciator) 

 แบตเตอรีช่นิดอดัประจุ 

 การก าหนดรหสัของอุปกรณ์แจง้เหตุหรอืเริม่สญัญาณชนิดระบุ
ต าแหน่งได ้

F สายวงจรระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้

     AZ-M โซนแจง้เหตุล าดบัที ่m 

   DZ-n โซนตรวจจบัล าดบัที ่n 

   TZ-p โซนโทรศพัทล์ าดบัที ่p 

 

 

 

 

 

CM 

FCP 

RCP 

VCC 

VDP 

ANN 

BAT 

10013 
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ตารางที ่3.3 อกัษรประกอบสญัลกัษณ์ขา้งตน้  

อกัษร รำยละเอียด 

A ชนิดระบุต าแหน่งได ้(Addressable) 

D ชนิดใชก้บัท่อลม (Duct Type) 

F ชนิดตรวจจบัดว้ยอุณหภูมคิงที ่

R ชนิดตรวจจบัดว้ยอตัราการเพิม่ของอุณหภูม ิ

C ชนิดผสมการตรวจจบัดว้ยอุณหภมูคิงที ่และอตัราการเพิม่ของอุณหภูม ิ

L ชนิดเสน้ 

P ชนิดท างานดว้ยระบบโฟโตอเิลก็ตรกิ 

I ชนิดท างานดว้ยระบบไอโอไนเซชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3.3 แบบตวัอยา่งการเขยีนวงจรเสน้เดีย่ว 
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รปูที ่3.4 แบบตวัอยา่งการเขยีนวงจรเสน้เดีย่ว ระบบทีม่อุีปกรณ์ชนิดระบุต าแหน่งได้ 

 

 

รปูที ่3.5 แบบตวัอยา่งการเขยีนวงจรระบบทีเ่ชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย 
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รปูที ่3.6 แบบตวัอยา่งการเขยีนวงจรแนวดิง่ ระบบทีม่อุีปกรณ์ชนิดระบุต าแหน่งได้ 

 

3.10 ออกแบบระแบบแจ้งเตือนเหตเุพลิงไหม้ โครงกำร XT PHAYATHAI  

 การออกแบบวงจรระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมน้ัน้สามารถเขยีนได้โดยเมือ่มขีอ้มลูและ
ความตอ้งการของผูจ้า้ง แต่การออกแบบกต็อ้งท าการดไีซน์ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
โดยระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมน้ัน้จะม ี2 แบบ 1.การแจง้เตอืนแบบเป็นโซน 2. การแจง้เตอืน
แบบระบุต าแหน่ง น าแบบที่ใช้ในโครงการ XT PHAYATHAI เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างที่ชดัเจน 
และเขยีน Fire Alarm Riser Diagram ให้ชดัเจน รายงานเล่มจะยกตวัอย่างเพยีงแค่  ลานจอด
รถชัน้ 3,หอ้งพกัชัน้ 8  
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รปูที ่3.7 ผงับรเิวณแสดงอาคาร Tower A , B 

 

ออกแบบดว้ยการเขยีนแบบดว้ยมอืก่อนเพื่อตรวจหรอืมสีิง่ทีต่อ้งการเพิม่หรอืแกไ้ข โดย
ค านึงถงึพืน้ทีใ่นการตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถดมูาตรฐานไดจ้ากในหนงัสอืของ วสท. จากนัน้
จงึน ามาเขยีนด้วยโปรแกรม AutoCAD ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลงิไหม้ก็จะประกอบด้วย สาย 
Loop ส าหรบัสัง่การโมดูล สายเพาเวอร์ก าลงัอุปกรณ์ตรวจจบัต่าง และสายสญัญาณส าหรบั
โทรศพัทฉุ์กเฉิน  

 

  

รปูที ่3.8 แบบตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมช้ัน้ ลานจอดรถชัน้ 3 
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รปูที ่3.9 แบบตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมช้ัน้ 8 

น าแบบตดิตัง้มาเขยีน Fire Alarm Riser Diagram ส าหรบัโครงการ Beyound Patong 
Phuket จะก าหนดให้ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมม้กีารแจง้เตอืนแบบโซน การเขยีน Riser ก็
จะแตกต่างจาก ระบบทีแ่จง้เตอืนทีร่ะบุต าแหน่ง 

 

รปูที ่3.10 Fire Alarm Riser Diagram แจง้เตอืนแบบโซน 

 เมื่อได้แบบครบเรยีบรอ้ยก็จะท าการถอดแบบ เชค็อุปกรณ์ ความยาวสายไฟ เพื่อท า
การประมาณราคา ส าหรบัการถอดแบบต้องมกีารเผื่อความยาวสายลงตู้และติดตัง้อุปกรณ์ 
เนื่องจากทางเดนิสายไฟฟ้าจะสิน้สุดลงในตู้แต่สายไฟจะตอ้งรอ้ยลงไปถงึอุปกรณ์ตดัตอนภายใน
ตู้ ดงันัน้จงึต้องมกีารเผื่อความยาวสายลงตู้ ซึ่งมหีลกัการคดิง่ายๆ คอืคดิว่ามคีวามยาวสาย
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ประมาณ 1 – 2 เท่าของตู้  ถ้าในแบบไม่ไดก้ าหนดแนวทางการเดนิสายมาใหท้ีผ่่านระหว่างชัน้ 
ใหค้ดิไปที ่Shaft ไฟฟ้าก่อนเสมอ แลว้จงึเดนิแนวนอนไปยงัต าแหน่งทีม่กีารตดิตัง้ตู้ 

รำยกำรวสัดอุปุกรณ์ท่ีได้จำกกำรถอดแบบ 

 ตารางที ่3.4 ปรมิาณวสัดุทีใ่ชใ้นระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหม ้

 

 

 

รำยกำรวสัด ุ

จ ำนวนอปุกรณ์ 

ลานจอดรถ 
ชัน้ 3 

หอ้งพกั 
ชัน้ 8 

รวม 

Smoke Detector 11 ตวั 129 ตวั 140 ตวั 

Heat Detector 52 ตวั 48 ตวั 100 ตวั 

Alarm Bell 6 ตวั 10 ตวั 16 ตวั 

Manual Station 8 ตวั 10 ตวั 18 ตวั 

Telephone Jack 2 ตวั 2 ตวั 4 ตวั 

FRC 1 × 2.5 Sq. mm. 600 m 300 m 900 m 

TIEV 4C-0.65 mm. 70 m 65 m 135 m 

Twist Pair 2C×1.5 mm. 900 m 1000 m 1900 m 

ท่อ Emt 1/2" 1270 m 1215 m 2485 m 

Single Input Module For Detector  2 ตวั 4 ตวั 6 ตวั 

Single Input Module For Horn  1 ตวั 1 ตวั 2 ตวั 

Isolator Module 
 

48 ตวั 48 ตวั 

Fire Alarm Terminal Box For Wiring 1 ตู ้ 1 ตู ้ 2 ตู ้



 

 

บทท่ี 4 

ผลการด าเนินการ 

 ในการจดัท าการประมาณราคาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ต้องอ้างอิงราคาวสัดุ
อุปกรณ์จากบรษิทัที่เป็นซพัพลายเออร์กบั บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์เอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
หรอืสามารถหาราคาได้จาก BOQ ของโครงการ เมื่อเป็นบรษิทัซพัพลายเออรก์็จะท าให้ราคา
วสัดุลดลงไปตามเปอรเ์ซ็นที่บรษิทัซพัพลายเออรจ์ะคดิให้ ซึ่งจะท าให้ราคาแตกต่างเมื่อไปซื้อ
วสัดุอุปกรณ์เอง  

รายช่ือบริษทัซพัพลายเออร ์

1. SATTEL (THAILAND) CO.,LTD 

2. บรษิทั จรงุไทยไวรแ์อนเคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 

3. บรษิทั เอส ซ ีซ ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

4. TEEYA MASTER SYSTEM CO.,LTD 

4.1 การประเมินราคาวสัดอุปุกรณ์ระบบแจ้งเตือนเหตเุพลิงไหม้ 

ตารางที ่4.1 ราคาวสัดุอุปกรณ์ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหม้ 

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัด ุ

ราคาต่อหน่วย รวม 

Smoke Detector 140 EA. 650.00 91,000.00 

Heat Detector 100 EA. 300.00 30,000.00 

Alarm Bell 16 EA. 900.00 10,080.00 

Manual Station 18 EA. 560.00 10,080.00 

Telephone Jack 4 EA. 150.00 600.00 

CABLE FRC 1×2.5 900 M. 21.60 19,440.00 

CABLE TIEV 4C-0.65 135 M. 8.00 1,080.00 

CABLE TWIST PAIR 2C×1.5 1900 M. 70.00 133,000.00 
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รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัด ุ

ราคาต่อหน่วย รวม 

ท่อ Emt 1/2" 2485 M. 12.00 29,820.00 

Single Input Module For Detector  6 EA. 1,240.00 7,440.00 

Single Input Module For Horn  2 EA. 1,200.00 2,400.00 

Isolator Module 48 EA. 980.00 47,040.00 

Fire Alarm Terminal Box For Wiring 2 SET. 3,500.00 7,000.00 

รวม   389,700.00 

 

หมายเหต ุราคานี้ยงัไมไ่ดร้วม VAT และราคาแรงในการตดิตัง้ 

 

การติดตัง้อปุกรณ์ของระบบแจ้งเตือนอคัคีภยั 

 

 รปูที ่4.1 การตดิตัง้หวั Smoke Detector และ Heat Detector บนทอ้งฝ้า 

 การตดิตัง้หวั Smoke Detector และ Heat Detector ก่อนทีจ่ะท าการตดิตัง้
จะตอ้งท าการตรวจสอบสายก่อนเพราะจะไดเ้ขา้สายถูกตอ้งและจะไดไ้มต่อ้งมาแกะ
อุปกรณ์ซึง่จะท าใหฝ้้าช ารดุเสยีหาย 
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  รปูที ่4.2 การตดิตัง้ Manual Station และ  Telephone Jack 

 การตดิตัง้ Manual Station และ  Telephone Jack ก่อนตดิตัง้อุปกรณ์กต็อ้ง
ท าการตรวจสอบสายก่อนว่าสายทีร่อ้ยมาไป-กลบัคูไ้หน ถงึจะท าการตดิตัง้อุปกรณ์แลว้
การตดิตัง้อุปกรณ์ถ้างานยงัไมส่มบรณ์พรอ้มทีจ่ะส่งมอบหา้มใส่แท่งแกว้เพราะอาจจะมี
คนมาดงึเล่นจะท าใหแ้ท่งแก้วหกัแลว้กต็อ้งเปลีย่นใหม่ 

 

 
     

    รปูที ่4.3 การตดิตัง้ Alarm Bell 

 การตดิตัง้ Alarm Bell จะตอ้งท าการเชค็สายก่อนทีจ่ะท าการตดิตัง้อุปกรณ์แลว้
ควรเขา้สายใหถู้กก่อนเพราะบางรุน่จะตอ้งดงึสายทีม่ที ัง้เสยีงและแสง 
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รปูที ่4.4 การตดิตัง้ตู ้Fire Alarm Terminal Box 

 การตดิตัง้ตู ้Fire Alarm Terminal Box สายทุกอุปกรณ์จะตอ้งตรวจสอบก่อนที่
จะมาเขา้ตู ้Fire Alarm Terminal Box ทัง้หมดเสยีก่อนเพราะจะยุง่ยากมากถา้สายที่
รอ้ยมาไมต่รง 

 

 

     รปูที ่4.5 การตดิตัง้ตู ้FCP 

 การตดิตัง้ตู ้FCP เป็นเหมอืนหวัใจของระบบแจง้เตอืนอคัคภียัจะตอ้งท าการ
ตดิตัง้ไวใ้นหอ้งทีส่ามารถมคีนเฝ้าและตรวจสอบไดต้ลอดเวลาเพราะเวลาเกดิอคัคภียัจะ
ท าใหส้ามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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    รปูที ่4.6 การตดิตัง้ตู ้Announciator 

 การตดิตัง้ตู ้Announciator ควรตดิตัง้ไวใ้นหอ้งเดยีวกบัตู ้FCP เพื่อจะได้
ตรวจสอบหาต าแหน่งทีเ่กดิเหตุไดร้วดเรว็ 

 

 

 

 

 

  

   รปูที ่4.7 การส่งงานเทสสาย Fire Alarm 

 การส่งงานกจ็ะตอ้งใช่เครือ่งแคลม้มเิตอรเ์พื่อท าการตรวจสอบสายทลีะเสน้
เพื่อให ้  ทางผูต้รวจสอบตรวจงานได ้
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    รปูที ่4.8 การเดนิท่อรอ้ยสายระบบ Fire Alarm 

 การเดนิท่อรอ้ยสายกต็อ้งเดนิใหเ้หมอืนกบัแบบทีท่ าไปเพราะทางผูอ้อกแบบจะ
ตรวจตามแบบทีเ่ขยีนไป 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการด าเนินงาน 

 

 ในการจดัท าโครงงานนี้มจีุดประสงคเ์พื่อ ฝึกฝนทกัษะในการออกแบบและดไีซด์ระบบ
แจง้เตอืนเหตุเพลงิไหม ้สามารถท าราคาเสนอไดแ้ละน าทกัษะไปประกอบอาชพีไดใ้นอนาคต 

 

5.1 สรปุผลการด าเนินการ 

 จากผลการด าเนินการท าให้เห็นได้ว่าระบบแจ้งเตือนเหตุเพลงิไหม้ที่มกีารแจ้งเตือน
แบบโซน ส าหรบัตดิตัง้ในอาคาร Tower A,B ภายในโครงการ XT PHAYATHAI เฉพาะชัน้ลาน
จอดรถชัน้ 3และชัน้หอ้งพกัชัน้ 8 นัน่จะมคี่าใชจ้่ายอยู่ที่ประมาณ 389 ,700 บาท ซึง่เป็นราคาที่
ยงัไมไ่ดร้วมค่าแรงในการตดิตัง้ ค่าจดัส่งวสัดุและภาษ ีVAT 7%  

5.2 ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  5.2.1 ปัญหาดา้นสถานประกอบการ 

 5.2.1.1 สถานประกอบการไม่ทราบแนวทางการปฏบิตัิงานและขอบเขตของ
การปฏบิตังิานโครงการสหกจิ 

  5.2.1.2 การขอความรว่มมอืจากแผนกต่างๆยงัท าไดช้า้ 
  5.2.1.3 การสื่อสารภายในแผนกยงัขาดตกบกพรอ่ง ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได้ 
  5.2.1.4รายงานมเียอะเกนิไปท าใหไ้มส่ามารถเอาเวลาไปท าอย่างอื่นได้ 
 5.2.2 ปัญหาดา้นตวันกัศกึษา 
  5.2.2.1 ในระยะแรกของการท างานยงัท างานไม่คล่อง เนื่องจากยงัไม่เขา้ใจใน
เนื้อหาและกระบวนการของงานในแผนกทีช่ดัเจน  
  5.2.2.2 ระยะแรกของการท างานยงัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานทีไ่ดไ้มด่พีอ 
   
5.3 ข้อเสนอแนะ 

    การเลอืกตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหม ้ควรค านึงถงึสถานทีแ่ละลกัษณะการใชง้านของ
ตวัอาคาร เพื่อทีจ่ะไดท้ าการออกแบบไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน ถา้เปรยีบเทยีบจาก
คุณสมบตัแิต่ละอุปกรณ์ และจ านวนอุปกรณ์ทีเ่ทยีบเท่ากนัในแบบแบรนดร์าคาแพง จะดกีว่าทัง้
มาตรฐาน  
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 

 

 

ชื่อ นำมสกุล : นาย กฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์ 

รหัสนักศึกษำ : 6004220004 

คณะ  :   วิศวกรรมศาสตร์ 

สำขำวิชำ :    วิศวกรรมไฟฟ้า 

ที่อยู่  : 77/1 หมู่5 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  

เบอร์ติดต่อ : 082-325-8832 

ประวัติกำรศึกษำ 

2544 โรงเรียนคลองทางหลวง 

ประถมศึกษา  

เกรดเฉลี่ย 3.00 

2550 โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 

 มัธยมศึกษาต้น-มัธยมปลาย 

 เกรดเฉลี่ย 3.10 

2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 เทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง 

 เกรดเฉลี่ย 2.97 



 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

มกราคม 2559-ปัจจุบัน 

 ท างานอยู่บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ ออกแบบและประเมิน
ราคา 
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