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รูปที่ 2.20 วงจรแบบ 2 สายเมื่อเกิดการขัดของ
รูปที่ 2.21 วงจรแบบ 4 สาย
รูปที่ 2.22 การแบงโซนโดยใชผนังทนไฟเปนเขตแบงโซน
รูปที่ 2.23 โซนเดียวกันครอบคลุมพื้นที่สองสวนปดลอมทนไฟได
รูปที่ 2.24 พื้นที่เดียวกันสามารถแบงเปนหลายโซนได
รูปที่ 2.25 การแบงโซนที่ไมถูกตองเพราะแบงโซนครอมผนังทนไฟ
รูปที่ 2.26 ชองบันไดและโถงปลอดควันไฟในอาคารสูง
รูปที่ 2.27 การกำหนดระยะคนหา
รูปที่ 2.28 แสดงระยะคนหาลดลงเมื่อติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกล
รูปที่ 2.29 เมื่อเปลี่ยนแปลงการแบงโซน ระยะคนหาจะเปลี่ยน
รูปที่ 2.30 แบบไดอะแกรมการเดินสายตามการแบงโซน
รูปที่ 2.31 ไดอะแกรมของรูปที่ 2.30
รูปที่ 2.32 ลักษณะพื้นที่โลงโดยรอบอุปกรณตรวจจับ
รูปที่ 2.33 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลม
รูปที่ 2.34 บริเวณที่ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ
รูปที่ 2.35 บริเวณที่ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ
รูปที่ 2.36 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันแบบใชทอลมรับลมในทอลม
รูปที่ 2.37 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันแขวนในทอลม
รูปที่ 2.38 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในพื้นที่ปดเมื่อมีบริภัณฑไฟฟา
รูปที่ 2.39 พื้นทีป่ ดที่ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
รูปที่ 2.40 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในพื้นที่หองคอมพิวเตอรที่ถูกตอง
รูปที่ 2.41 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่พื้นผิวแนวราบคั่นกลาง
รูปที่ 2.42 ตำแหนงที่ไมควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
รูปที่ 2.43 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานทรงหยัก
รูปที่ 2.44 ตำแหนงติดตั้งสำหรับอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานทรงฟนเลื่อย
รูปที่ 2.45 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว
รูปที่ 2.46 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว
รูปที่ 2.47 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับภายในชองบันได
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รูปที่
รูปที่ 2.48 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรับชองเปดแนวดิ่ง
รูปที่ 2.49 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับรอบชองเปดแนวดิ่ง
รูปที่ 2.50 อุปกรณตรวจจับติดตั้งใกลหัวจายลมเกินไป
รูปที่ 2.51 อุปกรณตรวจจับติดตั้งตำแหนงที่เหมาะสม
รูปที่ 2.52 การไหลของควันบริเวณทอลมกลับ
รูปที่ 2.53 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับใตเพดาน หลังคาหรือแป
รูปที่ 2.54 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนใตคานที่มีความลึกไมนอยกวา 300
มิลลิเมตร
รูปที่ 2.55 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับพื้นผิวแนวราบ
รูปที่ 2.56 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับชองทางเดิน
รูปที่ 2.57 ตัวอยางการกำหนดตำแหนงติดตั้ง สำหรับพืน้ ที่รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ
รูปที่ 2.58 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุดสำหรับเพดานหรือพื้นผิวเอียง
รูปที่ 2.59 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนพื้นที่ทั่วไป
รูปที่ 2.60 การปรับตำแหนงอุปกรณตรวจจับ เมื่อกั้นหองใหม
รูปที่ 2.61 ระยะหางลดลงเมื่อมีคานหรือทอลมปรับอากาศคั่น
รูปที่ 2.62 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับลดลงเมื่อมีคานคั่น
รูปที่ 2.63 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด สำหรับพื้นที่ทั่วไป
รูปที่ 2.64 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันสำหรับชองทางเดินกวางไมเกิน
3.6 เมตร
รูปที่2.65 การติดตั้งและระยะหางของอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุดสำหรับพื้นผิวเอียง
รูปที่ 2.66 ความสูงในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
รูปที่2.67 เพดานสูงระหวาง 2.0-4.0 เมตร พื้นทีร่ ะหวางคาน 4.0 ตารางเมตร ขึ้นไป
รูปที่ 2.68 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่ใตคานสำหรับเพดานสูงเกิน 4.0 เมตร
รูปที่ 2.69 ระยะหางระหวางคานเกิน 9.0 เมตร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพิ่มเติมที่
เพดาน
รูปที่ 2.70 แพตเทิรนเสียง
รูปที่ 2.71 แนวทางการกำหนดระยะหางระหวางลำโพงชนิดติดเพดาน
รูปที่ 2.72 การติดตั้งลำโพงในหอประชุม
รูปที่ 2.73 การติดตั้งลำโพงในชองบันได
รูปที่ 2.74 พื้นที่ครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่ความเขมแสงตาง ๆ
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หนา
รูปที่ 2.75 การแบงพื้นที่ครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงแตละตัว
61
รูปที่ 2.76 การแบงพื้นที่ครอบคลุมที่ไมดีไมครอบคลุมทุกพื้นที่
61
รูปที่ 2.77 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
62
รูปที่ 2.78 การติดตั้งในชองทางเดินทั่วไป
62
รูปที่ 2.79 การติดตั้งในชองทางเดินรูปทรงตาง ๆ
62
รูปที่ 2.80 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่มีความเขมแสงตางกัน
63
รูปที่ 2.81 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงในสถานที่หลับนอน
63
รูปที่ 2.82 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงสำหรับหองนอนขนาดใหญ
64
รูปที่ 2.83 การตอสายเขาอุปกรณที่ถูกตอง
73
รูปที่ 2.84 การตอสายเขาอุปกรณที่ไมถูกตอง
73
รูปที่ 2.85 ภาพแสดงระบบทอเปยก (Wet Pipe System)และระบบทอแหง (Dry Pipe
77
System)
รูปที่ 2.86 ภาพแสดงระบบทอแหง แบบชะลอน้ำเขา (Pre-Action System)
77
รูปที่ 2.87 ภาพแสดงระบบเปด (Deluge System)
78
รูปที่ 2.88 ภาพแสดงหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบโลหะ
78
รูปที่ 2.89 ภายแสดงหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบกระเปาะแกว
79
รูปที่ 2.90 สีกระเปาะแกวที่นิยมใช
79
รูปที่ 2.91 ลักษณะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบหงาย (Upright Type) และแบบหัวคว่ำ 80
(Pendent)
รูปที่ 2.92 ภาพแสดงระยะหางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย
82
รูปที่ 2.93 ภาพแสดงระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกบสิ่งกีดขวางแนวดิ่ง
83
รูปที่ 2.94 ภาพแสดงตำแหนงแผนกระจายน้ำดับเพลิงเมื่อติดเหนือสวนลางสุดของสิ่งกีด
83
ขวาง
รูปที่ 2.95 ภาพแสดงการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับฉากกั้นหอง
84
รูปที่ 2.96 ภาพแสดง การหาพื้นที่ปองกนหัวกระจายน้ำ
84
รูปที่ 2.97 ภาพแสดงถังดับเพลิงแบบมือถือแบบตางๆ
86
รูปที่ 2.98 ภาพแสดงตูฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
89
รูปที่ 2.99 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอน
90
รูปที่ 2.100 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง
90
รูปที่ 2.101 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโขง
91
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สารบัญรูป(ตอ)
รูปที่
รูปที่ 2.102 ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง
รูปที่ 2.103 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
รูปที่ 2.104 ภาพอุปกรณระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Vent Valve)
รูปที่ 2.105 อุปกรณภายใน (Air Vent Valve)
รูปที่ 2.106 ภาพแสดงวาลวระบายแรงดัน (Pressure Relief Valve)
รูปที่ 2.107 ภาพแสดงวาลวลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
รูปที่ 2.108 ภาพแสดงมาตรวัดแรงดัน
รูปที่ 2.109ภาพแสดง เกทวาลว (Gate Valve)
รูปที่ 2.110 ภาพแสดงโกลบวาลว (Globe Valve)
รูปที่ 2.111 ภาพแสดงบัตเตอรฟลายวาลว (Butterfly Valve)
รูปที่ 2.112 ภาพแสดงฟุตวาลว (Foot Valve)
รูปที่ 2.113 ภาพแสดงสแตนเนอร (Strainer)
รูปที่ 2.114 ภาพแสดงCheck valve
รูปที่ 2.115 ภาพแสดงตูควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controllers)
รูปที่ 3.1 แผนที่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
รูปที่ 3.2 รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร
รูปที่ 4.1 การท างานของระบบแจงเพลิงไหม
รูปที่ 4.2 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
รูปที่ 4.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดตู
รูปที่ 4.4 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator)
รูปที่ 4.5 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน
รูปที่ 4.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน
รูปที่ 4.7 การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช
รูปที่ 4.8 แสดงระยะติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน
รูปที่ 4.9 แสดงระยะติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน
รูปที่ 5.1 ตูค วบคุม (Fire Alarm Control Panel) อาคาร
รูปที่ 5.2 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อาคาร
รูปที่ 5.3 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบดังเพลิง อาคาร
รูปที่ 5.4 RISER DIAGRAM FOR SPRINKLER
รูปที่ 5.5 RISER DIAGRAM FOR FIRE HOSE SYSTEM
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเปนสิ่งสำคัญมากในการปองกันอันตรายจากการเสียชีวิตและ
ทรัพยสินในกรณีของการเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ระบบนี้มีไวแจงเตือนเมื่อมีเหตุอัคคี ภัย
เกิดขึ้น โดยจะใชอุปกรณตรวจจับ เชน Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station
โดยจะระบุตำแหนงของจุดเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อใหสามารถทำการดับเพลิงขั้นตนไดอยางรวดเร็ว
เพื่อปองกันการลุกลามของเพลิงไหมและเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคาร หรือ
เพื่ออพยพคนออกจากตัวอาคารใหไดรวดเร็วที่สุด และสั่งใหอุปกรณสวนประกอบซึ่งเปนอุปกรณที่
ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุมปองกันและดับเพลิงทำงานโดยอัตโนมัติ เชน
ระบบดับเพลิงดวยแรงดันน้ำ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบลิฟตโดยสาร ระบบพัดลมอัดอากาศบัน ได
หนีไฟ ระบบประตู Access Control เปนตน ซึ่งจะชวยใหลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูที่อยู
ในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากที่ผูจัดทำไดไปศึกษาฝกปฏิบัติงานที่บริษัท โจนส แลง ลาซาลล จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่
ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ทางผูจัดทำไดรับมอบหมายจากบริษัทใหเขาไป
ศึกษาและทำรายงานเรื่อง ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร จึงไดนำประสบการณและ สิ่งที่
ไดรบั จากการทำงานมาจัดทำรายงานสหกิจศึกษา
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน
2.1 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณตางๆในระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนการแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร
2.4 เพื่อศึกษาการควบคุมระบบปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางอยางถูกตองและปลอดภัย
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
โครงงานเรื่องระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร แบงเปน 2 สวนไดแก สวนระบบ
ปองกันอัคคีภัยและสวนของระบบระงับอัคคีภัย ซึ่งแตละสวนมีดังนี้
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3.1 สวนของระบบปองกันอัคคีภัย
- การทำงานของอุปกรณแจงเหตุ
- ระบบแจงเหตุ
- ระบบควบคุมการแจงเหตุ
- ระบบไฟสำรองของอุปกรณแจงเหตุและตูควบคุม
3.2 การทำงานของระบบแจงเหตุเพลิงไหม
3.3 การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมและเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม
3.4 สวนของระบบระงับอัคคีภัย
- การทำงานของระบบ Fire Protection System
- ระบบน้ำดับเพลิง
- ระบบไฟฟาสำรองในอาคารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 เขาใจหลักการทำงานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
4.2 เขาใจหลักการทำงานของอุปกรณตางๆในระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
4.3 เขาใจขั้นตอนการแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
4.4 เขาใจการปฏิบัติงานควบคุมระบบไดอยางอยางถูกตองและถูกหลักความปลอดภัย
4.5 เพื่อเปนประโยชนตอบุคคลที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
ตามกฎหมายกำหนดอาคารที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญและอาคารสูง จะตองมี
ขอกำหนดสำหรับ การป องกั นอั คคีภัย อาคารพั ก อาศัยทั่ วไปจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เช น
คอนโดมิ เนี ยม อพาร ท เมน ท ก็จ ำเป นต อ งมี ระบบปอ งกั น อั คคีภั ย ทั้ งนี้ เพื่อ ประโยชน และความ
ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของผูอาศัย
2.1 การปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันอัคคีภัยสามารถทำได 2 ลักษณะคือ
1. การปองกันอัคคีภัยวิธี Passive
เริ่มจากการจัดวางผังอาคารใหปลอดภัยตออัคคีภัย คือการวางผังอาคารใหสามารถปองกัน
อัคคีภัยจากการเกิดเหตุสุดวิสัยได มีวิธีการไดแก เวนระยะหางจากเขตที่ดิน เพื่อกันการลามของไฟ
ตามกฎหมาย การเตรียมพื้นที่รอบอาคาร สำหรับเขาไปดับเพลิงได เปนตน ในการออกแบบอาคาร
ตองมีการออกแบบใหตัวอาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรืออยางนอยใหมีเวลาพอสำหรับหนีไฟ
ได นอกเหนือจากนั้น ตองมีการออกแบบที่ทำใหการเขาดับเพลิงทำไดงาย และมีการอพยพคนออก
จากอาคารไดสะดวก มีทางหนีไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. การปองกันอัคคีภัยวิธี Active
คือการปองกันโดยใชระบบเตือนภัย การควบคุมควันไฟ ระบายควันไฟ และระบบดับเพลิงที่
ดีซึ่งประกอบดวย
ระบบสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยเปนระบบ ที่บอกใหคนในอาคารทราบวา มีเหตุฉุกเฉินเพลิง
ไหม จะไดมีเวลาสำหรับการเตรียมตัวหนีไฟ หรือดับไฟได มีอุปกรณในการเตือนภัย ตอไปนี้ ตูควบคุม
แหลงจายไฟ อุปกรณเริ่มสัญญาณ อุปกรณแจงเหตุ และอุปกรณสวนประกอบ
2.2 สวนประกอบของระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ระบบแจ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม ห รื อ เรี ย กอี ก อย า งว า ระบบตรวจจั บ และแจ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม มี
ส วนประกอบที่สำคัญ คื อ แผงควบคุม แหล งจา ยไฟ อุป กรณ เริ่มสั ญ ญาณ อุ ปกรณ แ จ งเหตุ และ
อุปกรณประกอบ
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2.2.1 แผงควบคุม
2.2.1.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมคือ อุปกรณที่ทำหนาที่รับแจงเหตุการณเกิดเพลิงไหมจาก
อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและอุปกรณแจงเหตุดวยมือและแสดงการเกิดเพลิงไหมใหผูควบคุมหรือผู
อยูในอาคารทราบรวมทั้งยังทำงานรวมกั บระบบอื่นของอาคารอีกเชน ระบบดับเพลิงดว ยสารเคมี
ระบบลิฟต ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ และระบบเปดหรือปดประตูอัตโนมัติเปนตน โดยปกติ
เมื่อแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมไดรับสัญญาณแจงเหตุแลวจะหนวงเวลาไดระยะหนึ่งเพื่อการ
ตรวจสอบ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะสงสัญญาณแจงเหตุการณเกิดเพลิงไหม การแจงเหตุอาจแจงเหตุทั้ง
อาคารหรือเฉพาะบริเวณที่กำหนดก็ได
1) การทำงาน เมื่ออุปกรณเริ่มสัญญาณทำงานและสงสัญญาณแจงเหตุมายังแผงควบคุมและ
แจงเหตุเพลิงไหม จะมีเสียงสัญญาณเสียงดังเตือนที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมพรอมทั้งแสดง
โซนทีเ่ กิดเหตุและถามีแผนผังแสดงเหตุก็จะแสดงดวย การแจงเหตุนี้เพื่อใหผูควบคุมทราบการเกิดเหตุ
ในเบื้องตนและทำการตรวจสอบหรือพิสูจนการเกิดเพลิงไหม ถาพบวาการแจงเหตุเกิดจากการทำงาน
ผิดพลาดของอุปกรณตรวจจับผูควบคุมจะทำการปรับตั้งระบบใหม กรณีนี้จะไมมีการแจงเหตุใหผูอยู
ในอาคารทราบ หากการปรับตั้งระบบใหมไมทำภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการแจงเหตุ ใน
การแจ งเหตุแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมจะสั่งใหอุป กรณแจ งเหตุทั้งที่เป นชนิดเสี ยงและแสง
ทำงาน การแจงเหตุสามารถออกแบบใหแจงเหตุเฉพาะในบริเวณโซนที่ เกิดเหตุหรือโซนที่เกี่ ยวของ
หรือ ใกล เคี ย งหรือ แจ งเหตุ ทั้ งอาคารก็ ได ในการออกแบบระบบจะต อ งพิ จ ารณาการแจ งเหตุ ใน
เหมาะสมตามลักษณะการใชอาคารและบุคคลที่อยูในอาคาร
กรณี ระบบควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม เกิดการขั ดของจะแสดงสถานะขัดของ ปกติจ ะมี
เสียงสัญญาณบัสเซอรเตือนดังที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมพรอมทั้งมีไฟแสดงสถานะขัดของ
ดวยตามการออกแบบของผูผลิต กรณีที่มีวงจรหนวงเวลาควรตองการหนวงเวลาไวที่ 1-5 นาที หลังมี
สัญญาณแจงเหตุการณการตั้งเวลาจะต องสัมพั นธกับระยะเวลาคน หาเพื่อพิสูจนการเกิดเพลิงไหม
อาคารที่มีพื้นที่มากหรือจำนวนชั้น มาก ระยะเวลาคนหาก็จะมากดวยแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิง
ไหมจะตองสามารถทำงานเองไดอัตโนมัติ ผูควบคุมสามารถแทรกหรือหยุดการทำงานของแผงควบคุม
แจงเหตุเพลิงไหมไดทุกขั้นตอน
2.2.1.2 ไฟแสดงสัญ ญาณ (Indicator Lamp) แผงควบคุม และแจ งเหตุ เพลิ งไหมควรมีไฟ
แสดงสัญญาณแสดงสภาวะการทำงานโดยทั่วไป ตัวอยางไฟแสดงสัญญาณดังนี้
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Power แสดงการจายไฟอยางถูกตอง
System Alarm แสดงวาอยูในสถานะแจงเหตุ
System Trouble แสดงวาอยูในสถานะขัดของ
AC Power Fail แสดงแหลงจายไฟหลักขัดของ
Battery Fail แสดงการประจุแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ขัดของ
Ground Fault แสดงการรั่วลงดินของระบบการเดินสาย
Alarm Zone แสดงสถานะของโซนอยูในสภาวะแจงเหตุ
Trouble Zone แสดงสถานะของโซนอยูในสถานะขัดของ
2.2.1.3 สวิตชควบคุม (Control Switch) แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมควรมีสวิตชหรือ
ปุมเพื่อควบคุมการทำงานทั่วไป เชน
Acknowledge เพื่อรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นและทำใหเสียงบัสเซอรหยุด
System Reset เพื่อปรับตั้งระบบใหมใหกลับสูสภาวะปกติพรอมทำงาน
Signal Silence เพื่อระงับเสียงหรือแสงการแจงสัญญาณเปนการชั่วคราว
Lamp Test เพื่อทดสอบไฟ LED แผง LCD หรือเสียงบัสเซอรสำหรับแผงควบคุมแลว
แจงเหตุเพลิงไหมที่มีจำนวนโซนหลายโซน
2.2.1.4 แผงแสดงผลเพลิงไหม (Annunciator) แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมควรมีแผง
แสดงผลที่สามารถแสดงโซนที่เกิดเหตุไดนอกเหนือจากที่แสดงที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม
ติดตั้งในสถานที่หางออกไปจุ ดประสงคเพื่อให เจ าหนาที่ ที่เกี่ยวของสามารถระบุสถานที่ เกิดเหตุได
รวดเร็วและแมนยําการแสดงผลสามารถแบงไดเปนหลายแบบ เชน
1) แบบแสดงโซนเกิดเหตุดวยหลอดไฟ หรือ LED พรอมปายบอกโซน
2) แบบขอความเปนอักษรบนจอบางผูผลิตสามารถบอกวันและเวลาไดดวย
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3) แบบแผนผังอาคาร (Graphic Annunciator) โดยจัดทำเปนรูปแผนผังอาคารที่เขาใจ
งายและมีหลอด LED แสดงโซนที่เกิดเหตุ
4) แบบไมโครคอมพิวเตอร จะใชกับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมชนิดระบุตำแหนง
ไดแบบนี้สามารถแสดงแผนผังอาคารเปนรูปสีไดและมีไดหลายรูป อาจเปนรูปแผนผังประจำชั้นหรือ
อาคารดานในดานหนึ่งสามารถทำใหมีการเปลี่ยนสีโซนจากสีปกติเปนสีแดงไดเมื่อมีการแจงเหตุ และ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองในกรณีขัดของ นอกจากนี้แลวยังสามารถเปนมอนิเตอรควบคุมแผงควบคุมและ
แจงเหตุเพลิงไหมไดอีกดวย
แผงแสดงผลจะเป นแบบใดก็ตามจะตองสามารถแยกความแตกตางของเหตุการณที่มี การ
รับทราบแลวกับเหตุการณใหมที่ยังไมไดรับทราบได การแยกความแตกตางปกติจะใชเปนไฟติดคาง
และไฟกระพริ บ โดยมี ส วิ ต ช ท ดสอบและไฟแสดงการทำงานของอุ ป กรณ แ ละอื่ น ๆ ตามแต ผู
ผลิต สำหรับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมที่เปนชนิดระบุตำแหนงไดควรมีระบบแผงแสดงผลที่
เปนชนิดระบุตำแหนงไดดวย
แผงแสดงผลเพลิ งไหมควรติดตั้งในที่หรือบริเวณทางเขาหลั กของอาคารโดยเฉพาะทางเขา
ของพนั ก งานดั บ เพลิ งหรื อ ในศู น ย สั่ ง การดั บ เพลิ ง (Fire Command Center) เพื่ อ ให ส ามารถ
ตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุไดโดยไมมีเสียเวลาในการคนหา การแสดงเหตุควรเลือกรูปแบบที่งายและ
รวดเร็วตอการทำความเขาใจการแสดงดวยรูปภาพจะเขาใจงายกวาการใชขอความและอาจมีไดหลาย
ชุดตามความเหมาะสม
2.2.1.5 โทรศัพ ท ฉุกเฉิน แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมของอาคารชุ ด อาคารสู งขนาด
ใหญและสถานประกอบการพิเศษควรมีระบบโทรศัพทสำหรับนักผจญเพลิงหรือเจาหนาที่ เพื่อใชทำ
การติดตอกับเจาหนาที่ที่แผงควบคุมแจงเหตุดวยเพลิงไหมหรือศูนยสั่งการฯ ในกรณีเกิดเพลิงไหมเพื่อ
ประสานงานดับเพลิงโทรศัพทควรติดตั้งในตูเดียวกับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมหรือที่ศูนยสั่ง
การดับเพลิ ง แหลง จ ายไฟอาจใชรวมกับแผงควบคุมและแจ งเหตุเพลิงไหมหรือแยกตางหากโดยมี
ระบบไฟฟาสํารองเองก็ไดแตที่สำคัญตองไมรวมกับระบบโทรศัพทปกติของอาคาร แผงควบคุมระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมหลายผูผลิตจะเปน ชนิ ดที่มีระบบโทรศัพ ท อยูดวย มาตรฐานมีขอกําหนดสำหรับ
โทรศัพทฉุกเฉินดังนี้
1) ระบบและอุปกรณโทรศัพทตองเปนชนิดที่ออกแบบใหใชกับระบบแจงเหตุโดยเฉพาะจะ
นําระบบโทรศัพทธรรมดามาใชไมได
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2) สายสัญ ญาณทั้งหมดตองมีวงจรตรวจคุมเพื่ อแจงเหตุ ขัดของไดเมื่อมีเหตุการณ ผิดปกติ
ไดแกสายสัญญาณในระบบขาดหรือลัดวงจร
3) โทรศั พทต องติ ดตั้งอย างนอ ยที่ สุดในพื้ นที่ตอไปนี้ คือ ชองบั นไดอยางนอ ยทุ ก ๆ 3 ชั้น
ในหองเครื่องลิฟตทุกหองในหองเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและในหองปลอดควันไฟหนาลิฟตดับเพลิงทุก
ชั้น
2.2.1.6 ขั้ นตอนการแจงเหตุ เมื่อแผงควบคุมและแจ งเหตุเพลิงไหมไดรับสัญ ญาณการเกิด
เพลิงไหมจากอุปกรณเริ่มสัญ ญาณก็จะทำการแจงเหตุตามขั้นตอนที่กำหนด โดยทั่วไปการแจงเหตุ
แบงออกเปนแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน
(1) การแจ ง เหตุ แ บบขั้ น ตอนเดี ย ว หมายถึ ง การที่ อุ ป กรณ แ จ ง เหตุ ท ำงานทั น ที เ มื่ อ อุ
ปกรณตรวจจับเพลิงไหมทำงาน
(2) การแจงเหตุแบบหลายขั้นตอน หมายถึงการแจงเหตุที่ตองการการตรวจสอบกอนการแจง
เหตุแบบหลายขั้นตอนแบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้
1) แจงเหตุใหทราบเฉพาะที่ศูนยดับเพลิ งกอน เพื่อทำการตรวจสอบเหตุการณ กอน (PreSignal) จากนั้นแจงเหตุอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด
2) แจ งเหตุด ว ยสั ญ ญาณอพยพ (Evacuation Signal) เฉพาะพื้ น ที่ ที่ อุ ป กรณ ต รวจจับ ส ง
สัญญาณหรือพื้นที่ตนเพลิงและบริเวณใกลเคียงรวมทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในอาคารหรือหนีไฟยาก
พรอมกันนั้นสงสัญญาณเตรียมพรอม (Alert Signal) ในพื้นที่ที่เหลือและเปลี่ยนเปนสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมเมื่อเกินเวลาที่กำหนด
3) แบบผสม คือแบบที่เปนทั้งแบบที่ (1) และ (2) รวมกัน
การแจงเหตุเฉพาะเจาหนาที่ (Staff Alarm) ตามที่ กำหนดในมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิง
ไหมอนุญาตใหใชไดเฉพาะสถานพยาบาลเทานั้น
2.2.1.7 ตำแหนงติดตั้ง
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รูปที่ 2.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
2.2.2 ชุดจายไฟ (Power Supply)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมทำงานดวยไฟฟาจึงตองมีแหลงจายไฟใหในการนําระบบไปใชงานตอง
ออกแบบและติดตั้งใหระบบสามารถทำงานไดตลอดเวลาและเชื่อถือไดสูง ระบบแจงเหตุเพลิงไหมจึงมี
แหลงจายไฟอยูสองสวนคือ แหลงจายไฟหลัก และแหลงจายไฟสํารอง ปกติแหลงจายไฟหลักจะเปน
การไฟฟาจากการไฟฟาฯ เมื่อแหลงจายไฟหลักขัดของแหลงจายไฟสํารองจะจายไฟแทนแหลงจายไฟ
สํารองจึงควรเปนแบตเตอรี่ชนิดไมตองบำรุงรักษา (Maintenance Free) มีพิกัดเพียงพอที่จะทำให
ระบบสามารทำงานไดตามที่ตองการ

รูปที่ 2.2 ชุดจายไฟ (Power Supply)
2.2.3 อุปกรณเริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)
(1) อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนอุปกรณสำหรับตรวจจับควันทำหนาที่
ตรวจสอบอนุภาคของควั นโดยอัตโนมัติ การเกิดเหตุ เพลิงไหมจะเกิดควันไฟกอน จึงทำใหอุป กรณ
ตรวจจับควันสามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหมในระยะแรกกอนเกิดเหตุเพลิงลุกไหมได แตก็มีขอยกเวน
ในการเกิ ดเพลิงไหมบางกรณีจะเกิดควันไฟนอยจึงไมควรนำอุ ปกรณตรวจจับควันไปใชในงานที่เกิด
จากเหตุเพลิงไหมจากสารเคมีบางชนิดหรือน้ำมัน หลักการทำงานโดยทั่วไปของอุปกรณตรวจจับควัน
จะทำงานโดยอาศัย หลักการคือเมื่อมีอนุภาคควัน ลอยเขาไปในอุปกรณตรวจจับควันอนุภาคควันจะ
ลอยเขาไปกีดขวางวงจรไฟฟา หรือกีดของระบบแสงของวงจร ใชอนุภาคควันในการทำใหเกิดการหัก
เหแสงกับตัวรับแสง

9

ชนิดของอุปกรณ ตรวจจับควัน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ชนิด ไอโอไนเซชัน (Ionization)
และชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric)
1) อุปกรณตรวจจับควันชนิดไอโอเซชัน (Smoke Detector Ionization Type) แสดง
ดั งรูป 2.3 ภายในเป น กลอ ง (Chamber) มี แ ผน โลหะที่ มี ขั้ ว ไฟฟ า ต างกั น มี ส ารกั ม มั นตภาพรัง สี
(Radioactive) ซึ่งจะทำหนาที่กระตุนอากาศภายในใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนโดยไอออนในกลอง
จะทำหนาที่เปนตัวนำไฟฟา ใหกระแสไฟฟาไหลผานทั้งสองขั้ว เมื่อเกิดควันเขาไปในกลองจะทำใหคา
ความนำไฟฟาของอากาศลดลง และกระแสไฟฟาจะลดลงตามปริมาณควันที่เพิ่มขึ้นจนถึงคาทีก่ ำหนด
ไวใหอุปกรณทำงาน

รูปที่ 2.3 เปนอุปกรณตรวจับควันชนิดไอโอเซชัน (Smoke Detector Ionization Type)

รูปที่ 2.4 การทำงานอุปกรณตรวจับควันชนิดไอโอเซชัน (Smoke Detector Ionization) ขณะยังไม
มีอนุภาคของควัน กระไฟฟาจะเดินสะดวก ที่สถาวะปกติ
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รูปที่ 2.5 เมื่อมีอนุภาคควันมาติดแผน Screen (เห็นเปนจุดสีเทา) จะเปนตัวขัดขวางกระแสไฟฟาทำ
ใหกระแสไฟฟาลดต่ำจนถึงคาที่กำหนดไวใหทำงาน
ขอดี
- สามารถตรวจจับควันที่มีอนุภาคเล็กกวา 1 ไมครอนที่เกิดจากเพลิงไหม
ขอเสีย
- ตรวจจับควันทีอ่ นุภาคขนาดใหญและหนาทึบ ที่เกิดจากการครุตัวอยางชาไดดีเทาระบบอุปกรณ
ตรวจจับควันชนิด (Smoke Detector Photoelectric Type)
- หากมีฝุนขนาดเล็กจับที่ตัวอุปกรณ จะทำใหอุปกรณทำงานที่ผิดพลาดได
- กระแสลมและการกลั่นตัวไอน้ำในอากาศทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได
- การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศและความชื้นมีผลทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได
การแกไข (เรื่องความชื้น และความกดอากาศเปลี่ยนแปลง)
เพื่อปดขอเสียดานนี้จึงมีการพัฒ นาเปนอุปกรณตรวจจับ ชนิด ไอโอเซชันแบบกลองคูกลอง
หนึ่งจะรับ อากาศจากภายนอก สว นอีก กลอ งจะเปน กลองอากาศอ างอิ งที่เป ด ช องเล็ กๆที่ ย อมให
ความชื้นผานได แตไมยอมใหอนุภาคควันผาน กลองทั้งสองจะทำหนาที่เปรียบเทียมกันระหวางสอง
กลองถามความชื้น และความดันทั้งสองกลองเทากันอุปกรณจะไมทำงาน
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2) อุปกรณ ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Smoke Detector Photoelectric Type)
มีหลักการทำงาน 2 แบบคือ แบบหักเหของแสง และแบบใชควันกีดขวางแสง
2.1) อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริกแบบหักเหแสง (Light Scattering) ดัง
แสดงในรูปที่ 2.6 ทำงานโดยมีแหลงกำเนิดแสงแตจะไมยิงไปที่ตัวรับแสงโดยตรงจะอาศัยการเมื่อมี
อนุภาคควันเขามาในอุปกรณ อนุภาคควันจะหักเหแสงบางสวนไปที่ตัวรับแสงเมื่อมีควันมากขึ้นแสงก็
จะหักเหเขาตัวรับแสงมากขึ้นจนถึงจุดที่กำหนดใหอุปกรณทำงาน ดังรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.6 อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก แบบหักเหแสง (Light Scattering)

รูปที่ 2.7 ระบบการทำงานของ อุปกรณตรวจจับควัน แบบหักเหแสง (Light Scattering)
2.2) อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ชนิ ด โฟโตอิ เ ล็ ก ทริ ก แบบควั น กี ด ขวางแสง (Light
Obscuration) ดังแสดงในรูป 2.8 ทำงานโดยใชแหลงกำเนิดแสง (Emitted Light) ยิงเขาที่ตัวรับ
แสง (Detector Light) เมื่อไมมีควันไฟปริมาณแสงจะคงที่ ที่คาหนึ่งเสมอ เมื่อมีอนุภาคควันเขามา
อนุภ าคควันจะเขาไปกีดขวางลำแสง แสงที่สองเขาตัวรับ แสงจะต่ำลงเรื่อย ๆ จนถึงคาที่ กำหนดไว
อุปกรณจะทำงานดังรูปที่ 2.9

12

รูปที่ 2.8 อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก แบบควันกีดขวางแสง (Light Obscuration)

รูปที่ 2.9 การทำงานของอุปกรณตรวจจับควันแบบกีดขวางแสง (Light Obscuration)
ขอดี
เหมาะสมกับการตรวจจับควันที่มีขนาดใหญตั้งแต 1 ไมครอนขึ้นไป คือควันที่เกิดจากการ
สันดาปไมสมบูรณ เชนเกิดเพลิงไหมในที่อับอากาศ
(2) อุป กรณ ต รวจจั บ ความรอ น (Heat Detector) อุ ป กรณ ต รวจจับ ความรอ น (Heat
Detector) แสดงดั งรูป 2.10 จัดเป น อุ ป กรณ เริ่ ม สั ญ ญาณ (Initiating Devices) เป น อุ ป กรณ เริ่ม
สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม เรียกวาอุปกรณเริ่มสัญญานอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices)
เปนอุปกรณอัตโนมัติที่ราคาถูก และมีสัญ ญาณแจงเตือนผิดพลาด (Fault Alarm) คอนขางต่ำ มีใช
งานดังตอไปนี้
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รูปที่ 2.10 อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector)
1) อุป กรณ ตรวจจับ ความรอ นชนิ ด จั บอั ต ราการเพิ่ มของอุณ หภู มิ (Electronic Heat
Detector Rate -of Rise) อุปกรณชนิดนี้จะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต 10 องศาเซลเซียส ใน 1 นาที ลักษณะการทำงานเมื่ออากาศในสวนดานบนของสวนรับความ
รอนถูกความรอน จะขยายตัวอยางรวดเร็วมาก จนอากาศที่ขยายไมสามารถเล็ดลอดออกมาในชอง
ระบายได ทำใหเกิดความดันสูงมากขึ้นไปดันแผนไดอะแฟรมใหดันขาคอนแทคแตะกัน ทำใหอุปกรณ
ตรวจจับความรอนสงสัญญาณแจงไปยังตูควบคุม
2 ) อุ ป ก ร ณ ต ร ว จ จั บ ค ว า ม ร อ น ช นิ ด จั บ อุ ณ ห ภู มิ ค ง ที่ (Electronic Heat
Detector/Fixed Temperature) อุปกรณชนิดนี้จะทำงานตอเมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุด
ที่กำหนดไวซึ่งมีตั้งแต 60 องศาเซลเซียส จนถึง 150 องศาเซลเซียส การทำงานอาศัยหลักการของ
โลหะ 2 ชนิดเมื่อถูกความรอน แลวเกิดมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวแตกตางกันโลหะทั้ง 2 จะมาแนบ
ติดกัน (Bimetal) จะทำใหโลหะเกิดการบิดตัวและโคงงอไปอีกด านหนึ่งทำใหเกิด มีการขยายตัวที่
แตกตางกัน เมื่ออุณหภูมิลดลง ก็จะกลับสูสภาพเดิม
3) อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณชนิด
นี้รวมเอาคุณสมบัติการตรวจจับ แบบ ชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ และชนิดจับอุณหภูมิคงที่
เขามาอยูในตัวเดียวกั นเพื่ อตรวจจั บ ความรอนที่ เกิดขึ้ นได ทั้งสองลัก ษณะ และเพิ่ มความไวในการ
ตรวจจับใหดีขึ้นอุปกรณตรวจจับความรอนทั้งสามแบบที่กลาวมา การทำงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ตัว
อุปกรณตรวจับความรอนตรวจจับความรอนไดแลว อุปกรณดังกลาวก็จะยังคงใชงานไดอีกตามปกติ
4) อุปกรณ ต รวจจั บความรอนชนิด (Mechanical Heat Detectors) เป นอุปกรณ ตรว
จับ ความรอ น แบบ ชนิดจั บอั ตราการเพิ่ มของอุ ณ หภูมิ และชนิดจับ อุ ณหภู มิคงที่ เขา มาอยูในตัว
เดียวกัน แตการตรวจจับ แบบ ชนิดจับอุณ หภูมิคงที่ แผน โลหะที่ นำมาใชในการควบคุมความรอน
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เวลาตรวจจับ จะไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได เมื่อเหตุเพลิงไหมกลับสูสภาวะปกติแลว อุปกรณชนิด
Mechanical นี้ไมสามารถใชงานตรวจจับความรอนไดอีก เนื่องจากแผนโลหะในการตรวจจับความ
รอนจะบิดตอและโคงงอไปเลย ดวยเหตุผลนี้อุป กรณ ตรวจจั บ ความรอน ชนิด Mechanical Heat
Detectors จึงมีราคาถูกมากๆ

รูปที่ 2.11 อุปกรณตรวจจับความรอนชนิด Mechanical Heat Detectors
(3) อุป กรณ ต รวจจับ เปลวไฟ (Flame Detector) เป น อุ ปกรณ จับ เปลวไฟโดยปกติจ ะ
นำไปใชในบริเวณพื้นที่อันตรายและมีควาเสี่ยงในการเพลิงไหมสูง (Heat Area) เชน คลังจายน้ำมัน
โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไมมาก บริเวณที่งายตอการระเบิดและงาย
ตอการลุกลาม อุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่คลื่นแสงในยานอัลตราไวโอเลตในชวงความ
ยาวคลื่นอยูที่ 0.18-0.36 ไมครอนที่แผจากเปลวไฟเทานั้นแสงสวางที่เกิดจากหลอดไฟหรืออินฟราเรด
จะไมมีผลทำให เกิ ด Fault Alarm ได การพิ จ ารณาเลือ ดติดตั้งอุ ปกรณ ตรวจจั บ เปลวไฟในบริเวณ
ตางๆ เราจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม และลักษณะของ
การเกิดเพลิงไหมที่เกิดขึ้น เพื่อติดตั้งอุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากเกินไป

รูปที่ 2.12 อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
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(4) อุปกรณ เริ่มสัญญาแบบมือดึงจากบุ คคล (Manual Pull Station) เปนอุปกรณ เริ่ ม
สั ญ ญาณแบบมื อ ดึ งจากบุ ค คล (Manual Pull Station) หรือ กด ทุ บ กระจก (Break Glass) จาก
บุคคลที่เห็นเหตุการณเพลิงไหม สวนใหญจะติดตั้งไวใน ทางเดินสวนกลาง หรือ ที่มีคนเห็นไดงาย

รูปที่ 2.13 อุปกรณเริ่มสัญญาแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) แบบดึงหรือบิดกุญแจ

รูปที่ 2.14 อุปกรณเริ่มสัญญาแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) แบบกด
2.2.4 อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียงและแสง
หลั งจากอุ ป กรณเริ่ม สั ญ ญาณทำงานโดยส งสั ญ ญาณมาที่ ตูควบคุม (FCP) ตู ควบคุมจะส ง
สัญญาณออกไปยังอุปกรณ เชน กระดิ่ง ไซเรน ลำโพง ไฟสัญญาณ เพื่อใหผูเชาเจาหนาที่อาคารได
ทราบวามีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น
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รูปที่ 2.15 อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียงและแสง
2.2.5 อุปกรณประกอบ (Auxiliary Devices)
เป น อุ ป กรณ ที่ ทำงานเชื่ อ มโยงกั บ ระบบอื่ นที่เกี่ ย วขอ งกั บ การควบคุ มป อ งกั น และระงับ
อัคคีภัยอาคารโดยจะรับคำสั่งจากตูควบคุม (FCP) เชนสงสัญญาณกระตุนการทำงานของระบบบังคับ
ลิ ฟตลงชั้น ลาง , การสั่ งป ดการทำในระบบปรับอากาศ, สั่งเป ดพั ดลมในระบบระบายอากาศ,การ
ควบคุมเปด ปดประตูทางออก,เปดประตหนีไฟ, ปดประตูกัน ควันไฟ , ควบคมระบบกระจายเสียง
และการประกาศแจงขาว
ลิฟตดับเพลิงสำหรับพนักงานดับเพลิงสำหรับอาคารสูง กฎหมายกำหนดใหมีลิฟตสำหรับ
พนักงานดับเพลิงใชงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
ระบบควบคุมควันไฟ เพื่อปองกันควันไฟที่เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม
ของอาคารมีระบบพั ดลมอัดอากาศใหกับบันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะสั่งใหพัดลมอัดอากาศ
ทำงานโดยอัตโนมัติจ ายใหกับ บันไดหนีไฟ โถงหนาลิฟต เนื่องจากในบั นไดหนี ไฟจะตองมีความดั น
อากาศมากกวาความดันภายนอก เพื่อปองกันไมใหควันไฟจากภายนอกเขามาในบันไดหนีไฟ
2.3 การออกแบบติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม คือระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหมและแจงใหเจาหนาที่
หรือผูใชงานอาคารทราบโดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีตองตรวจจับและแจงเหตุไดอยางถูกตองรวดเร็วและมี
ความนาเชื่อถือถือไดสูงเพื่อใหผูอาศัยในอาคารมีโอกาสหนีไฟไปยังที่ปลอดภัยสูงขึ้น มีโอกาสดับไฟใน
ระยะลุกไหมเริ่มตน ไดมากขึ้นเปน ผลใหลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินไดมาก ระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมจึงตองมีขอมูลพรอมทั้งขอมูลของตัวระบบเองขอมูลของอาคารและบุคคลที่ใชอาคาร เพื่อให
สามารถเลือกระบบได อยางถูกตองที่สำคัญคือจะตองออกแบบและติดตั้งใหสอดคลองกับที่กำหนดใน
มาตรฐาน
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การออกแบบติดตั้งอยูดวยกัน 2 ระบบ
1. ระบบการแจ ง เหตุ เป น โซน (Conventional System) ระบบนี้ เป น การแบ ง พื้ น ที่ ก าร
ควบคุม ของอาคารออกเป น ส วนๆหรือโซน ซึ่งในการแบงพื้น ที่โซนจะมี ห ลั กเกณฑ ตามมาตรฐาน
กำหนด เพื่อใหมีระยะคนหาในจุดที่เกิดเหตุได ในการออกแบบการแจงเหตุในแบบนี้ จะทำใหเรารูถึง
พื้นที่การเกิดเหตุแบบเปนโซนกวางๆ จะไมทราบจุดเกิดเหตุโดยตรง อาจจะตองตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อีกครั้งหนึง่ ระบบนี้มักติดตั้งในอาคารที่มีขนาดเล็ก

รูปที่ 2.16 ระบบการแจงเหตุเปนโซน (Conventional System)
2 ระบบการแจงเหตุแบบระบุตำแหน ง (Addressable System) ระบบนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหมระบบสามารถบอกพื้นที่ ห รือตำแหนงการเกิดเหตุไดโดย ตรง ทำใหสามารถเขาระงั บเหตุและ
อพยพคนออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว อุป กรณตรวจจับ ในระบบนี้ก็ตองใชอุปกรณที่สามารถระบุ
ตำแหนงได (Addressable Device) ระบบนี้มักติดตั้งในอาคารที่มีขนาดใหญ

รูปที่ 2.17 ระบบการแจงเหตุแบบระบุตำแหนง (Addressable System)
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2.3.1 แผงควบคุม แผงควบคุมตองติดตั้งดังนี้
1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญหรืออาคารขนาดใหญพิเศษหรือสถานประกอบการ
พิเศษตองติดตั้งแผงควบคุมหลักภายในศูนยสงั่ การดับเพลิงซึ่งตั้งอยูชั้นลางของอาคาร ขอกําหนดนี้ไม
รวมถึงแผงแสดงผลเพลิงไหมระยะไกลซึ่งตองติดตั้งในสถานที่หางไกลออกไป
2) อาคารขนาดเล็ ก ให ติ ด ตั้ ง แผงควบคุ ม ในห อ งหรือ บริ เวณที่ มี ค นอยู ป ระจำ
ตลอดเวลาหรือในพื้นที่ที่มีคนเห็นไดงายและหามติดตั้งในสถานที่เปยกชื้นหรือที่มคี วามชื้นสูงหรือมีฝุน
มากพื้ น ที่ป ฏิบั ติงานหน าแผงควบคุมต อ งเพี ยงพอที่จ ะเขา ไปปฏิ บั ติ งานไดส ะดวกโดยมื พื้น ที่ ก าร
ปฏิบัติงานไมนอยกวาที่ แสดงในรูปที่ 2.18 เพดานบริเวณที่ติดตั้งแผงตองสูงไมนอยกวา 1.80เมตร
และเปนที่วางสามารถเขาถึงเพื่อปฏิบัติงานได

รูปที่2.18 พื้นที่วางสำหรับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม
2.3.2 แผงแสดงผลเพลิงไหม (Annunciator) สำหรับ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรือสถานประกอบการพิเศษและอาคารขนาดเล็กตองติดตั้งแผงแสดงผลเพลิงไหม
เชน เดี ย วกับ แผงควบคุมตามข อ (1) การติ ด ตั้ งต อ งอยู ในตำแหน งที่ ม องเห็ น ได ชั ด เจนอยู ในพื้ น ที่
ทางเขาหลักของอาคารหรืออยูในหองควบคุม หรือศูนย สั่งการดับเพลิงที่สามารถเขาบำรุงรักษาได
สะดวกพื้นทีปฏิบัติงานไมนอยกวาที่กำหนด และมีความสูงจากพื้นระหวาง 0.75 เมตร ถึง 1.85 เมตร
โดยวัดจากขอบลางของแผง
ในที่ซึ่งแผงแสดงผลเพลิงไหมมี ประตูปดอยู ที่ประตูนี้ตองมีเครื่องหมายแสดงเปนตัวอักษร
วา”แผงแสดงผลเพลิงไหม” ดวยสีและขนาดที่เห็นไดชัดเจน ขนาดความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา
50 มิ ล ลิเมตร และตอ งไมมี อัก ษรอื่ น รวมอยู ดวยบนประตูบ านเดียวกั น นี้ ประตูค วรเปน ชนิด ที่ ไม
สามารถล็อกไดเพื่อใหสามารถเปดประตูไดตลอดเวลา
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ถาแผงแสดงผลเพลิงไหม ติดตั้งในพื้นที่ซึ่งห างออกไป ตองมีแผนผังแสดงตำแหนงที่ตั้งของ
แผงแสดงผลเพลิงไหมติดตั้งที่ทางเขาหลักของอาคารในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน
2.3.3 ชุดจายไฟ (Power Supply)
พิกัดของแหลงจายไฟหลักแหลงจายไฟจะตองมีพิกัดเพียงพอที่จะจายไฟใหกับระบบไดการ
กำหนดพิกัดของแหลงจายไฟจะกำหนดจากโหลดที่ตอใชไฟจากแหลงจายไฟซึ่งปกติจะประกอบดวย
ตัวระบบแจงเหตุเพลิงไหมและแบตเตอรี่ (หรือเครื่องเก็บประจุแบตเตอรี่) จะหาพิกัดแหลงจายไดดังนี้
พิกัดแหลงจายไฟ ≥ ผลรวมโหลดทั้งหมดของแผงควบคุมและอุปกรณที่ใชไฟจากแผงควบ
คม +กระแสสูงสุด ของเครื่องประจุแบตเตอรี่
โหลดที่ใชไฟจากแผงควบคุมแบงเปนโหลดที่ใชในสภาวะปกติ และในสภาวะแจงเหตุในการ
คํานวณจะหาโหลดทั้งสองสภาวะและเลือกใชคาที่มากกวา
(1) พิกัดของแหลงจายไฟสํารอง ปกติจะใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟสํารอง การกำหนด
พิกัดแบตเตอรี่จึงเปนเรื่องสำคัญ แบตเตอรี่ควรมีพิกัดที่สามารถจายไฟใหกับระบบในภาวะใชงานปกติ
ไดนานไมตำ่ กวา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นตองไฟใหกับระบบในภาวะแจงเหตุไดนานไมนอยกวา 15
นาที ดังนั้นในการกำหนดพิกัดแบตเตอรี่จึงตองเผื่อไวอีก 25% ของคาที่คํานวณได การคํานวณพิกัด
ของแบตเตอรี่สามารถทำไดดังนี้

กำหนดให

(2) พิกัดของเครื่องประจุแบตเตอรี่ มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมกำหนดพิกัดของ
เครื่องประจุแบตเตอรี่ไววา ภายใน 24 ชั่วโมงตองสามารถประจุแบตเตอรี่เริ่มจากสภาพที่ไฟหมด
ใหมีประจุมากพอที่จะจายไฟใหกับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดนาน 5 ชั่วโมงในสภาวะปกติรวมกับ
ในสภาวะแจงเหตุอีก 15 นาที ในการประจุแบตเตอรี่ดังกลาวอาจประจุไฟไมเต็มก็ได ขึ้นอยูกับ
พิกดั ของแบตเตอรี่เขียนเปนสมการไดดังนี้
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2.3.4 อุปกรณ เริ่มสัญ ญาณ เป น อุปกรณที่ ทำหนาที่ แจงใหแผงควบคุมทราบการเกิดเหตุ
ตอจากนั้น ระบบจะทำงาน แจงเหตุโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว อุป กรณเริ่มสัญ ญาณแบง
ออกเปน 2 ชนิดดังนี้
(1) อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual Station) เปนสวิตชที่ทำงานจากการกดหรือดึงดวย
ตัวบุคคล สวิตชบางแบบตองทุบกระจกกอนจึงจะสามารถกดหรือดึงได ขึ้นอยูกับการออกแบบและ
ขอกําหนดของแตละมาตรฐาน สวิตชทั่วไปจะผลิตเปนชนิดที่เมื่อทำการกดหรือดึงแลวไม สามารถ
ปรับตัง้ ใหม (Reset) ไดงาย
(2) อุปกรณเริ่มสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic Detector) เปนอุปกรณที่ตรวจสอบการเกิด
เพลิงไหมและทำการแจงสัญ ญาณไปที่แผงควบคุม โดยอัตโนมัติ อุปกรณ เริ่ม สัญ ญาณอัตโนมัติ เชน
อุปกรณตรวจจับควัน อุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง อุปกรณตรวจจับกาซ
สวิตช ตรวจการไหล (Water Flow Switch) และทอระบบดับเพลิง (Fire Hydrant) เปนตน
2.3.4.1 วงจรเริ่มสัญญาณ เมื่ออุปกรณเริ่มสัญญาณทำงานจะสงสัญญาณไปที่แผงควบคุม
ผานวงจรสัญญาณ วงจรที่ใชโดยทั่วไปแบงเปน 2 แบบคือวงจรแบบ 2 สาย (Two-wire Loop) และ
แบบ 4 สาย (Four-wire Loop) ปกติวงจรจะออกแบบใหสามารถทำงานไดทั้งในสภาวะปกติสภาวะ
วงจรขาดหรือรั่วลงดิน ขึ้นอยู กับความชับซอนของระบบ
(1) วงจรแบบ 2 สาย วงจรแบบนี้แตละแบบจะมีสายไฟฟาเดินออกจากแผงควบคุมจำนวน
2 เสนไปตอเขากับอุปกรณเริ่มสัญญาณแตละตัว อุปกรณเริ่มสัญญาณทุกตัวจะตอกันเปนแบบขนาน
ตัวที่อยูปลายสุดจะเปนตัวตานทานเรียกวาอุปกรณปลายสายวงจร (End-of-line Device) มาตรฐาน
NFPA เรียกวาเปนวงจรแบบ Class B

รูปที่ 2.19 วงจรแบบ 2 สาย

21

ในการเดินสายวงจรของวงจรแบบ 2 สายนั้ นสิ่งสำคัญ คืออุปกรณ ตรวจจับ ทั้ งหมดที่ตอใน
วงจรจะตองตอเรียงลำดับไปเรื่อย ๆ ไมสามารถตอแยกทางกันไดเพราะถาวงจรที่ตอแยกออกไปขาด
ระบบจะไมสามารถตรวจสอบการขาดวงจรได การเดินสายของวงจรที่ตอไปใชงานหลายพื้นที่อาจเกิด
การสับสนได

รูปที่ 2.20 วงจรแบบ 2 สายเมื่อเกิดการขัดของ
โดยปกติอุปกรณปลายสายวงจรจะเปนความตานทานจึงอาจเรียกอีกอยางวาความตานทาน
ปลายสาย ความตานทานตัวนี้จะทำหนาที่เปนตัวตรวจคุมเมื่อวงจรสวนหนึ่งสวนใดขาดความตานทาน
ของวงจรจะเปลี่ยนไประบบจะสามารถตรวจสอบเองได กรณีนี้จะแสดงสัญ ญาณขัดของ (Trouble
Signal) เมื่อเกิดการลัดวงจรระบบจะตรวจสอบไดเชนกัน และแสดงสัญญาณเตือน (Alarm Signal)
(2) วงจรแบบ 4 สาย วงจรแบบนี้ความตานทานปลายสายจะอยู ในแผงควบคุม จึงตอ ง
เดินสายยอนกลับมาที่แผงควบคุมดวยระบบจึงมีความเชื่อถือไดสูงขึ้นวงจรจะยังสามารถทำงานไดเมื่อ
เกิดการขัดของเพียงจุดเดียว วงจรยังคงสงสัญญาณเตือนภัยไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม มาตรฐาน NFPA
เรียกวาเปนวงจรแบบ Class A

รูปที่ 2.21 วงจรแบบ 4 สาย
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2.3.4.2 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณที่เริ่มทำงานโดยอาศัยการกระตุน
จากบุคคลโดยการดึงหรือ ทุบ กระจกใหแตก ลักษณะการทำงานอาจเปนแบบจังหวะเดียว (Single
Action) หรือเป นแบบสองจังหวะ (Double Action) อุปกรณแจ งเหตุดวยมือจะติดตั้งในตำแหนงที่
เห็นได ชัด ตำแหนงที่ติดตั้งจะตอง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทางเขาออกอาคารและพื้นที่แตละชั้นของทาง
หนี ไฟของอาคาร การติ ดตั้งต องอยูใน บริเวณที่เข าถึงไดสะดวก จุ ดที่ติดตั้ งควรสูงจากพื้ นระหว าง
1.30 ถึง 1.50เมตร เนื่องจากตองการใหการแจงเหตุทำไดสะดวกแมแตบุคคลพิการหรือคนปวยที่นั่ง
เกาอี้รถเข็ น และอุป กรณ แจงเหตุแตละตัวตอ งไมอยู ไกลกั นมมากนักปกติระยะห างตองไมเกิน 60
เมตร การวัดระยะทำไดตามแนวทางเดิน อุปกรณแจงเหตุดวยมือแตละตัวจะตองมีหมายเลขของโซน
ตรวจจับที่ตอใชงานอยูเพื่อใหทราบวาตอใชงานกับโซนใด การติดตั้งหมายเลขโซนตองใหอยูที่อุปกรณ
ในลักษณะที่เห็นไดชัด
2.3.4.3 ชนิดของอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ
แบ งออกเปน หลายประเภทตามการใช งานอุป กรณ ตรวจจับ ที่เปน ที่ นิ ย มใช ทั่ ว ไปได แก อุ ป กรณ
ตรวจจับ ความรอน อุป กรณ ตรวจจับควัน อุป กรณ ตรวจจับ เปลวเพลิง และอุป กรณต รวจจับ กาซ
นอกจากนี้ ยังมีอุป กรณตรวจจั บอื่ น ๆ ที่ อ อกแบบตามความต องการเฉพาะงาน อุป กรณ ตรวจจั บ
ดังกลาวมีวิธีการออกแบบชนิดของการตรวจจับชนิดคือ
(1) ชนิ ด เสน (Line Type) เป น อุ ป กรณ ที่ มี ลั ก ษณะเป น เส น ยาวต อ เนื่ อ งเช น อุ ป กรณ
ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิโดยทอลม อุปกรณตรวจจับควันโดยลำแสงหรือเคเบิลชนิดไวตอ
แสง
(2) ชนิดจุด (Spot Type) เปนอุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใชงานเปนจุดหรือตัว ที่นิยมใชทั่วไป
แบงลักษณะตัวตรวจจับออกไดเปนหลายชนิดตามการออกแบบของผูผลิต เชน อุปกรณตรวจจับชนิด
โลหะคู (Bi-metal) ชนิ ดใชโลหะผสมหลอมละลาย (Fusible Alloy) ชนิ ดใชอัตราการเพิ่ม ของลม
(Pneumatic Rate of Rise) ชนิ ด ตรวจจั บ ควั น และชนิ ด ไฟฟ าพลั งความรอ น (Thermoelectric)
เปนตน
2.3.5 การแบงโซนอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม
ในอาคารขนาดใหญ ที่มีพื้นที่ มากหรือ เป น อาคารที่ มีความสูงหลายชั้น เมื่ อ เกิดแพลิ งไหม
อุปกรณตรวจจับตองสามารถตรวจจับไดรวดเร็วตามที่ไดออกแบบไว เมื่อตรวจจับไดแลวจะแจงผลไป
ที่แผงควบคุมเพื่อแจงการเกิดเหตุ ดังนั้นเพื่อใหการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุสามารถทำไดรวดเร็วและ
ถูกตองการแจงเหตุจึงตองสามารถระบุตำแหนงที่เกิดเหตุไดแมนยําและไมครอบคลุมพื้นที่มากเกินไป
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เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเพลิงไหม ในการติดตั้งระบบจึงตองแบงการการตรวจจับออกเปน
สวน การแบงโซนตองสอดคลองตามหลักเกณฑที่กำหนดแตละมาตรฐานมีขอกําหนดที่แตกตางกัน
โดยพิจารณาจากวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง พฤติกรรมของบุคคล สภาพภูมิอากาศ กฎหมายและการใชงาน
ของอาคาร ในมาตรฐานระบบแจ งเหตุ เพลิ งไหม มี ขอ กํ า หนดการแบ งโซนไวเพื่ อใช ป ระกอบการ
ออกแบบและติดตั้ง
2.3.5.1 หลักเกณฑท่วั ไปในการแบงโซน การแบงโซนตองคำนึงถึงความสะดวกในการคนหา
จุดตนเพลิง จึงตองพิ จารณารูปรางทางสถาปตยกรรมของอาคารประกอบดวยโดยยังคงยึดหลักการ
ที่วาการคนหาตองทำไดอยางรวดเร็ว การแบงโซนจึงควรใหอยูโซนเดียวกันอยูในชั้นเดียวกันในพื้นที่
เดียวกันและอยูในเสนทางที่เดินถึงกันไดสะดวก
2.3.5.2 พื้นที่ที่ตองจัดเปนโซนเดียวกัน ถาพื้นที่ของโซนครอบคลุมมากกวาหนึ่งเขตพื้นทีแ่ นว
เขตของโซนตองเป นแนวเขตผนัง ทนไฟของส วนปดลอมทนไฟ หมายความวาอนุญ าตใหหนึ่งโซน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของสวนปดลอมทนไฟ (รูปที่2.22) หรือครอบคลุมหลายสวนปดลอมทนไฟ
(รูปที่2.23) หรือพื้นที่ทั้งหมดของสองโซนอยูใน สวนปดลอมทนไฟเดียวกัน (รูปที่2.24) แตไมอนุญาต
ใหพื้ น ที่ข องหนึ่ งโซนครอบคลุ ม เฉพาะบางส ว นของสองส ว นปดล อ มทนไฟ (รู ป ที่ 2.25)หรื อ พื้ น ที่
บางสวนของสองโซนครอบคลุมสวนปดลอมทนไฟเดียวกัน

รูปที่ 2.22 การแบงโซนโดยใชผนังทนไฟเปนเขตแบงโซน
สวนปดลอมทนไฟ หมายถึงปริมาตรหรือพื้นที่หรือสวนใด ๆ ในอาคารที่ถูกปดลอมดวยวัสดุ
ทนไฟซึ่งประกอบกันเปนสวนปดลอมดวยผนัง เพดาน พื้น เสา คาน และอุปกรณหรือวัสดุทนไฟตาม
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับ
ลาสุดกำหนด
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รูปที่ 2.23 โซนเดียวกันครอบคลุมพื้นที่สองสวนปดลอมทนไฟได

รูปที่ 2.24

พื้นที่เดียวกัน

สามารถ

แบงเปนหลายโซน

ได

รูปที่ 2.25 การแบงโซนที่ไมถูกตองเพราะแบงโซนครอมผนังทนไฟ
2.3.5.3 การกำหนดขนาดและจำนวนโซน ขนาดและจำนวนโซนในอาคารตองแบงใหเปนไป
ตามขอกําหนด ดังนี้
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(1) การแบงโซนต องไมทำให ระยะคนหามากกวา 30 เมตร เพื่ อใหสามารถคน หาจุดที่เกิด
เพลิ งไหมได รวดเร็ว เมื่ ออุป กรณ ตรวจจับ ทำการตรวจจั บเพลิงไหมไดแลวจะมีการแสดงผลที่ แผง
ควบคุม การแสดงผลอาจเกิดจากขอผิดพลาดบางประการซึ่งไมใชเพลิงไหมจริง ๆ เพื่อความมั่นใจจึง
ตองมีการคนหาจุดที่เกิดเพลิงไหมและยืนยันการเกิดเพลิงไหม หากผูควบคุมไมมีการยืนยันหรือยกเลิก
ในระยะเวลาที่กำหนดอุปกรณจะแจงเหตุตามที่ไดตั้งไว ถาการติดตั้งใชงานตองการเวลาในการคนหา
จุดที่เกิ ดเพลิงไหมนานการหนวงเวลาที่ แผงควบคุมก็ จะตองนานตามไปดวย ถาเกิดเพลิงไหมจ ริงผู
อพยพหนีไ้ ฟจะมีเวลานอยลงโอกาสรอดชีวิตจะนอยลง
(2) พื้นที่แตละโซนในชั้นเดียวกันตองไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ในขณะเดียวกันระยะคนหา
จะตองไมเกิน 30 เมตร สำหรับพื้นที่เปดโลงมองเห็นไดทั่วทั้งพื้นที่สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่โซนไดถึง
2,000 ตารางเมตร
พื้นที่ที่มีการติดตั้งหั วกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและไมเปนพื้นที่เพื่อป องกันชีวิต สามารถกำหนด
โซนตรวจจับเทากับขนาดโซนของหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยใชสวิตชตรวจการไหลของน้ำ
เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณของวงจรโซนตรวจจับนั้นระยะคนหายอมใหเพิ่มอีกถึง 60 เมตร
(3) พื้น ที่อาคารทั้งหมดหากมีขนาดไมเกิน 500 ตารางเมตร อนุ ญ าตใหจัดเปนหนึ่งโซนได
ถึงแมวาอาคารมีหลายชั้นขอนี้อนุญาตใหทั้งอาคารถึงแมจะมีหลายชั้นสามารถจัดรวมเปนหนึ่งโซนได
แตจำนวนพื้นที่ของแตละโซนจะลดลงเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก
(4) อาคารที่ มี พื้ น ที่ ทั้ งอาคารเกิ น 500 ตารางเมตรและเกิ น 3 ชั้ น พื้ น ที่ อ าคารแตล ะชั้ น
จะตองแบงเปนอยางนอยหนึ่งโซนและแตละโซนก็จะตองครอบคลุมพื้ นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
ดวย
(5) สำหรับอาคารสูง คืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป อุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใน
ชองบันไดชองเปดตาง ๆ ใหกำหนดเปนโซนอิสระสำหรับแตละชองบันไดหรือชองเปดตาง ๆ หามนํา
พื้นทีใ่ นสวนของชองบันไดไปรวมเปนโซนเดียวกับพื้นที่อื่นทัว่ ไป
(6) พื้นที่หรือหองที่มีอันตรายเปนพิเศษ เชน หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องจักรกลทุกประเภท
หองเก็บสารไวไฟหรือเชื้อเพลิง เปนตน ตองแยกเปนโซนอิสระสำหรับแตละพื้นที่หรือหอง
(7) หองหรือโถงปลอดควันไฟหนาลิฟตดับเพลิง เสนทางหนีไฟ พื้นที่บนฝาเพดาน พื้น ที่ใต
พื้นยกระดับ และพื้นที่ใตหลังคา ซึ่งถูกกําหนดใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองแยกเปนโซนอิสระแตละ
พื้นที่หรือหอง
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รูปที่ 2.26 ชองบันไดและโถงปลอดควันไฟในอาคารสูง
2.3.5.4 ระยะคน หา (Searching Distance) หมายถึ ง ระยะทางของการเดิน ค นหาจุดตน
เพลิงนับตั้งแตจุดเริ่มตนทางเขาของโซนตรวจจับนั้น ๆ จนกระทั่งเห็นจุดตนเพลิง (รูปที่ 2.27)
สำหรับอาคารที่เปนพื้นที่เปดโลงเมื่อเขาไปถึงพื้นที่จะสามารถเห็นตนเพลิงไดงาย แตอาคาร
บางแหงอาจมีสิ่ งกี ดขวางและบั งการณ เห็ น จุ ดต นเพลิงทำให ตองเสี ยเวลาในการคน หาโดยเฉพาะ
อาคารที่เปนหองจำนวนมาก เชน อาคารชุดหรือโรงแรม การคนหาจุดตนเพลิงจะตองเปดดูหองทุก
หองตั้งแตหองที่ไปถึงกอนจนถึงหองที่เกิดเพลิงไหม การคิดระยะการคนหาจะคิดจนถึงตำแหนงที่ไกล
สุดในการเดินคนหา

รูปที่ 2.27 การกำหนดระยะคนหา
การลดระยะการคนหาทำไดโดยการติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลเชน ติดไวที่หนาหอง ซึ่ง
จะแสดงผลเมื่อเกิดเพลิงไหมภายในหอง กรณีนี้จะทำใหไมตองเปดประตูดูทุกหอง แตอยางไรก็ตาม
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เมื่อผูคนหาต นเพลิงเห็นการแสดงผลอุปกรณ แสดงผลที่หนาหองแลวจะตองเดินไปจนถึงหองที่เกิด
เพลิงไหม และเปดประตูหองดูเพื่อความแนใจ ระยะการคนหาจึงคิดไปจนถึงประตูหองสุดทาย
อุ ป กรณ ตรวจจั บ บางรุน จะมีห ลอดไฟแสดงผลการทำงานติ ดอยู กับ ตัว ด วย เมื่ ออุ ป กรณ
ตรวจจับทำงานและแจงผลไปที่แผงควบคุม แลวจะมี การแสดงผลที่ ตัวอุ ปกรณ ดวย ทำใหท ราบวา
อุปกรณ ตัว ไหนเปน ตัวตรวจจับ ไดอุป กรณตรวจจั บบางรุนจะมีขั้วตอสายเพื่อตอเขากับหลอดไฟไป
แสดงผลที่จุดอื่นหางออกไปจากตั วอุปกรณตรวจจับเปน การแสดงผลระยะไกลเชน แสดงผลที่หนา
หองเปนตน ( ดูรูปที่ 2.28)

รูปที่ 2.28 แสดงระยะคนหาลดลงเมื่อติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกล
การลดระยะการคนหานอกจากการติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลแลวยังทำไดโดยการแบง
โซนใหม ตามที่แสดงในรูปที่ 2.29

รูปที่ 2.29 เมื่อเปลี่ยนแปลงการแบงโซน ระยะคนหาจะเปลี่ยน
2.3.5.5 การแบงโซนเมื่อระบบที่ใชเปนชนิดที่สามารถระบุตำแหนงได (Addressable) บาง
ผูผลิตเรียกระบบนี้วาเปนแบบมัลติเพลกซ (Multiplex) หรือแบบอัจฉริยะ (Intelligent) โครงสราง
โดยทั่ ว ไปประกอบด วยแผงวงจรอิเล็ก ทรอนิกสในลัก ษณะสําเร็จ รูป (Module) ควบคุมด วยไมโค
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โพรเซสเซอร วงจรมัลติเพลกซ 1 วงจร (Multiplex Loop) จะสามารถตอและใชงานกับอุปกรณเริ่ม
สัญญาณชนิดที่สามารถระบุตำแหนงได (Addressable) จำนวนมาก ระบบแบบนี้จึงประหยัดและลด
ความยุงยากในการเดินสายไฟฟาไดมาก และยังสามารถตอกับเครื่องพิมพและจอภาพ แปนพิมพหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดดวย
การทำงานของระบบควบคุ ม สามารถสั่ ง การได ใ นลั ก ษณะเป น ขั้ น ตอนการกำหนด
ขั้นตอนการทำงานทำไดโดยการเปลี่ยนโปรแกรมไมตองเปลี่ย นแปลงหรื อแก ไขการเดิ นสายไฟฟ า
หนวยความจําขอมูลเปนชนิดที่ขอมูลไมสูญหายเมื่อไฟฟาดับ สำหรับการเพิ่มอุปกรณจากพื้นที่ที่มีอยู
เดิม สามารถทำไดโดยการเดินสายไฟตอ จากสวนใดส วนหนึ่งของวงจรมั ลติ เพลกซห ลัก (Riser) ใน
ลักษณะการตอแยกวงจรออกไป (Branch) ไมจำเปนตองเดินสายมายังแผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม
ใหม ระบบที่สามารถระบุตำแหนงไดตองเปนดังนี้
(1) ระบบที่มีมากวาหนึ่งโซน
1) เมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งของระบบขาดเพียงจุดเดียว ตองแสดงสถานะวงจรขัดของ (Fault)
เพื่อใหผูดูแลทำการซอมระบบใหสามารถใชงานได เพราะการที่สายขาดอาจเปนผลให พื้นที่จำนวน
มากไมสามารถสงสัญญาณการตรวจจับได
2) กรณีวงจรของโซนหนึ่งโซนใดขาด ตองไมมีผลตอการสงสัญญาณแจงเหตุของโซน อื่น ๆ
ในวงจรนั้น หมายความวาวงจรของโซนอื่น ๆ ยังตองสามารถทำงานได
3) การขัดของทุกกรณีรวมทั้งการลัดวงจรหรือวงจรขาด ตองแสดงสถานะขัดของของระบบ
(System Trouble)
4) กรณี สายสองเส น ลั ด วงจรถึ ง กั น ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ตั ด แยกวงจรเพื่ อไม ใ ห อุ
ปกรณภายในวงจรของระบบหยุดทำงานรวมกันเกิน 250 อุปกรณ และในทุกกรณีตองไมมากกวาหนึ่ง
อาคารขอกําหนดนี้จะใชประกอบการแบงโซนเพิ่มเติมจากขอกําหนดดังกลาวขางตน
5) ในแตละวงจรของระบบในอาคารเดียวกัน ตองครอบคลุมไมเกิน 10 ชั้น และพื้นที่ไมเกิน
20,000 ตารางเมตร
(2) จำนวนอุ ปกรณในแตละโซน แตละวงจรของระบบตองประกอบดวยอุปกรณ ไมเกิ น 1,000
อุปกรณ เพื่อใหมีอุปกรณตอใชงานมากเกินไป และแตละวงจรของระบบตองใหครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมี
ลั กษณะการใชงานแบบเดีย วกั น การนั บจำนวนอุป กรณ น อกจากอุ ป กรณ ต รวจจับ แลว ให รวมถึ ง
อุปกรณแจงเหตุ อุปกรณตรวจคุม และอุปกรณควบคุมตาง ๆ ดวย
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ตามที่ แสดงในรูป ที่ 2.30 เปนตัวอยางการแบงโซนของอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและ การ
เดินสาย ตามตัวอย างเป นการแบงพื้นที่ออกเปน 3 โซน มีอุปกรณแจ งเหตุดวยมือตอใชงานรวมกับ
โซน 3 เป น วงจรแบบ 2 สาย อุ ป กรณ ต รวจจับ ใช ทั้ งอุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น และความร อนในการ
ออกแบบติดตั้งใชงานจริงตองเลือกชนิดของอุปกรณตรวจจับใหเหมาะสมดวย

รูปที่ 2.30 แบบไดอะแกรมการเดินสายตามการแบงโซน

รูปที่ 2.31 ไดอะแกรมของรูปที่ 2.30
2.3.6 ขอกำหนดทั่วไป
2.3.6.1 ตำแหนงติดตั้งในสถานที่ทั่วไป ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองเปนพื้นที่โลงที
ควัน ความรอ นและเปลวไฟสามารถเข าถึ งอุ ป กรณ ตรวจจั บ ไดงายเพื่ อใหสามารถตรวจจั บ ไดเร็ว
มาตรฐานกําหนดใหตองมีพื้นที่โลงรอบอุปกรณตรวจจับมีลักษณะเปนทรงกระบอกมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางอยางนอย 300 มิลลิเมตร ลึกหรือสูง อยางนอย 600 มิลลิเมตร ตามที่แสดงในรูปที่ 2.32
และตองสามารถมองเห็นอุปกรณตรวจจับไดจากทางที่เขาไปยังพื้นที่ปองกัน
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รูปที่ 2.32 ลักษณะพื้นทีโ่ ลงโดยรอบอุปกรณตรวจจับ
2.3.6.2 ตำแหนงติดตั้งในสถานที่เฉพาะ
(1) ระบบท อลม การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ ควันในทอลมของระบบปรับอากาศ เปนอีกวิธี
หนึ่งที่จะตรวจจับการเกิดเพลิงไหมได แตควันที่ไหลในระบบทอลมอาจเจือจางกวาปกติเนื่องจากมี
อากาศบริสุทธ (Fresh Air) จากภายนอกหรือจากหองอื่นเขามาผสม อย างไรก็ตามในการออกแบบ
ติดตั้งจะตองเลือกจุดติดตั้งใหเหมาะสมสามารถตรวจจับควันไดดีและแยกสถานที่เกิดควันไดชัดเจน
การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลมตองเลือกตำแหนงติดตั้งในทอลมใหสามารถตรวจจับควันไดดี
ปกติควรอยูบริเวณกลางหนาตัดของทอลม กรณีท่ีเปนทอลมขนาดใหญอาจตองเพิ่มจำนวนอุปกรณ
ตรวจจับ สำหรับ แต ละตำแหน ง ด ว ย ในมาตรฐาน NFPA กำหนดจำนวนอุ ป กรณ ต รวจจั บ แต ล ะ
ตำแหนงตามขนาดความกวางของทอสำหรับทอที่สูงไมเกิน 951 มิลลิเมตร (36 นิ้ว) ดังนี้
1) ทอขนาดกวางไมเกิน 951 มิลลิเมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับจำนวน 1 ตัว
2) ทอขนาดกวางไมเกิน 1,830 มิลลิเมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับจำนวน 2 ตัว
3) ทอขนาดความกวางเกิน 1,830 มิลลิเมตร ใหตดิ ตั้งอุปกรณตรวจจับเพิ่มที่ทุก ๆระยะ 610
มิลลิเมตร ที่เพิ่มขึ้น
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รูปที่ 2.33 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลม
อุปกรณตรวจจับควันที่ใชติดตั้งในระบบทอลมตองเปนชนิดที่เหมาะสำหรับใชติดตั้งในทอลม
และตองแยกโซนออกตางหาก การติดตั้งในระบบทอลมกลับสำหรับอาคารที่มีระบบสงลมเย็นใชงาน
มากกวาหนึ่งหองตองมีอุปกรณตรวจจับควันเพื่อสุมตัวอยางอากาศอยางนอยหนึ่งตัวที่จุดรวมลมกลับ
สำหรับแตละชั้นของอาคาร

รูปที่ 2.34 บริเวณที่ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ

รูปที่ 2.35 บริเวณที่ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ
การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในระบบทอลมทำไดหลายวิธี การติดตั้งตองยึดกับทอใหมั่นคงให
อุปกรณตรวจจับอยูในทิศทางที่ลมจะผานเขาชองรับลมไดสะดวก ตัวอยางการติดตั้งตามที่แสดงในรูป
ที่ 2.36 และรูปที่ 2.37
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รูปที่ 2.36 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันแบบใชทอลมรับลมในทอลม

รูปที่ 2.37 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันแขวนในทอลม
(2) พื้ น ที่ ป ด เปน พื้ น ที่ที่ อากาศไมสามารถระบายสูภ ายนอกไดสะดวกไม เป นพื้ นที่ที่ มี บุ
คคลอาศัย อยู ถ า เป นพื้ น ที่ ที่ บุ ค คลไม ส ามารถเข า ไปได จ ะต อ งทำประตู ท างเขา ขนาดไม เล็ กกว า
600x600มิลลิเมตรใหเขาไปบำรุงรักษาได พื้นที่ปดตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับดังนี้
1) พื้นที่ปดที่มีหลอดไฟแสงสวางหรือบริภัณฑไฟฟาทั้งชุดติดตั้งอยูภายในใชกับไฟฟาขนาด
แรงดันไมต่ำกวา 50 โวลต การติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองติดบนเพดานของพื้นที่ปดโดยมีระยะหาง
ตามแนวนอนจากบริภัณฑไฟฟานั้นไมเกิน 1.5 เมตร เครื่องหอหุมของโคมไฟฟาที่ไมติดไฟซึ่งติดตั้งฝง
ในฝ า เพดานไม ถื อ เป น บริภั ณ ฑ ไฟฟ า ของพื้ น ที่ ป ด การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ต รวจจั บ ในพื้ น ที่ ป ด ไม มี
จุดประสงคที่จะปองกันพื้นที่ปดทั้งหมด แตมีไวเพื่อตรวจจับเพลิงไหมที่เกิดจากบริภัณฑไฟฟาที่ติดตั้ง
เทานั้น
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รูปที่ 2.38 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในพื้นที่ปดเมื่อมีบริภัณฑไฟฟา
การติดตั้ งอุ ปกรณต รวจจับ ในพื้ นที่ ปด ต องติดตั้ งอุ ป กรณ แสดงผลระยะไกลในตำแหน งที่
มองเห็นไดชัดเจนและบอกตำแหนงไดชัดเจน เพื่อใชแสดงผลจุดที่เกิดเพลิงไหมเมื่ออุปกรณตรวจจับ
ทำการตรวจจับได
ในบางพื้นที่ไมตองติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลก็ไดถาเปนพื้นที่ปดที่เขาถึงไดสะดวกและ
มีความสูงเกิน 2.0 เมตร หรืออยูใตพื้นที่ซึ่งสามารถเปดออกได(เชนพื้นหองคอมพิ วเตอร) หรือมีการ
บอกตำแหนงของอุปกรณตรวจจับที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน
สำหรับ พื้ น ที่ ป ด ที่ มีห ลอดแสงสว า งพิ กั ดไมเกิ น 100 วั ตต หรือบริภั ณ ฑ ไฟฟ าที่ มีชิ้ นส ว น
เคลื่อนไหวไดมีพิกัดไมเกิน 100 วัตต หรือบริภั ณฑไฟฟาชนิดติดตั้งถาวรมีพิกัดไมเกิน 500 วัตต ไม
จำเปนตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่ใตพื้นที่ซึ้งสามารถเปดออกได เชน หองคอมพิวเตอรตองมีปาย
ติดไวที่เพดานตรงตำแหนงเหนืออุปกรณตรวจจับ เพื่อแสดงตำแหนงของอุปกรณตรวจจับที่อยูใตพนื้

รูปที่2.39 พื้นที่ปดที่ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
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รูปที่2.40 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในพืน้ ที่หองคอมพิวเตอรที่ถูกตอง
บริเวณที่ มีวัสดุห รือสิ่งกอสรางลักษณะเป นพื้ นผิวราบติ ดตั้งอยูระหว างพื้ นกั บ เพดาน เช น
เพดานแขวน ถามีขนาดใหญอาจปดกั้นการไหลของควันหรือเปลวเพลิงได ถาพื้นที่นี้ตองมีการติดตั้งอุ
ปกรณจำเปนตองเลือกตำแหนงติดตั้งใหเหมาะสม
พื้นผิวราบคั่นกลางหรือเพดานแขวนที่มีความกวางเกิน 3.5 เมตร และอยูเหนือระดับพื้นเกิน
0.8 เมตร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับใตพื้นผิวแนวราบนี้ดวย พื้นที่สวนที่เปนเพดานตองมีการติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับตามปกติ ถาระยะหางจากพื้นที่ดานลางของพื้นผิวแนวราบคั่นกลางถึงเพดานนอย
กวา 0.8 เมตร อาจถือวาพื้นดานลางของพื้นผิวแนวราบคั่นกลางนั้นเปนเพดานก็ได กรณีนี้ใหติดตั้งอุ
กรณตรวจจับทีพ่ ื้นผิวราบแทนเพดาน

รูปที่2.41 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่พื้นผิวแนวราบคั่นกลาง
ปกติควันที่เกิดจากไฟไหมจะลอยขึ้นสูเพดานกระจายไปตามพื้นฝาเพดานแลวจึงขยายต่ำลง
สูดานลาง บริเวณที่เปนจุดตอระหวางเพดานหรือหลังคากับผนังหอง ถือเปนบริเวณอับอากาศที่ควัน
เขาไปถึงไดยาก ในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควรหลีกเลี่ยงที่จะติดบริเวณนี้
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รูปที่2.42 ตำแหนงที่ไมควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
(3) หลั งคาหรือเพดานทรงจั่ ว หรือ ทรงหยั ก (พื้ น ผิ ว เอี ย ง) สำหรั บ หลั งคาหรือ เพดานที่ มี
โครงสรา งเป นทรงหยั กตำแหนงแถวติดตั้งอุป กรณตรวจจับตองอยูห างจากจุดหรือแนวสู งสุ ดตาม
แนวนอนระหวาง 0.5 เมตรถึง 1.5 เมตร ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกินที่กำหนดสำหรับ
แตละชนิดของอุปกรณตรวจจับ

รูปที่2.43 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานทรงหยัก

รูปที่2.44 ตำแหนงติดตั้งสำหรับอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานทรงฟนเลื่อย
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รูปที่2.45 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว

รูปที่2.46 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว
1) บริเวณประตู ถาประตูที่ใชเปนชนิดที่สามารถเปดคางไวได (อาจใชอุปกรณยึดบานประตู
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟ า) ซึ่งแยกพื้นที่ ปองกั นออกจากกัน อุ ปกรณ ตรวจจั บตองติดตั้งอยูทางดา น
พื้นที่ปองกันและหางจากประตูไมเกิน 1.5 เมตร และอาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพิ่มเติมอีกก็ไดเพื่อใช
ควบคุมการปดประตูอัตโนมัติ
2) ฝาเพดานตะแกรง (Open Grid) ในอาคารที่ตกแตงโดยการทำตะแกรงหอยจากเพดาน
เพดานตะแกรงนี้อาจปดกั้นการไหลของความรอนหรือควันได ในพื้นที่ที่ ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
ปกติตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่เพดานตามระยะที่กำหนด กรณีมีการติดตั้งฝาเพดานตะแกรงดวย
ถาฝาเพดานตะแกรงซึ่งมีพื้นที่ผิวเพดานตะแกรงไมนอยกวา 2 ใน 3 เปดใหอากาศถายเทไหลผานได
และมีอุปกรณตรวจจับติดตั้งบนเพดานเหนือฝาเพดานตะแกรงแลว ถือวาความรอนหรือควันสามารถ
ไหลผานถึงอุปกรณตรวจจับได ดังนั้น ที่ใตฝาเพดานตะแกรงไมจำเปนตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับอีกก็
ได
เมื่ อฝ าเพดานตะแกรงมี ส ว นทึ บ ขนาดกว างมากกว า 2.0 เมตร และมีพื้ น ที่ ม ากกว า 5.0
ตารางเมตร ใหติดตั้งอุป กรณ ตรวจจับ ที่ดานลางของสวนทึบของฝาเพดานตะแกรงดวย กรณี ที่ใช
อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงและในพื้นที่มีฝาเพดานตะแกรงตองมีอุปกรณตรวจจับดวย ตองติดตั้งที่ทั้ง
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ดานเหนือและใตฝาเพดานตะแกรง ถึงแมวาฝาเพดานตะแกรงจะมีพื้นที่ชองเปดใหอากาศถายเทได
สะดวกก็ตาม
3) หองพักเดี่ยว อาคารประกอบดวยหองพักเดี่ยวถาแตละหองพักประกอบดวยหนึ่งหองหลัก
และมีห องน้ ำในตัว ผนังหองพักเปนวัสดุไมติดไฟ เชนอาคารชุด โรงแรมหรืออพารตเมนทหากพื้นที่
ของหองพักรวมหองน้ำนอยกวา 46 ตารางเมตร อาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับในหองหลักเพียงชุดเดียว
ก็พอ ในหองน้ำทุกขนาดพื้นที่ไมจำเปนตองมีการปองกัน ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควรคำนึงถึง
การไหลของอากาศดวย กรณีที่ตองการใหมีการปองกันที่ดีขึ้น อาจติดตั้งเพิ่มเติมไดตามตองการ
อุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งในแตละหองพักเดี่ยว ควรจัดใหแตละหองแยกเปนแตละโซน กรณีที่
แต ละห องใชชุดโซนตรวจจับ ตรวจจับ ร วมกัน ตองติดตั้งอุ ปกรณ แสดงผลระยะไกลที่ เห็ นไดชัด เจน
ติดตั้งบริเวณดานนอกของทางที่จะเขาไปยังแตละชุดของหองพักที่จัดเปนโซนเดียวกันนั้น
4) บั นได บั นไดทั่วไปที่ไม กั้น ดวยส วนปดลอมทนไฟ ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจั บภายในชอง
บันไดที่ทุกชั้นของอาคาร (ดูรูปที่ 2.47(ก)) สำหรับบันไดที่กั้นดวยสวนปดลอมทนไฟ ใหติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับภายในชองบัน ไดอยางนอยหนึ่งตัวในทุก ๆ 3 ชั้น โดยเริ่มติดตั้งตัวแรกที่เพดานชั้นบนสุด (ดู
รูปที่ 2.47(ข))

รูปที่2.47 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับภายในชองบันได
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5) ช องเป ด แนวดิ่ ง ช องเป ดแนวดิ่ ง เช น ชองลิ ฟ ต ชอ งเดิ น ไฟฟ าภายในแนวดิ่ งหรือชอ ง
ลั กษณะเดียวกั นที่ทะลุระหว างชั้ น ซึ่งมี พื้นที่ ชองเปดมากกวา 0.1 ตารางเมตร ต องติ ดตั้งอุ ปกรณ
ตรวจจับภายในชองนัน้ ที่ดานบนสุดและเพิ่มเติมอีกดังนี้ (ดูรปู ที่ 2.48)
5.1) ที่ชองเปดแนวดิ่งทะลุระหวางชั้นใด ๆ โดยไมเปนสวนปดลอมทนไฟ ตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับบนเพดานของแตละชั้นที่ทะลุนั้น โดยมีระยะหางตามแนวระดับจากชองเปดไมเกิน 1.5 เมตร
5.2) เพดานใด ๆ ซึ่งมีพื้นที่เปดเกิน 9.0 ตารางเมตร และไมมีการปองกันเพลิงไหมผานแตละ
ชั้ น ตอ งมี อุป กรณ ต รวจจั บติ ดตั้งภายในระยะ 1.5 เมตร จากของช องเป ด และระยะห างระหวา ง
อุปกรณตรวจจับรอบชองเปดตองไมเกิน 7.2 เมตร อุปกรณตรวจจับดังกลาวอาจใชเปนชุดเดียวกับ
อุปกรณที่ใชปองกันทั่วไปของพื้นที่ดานลางที่เปดนั้นก็ได และถาขอบของชองเปดมีระยะหางจากผนัง
นอย กวา 0.5 เมตร ไมตองมีอุปกรณตรวจจับติดตั้งระหวางผนังกับสวนที่เปด (ดูรูปที่ 2.49)

รูปที่2.48 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรับชองเปดแนวดิ่ง

รูปที่2.49 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับรอบชองเปดแนวดิ่ง
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6) ระยะหางจากหัวจายลม ในหองที่การติดตั้งระบบปรับอากาศ การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
ตองหลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหนงที่ลมอาจเปาเบี่ยงเบนทิศทางของความรอนและควันทำใหความ
รอนและควันที่มาถึงอุปกรณตรวจจับเบาบางลงเปนผลใหระยะเวลาในการตรวจจับชาลง การติดตั้ง
อุปกรณ ตรวจจั บความรอนและอุปกรณตรวจจับควั น ตองติดตั้งหางจากหัวจายลมไมนอยกวา 400
มิลลิเมตร สำหรับทอลมกลับไมมีการกำหนดระยะหางแตไมควรอยูใกลจนเกินไปเนื่องจากความเร็ว
ลมอาจทำใหควันจางลงเปนผลใหการตรวจจับผิดพลาด

รูปที่2.50 อุปกรณตรวจจับติดตั้งใกลหัวจายลมเกินไป

รูปที่ 2.51 อุปกรณตรวจจับติดตั้งตำแหนงที่เหมาะสม

รูปที่2.52 การไหลของควันบริเวณทอลมกลับ
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2.3.6.3 สถานที่ที่ไมจำเปนตองมีการปองกัน อาคารที่มีการปองกันดวยการติดตั้งระบบแจง
เหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับ จะมีสถานที่ดงั ตอไปนี้ไมตองติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
(1) พื้ น ที่ อับ อากาศ หมายถึงพื้ น ที่ ที่ ไม มีก ารถ ายเทอากาศแต อ าจมีป ระตู ได ในพื้ น ที่ อั บ
อากาศที่ทั้งสองดานสามารถเปดเขาสูพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุป กรณตรวจจับหรือติดตั้งระบบเพลิงไหม
อัตโนมัติแลว และไมมีบริภัณฑไฟฟาอยูภายในไมไดใชเก็บสินคาหรือเป นทางเขาไปยังตู ชั้นวางของ
และไมไดใชเปนหองซักลางไมตอ งติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
(2) พื้น ที่ป ด หมายถึง พื้นที่ที่ไมสามารถระบายควัน สู ภายนอกไดสะดวกดวยวิธีธรรมชาติ
พื้นที่ปดนี้ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ ไดแกพื้นที่ดังตอไปนี้
1) พื้นที่ปดที่สูงนอยกวา 80 มิลลิเมตร ไมมีไฟฟาแสงสวางหรือบริภัณฑไฟฟาและไมไดใช
เก็บของเชนบนเพดาน ใตพื้นยก
2) พื้ น ที่ ป ด ซึ่ ง ไม มี ท างเข า แยกเป น ส ว นป ด ล อ มทนไฟที่ มี อั ต ราการทนไฟอย า งน อ ย
60/30/15
อัตราทนไฟ 60/30/15 หมายถึงความแข็งแรงเมื่อเกิดเพลิงของแตละสวนของอาคารได
นานเปนนาทีคือตัวอาคารทนไฟไดนาน 60 นาที อาคารทนตอการเกิดรอยแยกไดนาน 30 นาทีและมี
ความเปนฉนวนความรอนไดนาน 15 นาที ทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานการทดสอบ
การทดสอบการเป นฉนวน ทดสอบจากการวัดอุณหภูมิที่ผิวดานตรงขามกับเปลวไฟ ตองมี
อุณหภูมิเฉลีย่ ไมเกิน 140 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่จุดใดจุดหนึ่งไมเกิน 180 องศาเซลเซียส
3) พื้ นที่ปดซึ่งไมมีทางเข าและสูงน อยกว า 350 มิลลิเมตร ไม วาโครงสรางอาคารจะเป น
แบบใดก็ตาม
4) พื้นที่ปด ที่มีปริมาตรนอยกวา 2.8 ลูกบาศกเมตร ไมมีไฟฟาแสงสวางและบริภัณฑไฟฟา
และไมไดใชเก็บของ
(3) ทางเดินมีหลังคา ไดแก เฉลียง ระเบียง ทางเดินเชื่อมที่มีหลังคา และเปดดานหลังพื้นที่
หลังคาที่เปนกันสาด และลักษณะเดียวกันสรางดวยวัสดุที่ไมไหมไฟและไมไดใชสำหรับเก็บสินคาหรือ
เปนที่จอดรถ
(4) พื้นที่ที่ติดตั้งระบบดับเพลิง พื้นที่ปองกันใด ๆ ที่ตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความ
รอนสามารถใชระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ไดรับการรับรองแลวแทนได แตถาจำเปนตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับควันหรือเปลวเพลิงจะใชระบบดับเพลิงอัตโนมัติแทนไมได แตสามารถติดตั้งทั้งสองระบบรวม
ในสถานที่เดียวกันได
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(5) หองน้ำหองน้ำมีพื้นที่นอยกวา 3.5 ตารงเมตร และไมไดเปดไปพื้นที่ปองกัน
(6) ชองแสง (Skylight) ชองแสงที่มีพื้นที่นอยกวา 4.0 ตารางเมตร และความสูงชองแสงไม
เกิน 800 มิลลิเมตร และไมไดใชสำหรับระบายอากาศ
2.3.7 อุปกรณตรวจจับความรอน
2.3.7.1 การเลือกใชอุปกรณตรวจจับความรอนแบบตาง ๆ อุปกรณตรวจจับความรอนแบบ
อัตราเพิ่มของอุณหภูมิ สามารถทำงานตรวจจับเพลิงไหมไดเร็วกวาอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุ
ณหภูมิคงที่ เนื่องจากความสารถที่ไวตออุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใชอุปกรณ
ตรวจจับชนิดนี้กับพื้นที่โดยทั่วไปที่ตองการติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
ในกรณีที่สภาพแวดลอมของอาคารมีการเพิ่มอุณหภูมิอยางรวดเร็วอยูเสมอ ไมเหมาะที่จะใช
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอัตราเพิ่มอุณหภูมิควรใชอุปกรณตรวจจับแบบอุณหภูมิคงที่แทนเพื่อ
ปองกันหรือลดอัตราการแจงสัญญาณผิดพลาด ดังนั้นในการติดตั้งนอกจากจะตองพิจารณาถึงสถานที่
ติดตั้งและความไวในการตรวจจับแลวจะตองเลือกชนิดของอุปกรณตรวจจับใหเหมาะสมดวย
2.3.7.2 การติดตั้งใชงาน อุปกรณตรวจจับทุกตัวตองติดตั้งใตแพดานหรือหลังคา โดยใหสวน
ตรวจจับอยูหางจากเพดานหรือหลังคาระหวาง 15 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร หากเปน หลังคาที่มี
แปที่อาจขวางทางไหลของไอความรอนไปยังอุปกรณตรวจจับได อาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับเขากับแป
โดยทีส่ วนตรวจจับหางจากหลังคาไมเกิน 350 มิลลิเมตร

รูปที่2.53 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับใตเพดาน หลังคาหรือแป
ปกติตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับตรงจุดที่สูงที่สุดของเพดาน อยางไรก็ตามหากเปนเพดานที่
ประกอบไปด ว ยคานหรือ รอดหรื อ หยั ก ที่ มี ค วามลึ ก นอ ยกวา 300 มิ ลลิ เมตร อาจติ ด ตั้ งอุ ป กรณ
ตรวจจับที่ใตคานหรือรอดนั้น ๆ ไดโดยระยะหางระหวางอุปกรณตองไมเกินกำหนด
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รูปที่ 2.54 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนใตคานที่มีความลึกไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
อุ ป กรณ ตรวจจับ ความรอนที่ ติดตั้งใตเพดานหรือหลังคาซึ่ งไดรับ ความรอนจากแสงแดด
โดยตรงตองติดตั้งใหสวนตรวจจับอยูหางเพดานหรือหลังคาในแนวดิ่งไมนอยกวา 180 มิลลิเมตร แต
ไมเกิน 350 มิลลิเมตร เพื่อลดการทำงานผิดพลาดจากความรอนดังกลาว
2.2.7.3 ระยะหางและตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับความรอน
ตองติดตั้งในตำแหนงที่มีระดับความสูงไมเกิน 4.0 เมตร และหามติ ดตั้งใชงานในพื้นที่หรือทางเดิน
รวมหนีไฟสำหรับอาคารโรงงาชั้นเดียวที่ มีความสูงมากกวา 4.0 เมตร สามารถเพิ่มความสู งในการ
ติดตั้งอุปกรณตรวจจับไดโดยการคํานวณทางวิศวกรรมประกอบแตตองไมเกิน 6.0 เมตร
พื้นที่หรือทางเดินรวมหนี ไฟ หมายถึงพื้ นที่ที่ใชงานรวมกันเพื่อใชเปนเสนทางอพยพหนีไฟ
ดวยเหตุผลที่ วาอุป กรณตรวจจั บความรอนทำงานชากวาอุปกรณ ตรวจจับควันและในมาตรฐานไม
อนุญาตใหใชอุปกรณปองกันชีวิต ทางเดินรวมหนีไฟถือวามีความจําเปนในการปองกันชีวิตเพราะเมื่อ
เกิดเพลิงไหมในบริเวณนี้จะปดกั้นการหนีไฟทั้งหมด ดังนั้นหากเกิดเพลิงไหมจะตองสามารถตรวจจับ
ไดอยางรวดเร็ว
(1) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานหรือพื้นผิวแนวราบ อุ ปกรณตรวจจั บ
ตองติดตั้งใหสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหมไดรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการปองกันระยะหาง
ระหวางอุป กรณต รวจจั บจึ งมีค วามสำคั ญ สำหรับ พื้น ที่ ผิว แนวราบอุป กรณ ตรวจจับ จะมี รัศมีการ
ตรวจจับไมเกิ น 7.2 เมตร สำหรับ ชองทางเดินที่ มีความกว างไมเกิน 3.6 เมตร เมื่อเขี ยนวงกลมให
ครอบคลุมพื้น ที่ทั้ งหมดจะไดระยะห างระหวางอุ ปกรณ ตรวจจับไมเกิ น 9.5 เมตร สำหรั บพื้ นที่ที่มี
รูปรางเปนรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ จะสามารถกำหนดตำแหนงติดตั้งไดโดยใชหลักการเดียวกับขางตน
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รูปที่ 2.55 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับพื้นผิวแนวราบ

รูปที่ 2.56 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับชองทางเดิน

รูปที่ 2.57 ตัวอยางการกำหนดตำแหนงติดตั้ง สำหรับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ
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(2) ระยะหางระหวางอุป กรณตรวจจับสำหรับเพดานหรือพื้นผิวอียง เมื่ออุปกรณตรวจจั บ
ความรอนติดตั้งบนเพดานหรือพื้นผิวที่มีลักษณะลาดเอียงที่มีระดับความลาดเอียงตั้งแต 1 ตอ 20ขึ้น
ไป (ความลาดเอียง 1 ตอ 20 หมายถึงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนระดับ 1 เมตร ทุก ๆ ความยาว 20 เมตร)
ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงได การติดตั้งสามารถติดแบบสลับฟนปลาได
มาตรฐานกําหนดใหระยะหางที่วัดในแนวนอนระหวางอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับพื้นผิวเอียง
เปนดังนี้
1) ระยะหางตามแนวยาวที่ขนาดไปกับจั่วหลังคา แถวที่บริเวณจั่วหลังคาตองหางกันไมเกิน
2.7 เมตร
2) แถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูลางสุด (ใกลชายคา) ตองอยูหางไมเกิน 7.2 เมตรจากผนัง
หรือฉากกั้น และจากแถวของอุป กรณ ตรวจจั บ ที่ อยู ใกลกั น และตอ งมี ระยะหางระหว างอุ ป กรณ
ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 14.4 เมตร การวัดระยะหางใหวัดตามแนวระดับหามวัดตามแนวเอียง
ของเพดานหรือหลังคา
3) แถวของอุป กรณ ตรวจจับ ที่ อยู ระหว างแถวบนสุ ดกั บแถวที่ อยู ลา งสุด ตอ งมี ระยะหา ง
ระหวางอุปกรณไมเกิน 14.4 เมตร และมีระยะหางระหวางแถวไมเกิน 7.2 เมตร

รูปที่ 2.58 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุดสำหรับเพดานหรือพื้นผิวเอียง
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(3) ระยะหางจากผนัง ควันและความรอนจากการเกิดเพลิงไหมจะลอยขึ้นดานบนและขยาย
ออกดานขางเมื่อชนเพดาน ตำแหนงที่เพดานกับผนังตอเชื่อมกันจะเปนตำแหนงที่อับอากาศอุปกรณ
ตรวจจับจึงตองติดตั้งใหหางจากผนังไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตตองไมหางจนพนระยะตรวจจับ
ของอุปกรณตรวจจับ สำหรับอุปกรณตรวจจับความรอนตองติดตั้งหางจากผนังไมเกิน 3.6 เมตร ใน
บางสถานที่มีการแบงกั้นห องภายหลังที่กอสรางอาคารเสร็จโดยใชเปนผนังเบาหรือฉากกั้น สำหรับ
ฉากกั้นที่ติดตั้งไมชนเพดานแตของบนอยูหางจากเพดานไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือวาเปนผนังหอง
ระยะหางอุปกรณตรวจจับจากผนังกั้นตองไมเกิน 3.6 เมตร เชนเดียวกัน
สำหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวางผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับที่ใกลที่สุดตองไม
เกิน 4.75 เมตร
ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับตามระยะหางที่กำหนด เมื่อการปรับปรุงการกั้นหอง
ใหมอาจจำเปนตองติดตั้งอุปกรณเพิ่มจากเดิมเพราะระยะหางอาจไมไดตามขอกําหนด จากตัวอยาง
การติดตั้งในรูปที่ 2.59 และ 2.60

รูปที่ 2.59 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนพื้นที่ท่วั ไป

รูปที่ 2.60 การปรับตำแหนงอุปกรณตรวจจับ เมื่อกั้นหองใหม
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(4) ระยะหางจากหัวจายลม สำหรับอุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใกลหัวจายลม ไมควรติดตั้งใกล
หัวจายลมจนเกินไปเพราะลมที่เปาออกมาจะเบี่ยงเบนทิศทางการไหลของความรอนได และยังเปนผล
ใหอุณ หภูมิ ของอากาศที่มาถึงอุปกรณ ตรวจจับลดลงทำใหการตรวจจับ ชากวาปกติหรือไมสามารถ
ตรวจจับได ระยะหางจากหัวจายลมตองไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
(5) การติดตั้งที่ตองลดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
ความรอนทุกชนิด อาจจำเปนตองลดลงเนื่องจากพื้นที่ปองกันมีโครงสรางพิเศษเชน เพดานของพื้นที่
ปองกันถูกคั่นเปนชวง ๆ ดวยคาน ทอลมระบบปรับอากาศหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันโดยยื่นลง
มาเกินกวา 300 มิลลิเมตร ตองลดระยะหางระหวาอุปกรณตรวจจับในแนวตั้งฉากกับแนวคั่นลงรอย
ละ 30
ดังนั้น ระยะหางปกติจากเดิม 7.2 เมตร จะลดลงเหลือ 5.0 เมตร และระยะหางจากเดิม 9.5
เมตร จะลดลงเหลือ 6.65 เมตร

รูปที่2.61 ระยะหางลดลงเมื่อมีคานหรือทอลมปรับอากาศคั่น

รูปที่ 2.62 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับลดลงเมื่อมีคานคัน่
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2.3.8 อุปกรณตรวจจับควัน
2.3.8.1 ความสูงในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน
(1) ความสูงในการติดตั้ง อากาศรอนจากเพลิงไหมจะถูกสงขึ้นไปตามแนวดิ่งและจะหยุดลง
เมือ่ อุณหภูมิของควันเทากับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ ดังนั้นในพื้นที่ซึ่งมีอาคารสูงจึงมีความจําเปน
ในการสงผานควันไปใหถึงอุปกรณตรวจจับจึงตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระดับที่ต่ำกวาในสวน
ที่มีอากาศอุนที่บริเวณระดับหลังคา
1) อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ชนิ ด จุ ด ต อ งติ ด ตั้ ง ในระดั บ ความสู ง ไม เ กิ น 10.5 เมตรอุ
ปกรณตรวจจับชนิดจุดที่ติดตั้งที่ฝาเพดาน เมื่อติดตั้งแลวควรหางจากเพดานหรือหลังคาลงมาระหวาง
25มิลลิเมตร ถึง 270 มิลลิเมตร
2) อุ ป กรณ ตรวจจับ ควัน ชนิ ด ลำแสง ตอ งติด ตั้งในระดับ ความสู งไม เกิ น 25.0 เมตรถ าฝ า
เพดานหรือหลังคามีความสูงเกิน 25.0 เมตร ใหติ ดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดลำแสงหลายระดับ
อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งหางจากฝาเพดานหรือหลังคาระหวาง 300 มิลลิเมตร ถึง 750 มิลลิเมตร
และอาจติดตั้งเพิม่ เติมที่ระดับต่ำกวาก็ได
ในสถานที่ซึ่ งมีอุณ หภูมิ สูงใกล ฝาเพดานหรื อหลังคา อาจจำเป นต องย ายตำแหนงติดตั้ ง
อุปกรณตรวจจับใหต่ำ ลงเพื่ อใหการตรวจจับไดผลแน นอนกวาความสูงต่ำสุด ในการติดตั้งอุป กรณ
ตรวจจับ อาจเปลี่ ยนแปลงใหเหมาะสมกับ การทดสอบการใชงานของแต ละอุป กรณ ตรวจจั บ (การ
ทดสอบจะใชวิธี Smoke Test) ซึ่งจําเปนสำหรับการการติดตั้งที่กำหนดเปนระยะสูงสุดที่มาตรฐาน
ยอมใหทำไดในกรณีที่ตองการความไวในการตรวจจับสูงขึ้นอาจลดระยะหางในการติดตั้งลงไดโดยใช
ความรูทางวิศวกรรมประกอบ ในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับชนิดลำแสงตัวรับลำแสงตองระวังไมใหถูก
กับแสงแดดโดยตรงหรือแสงจามาก ๆ เพราะจะทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได ระยะหางจากเพดาน
หรือหลังคาสำหรับอุปกรณตรวจจับควันเปนไปตามตารางที่ 2.1
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ตาราง 2.1 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน

2.3.8.2 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
(1) สำหรับเพดานหรือพื้นผิวแนวราบ อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งใหสามารถตรวจจับการเกิด
เพลิงไหมไดทั่วพื้นที่ท่ตี องการปองกัน มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมกําหนดใหมีรัศมีการตรวจจับ
ของอุปกรณสำหรับพื้นผิวแนวราบนับจากตัวอุปกรณตรวจจับควันไมเกิน 6.3 เมตร ซึ่งเมื่อเขียนพื้นที่
วงกลมใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่สำหรับหองรูปสี่เหลี่ยมจะไดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับเทากับ
9.0 เมตร ดังนั้ น ระยะห า งระหว างอุป กรณ ต รวจจั บ จึ งกำหนดไวไม เกิน 9.0 เมตร และระยะห า ง
ระหวางอุปกรณตรวจจับกับผนังหองไมเกิน 4.5 เมตร สำหรับรูปสี่เหลี่ยมอื่น ๆ ระยะหางในการติดตั้ง
อาจเปลี่ยนไปเชนเดียวกับอุปกรณตรวจจับความรอน ขอสำคัญคือทั่วทั้งพื้นที่ตองอยูในรัศมีตรวจจับ
ของอุปกรณตรวจจับตัวใดตัวหนึง่
บริเวณชองทางเดินที่มีความกวางไมเกิน 3.6 เมตร จะไดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
ไมเกิน 12.0 เมตร และระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับกับผนังปลายทางเดินไมเกิน 6.0 เมตร
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รูปที่ 2.63 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด สำหรับพื้นทีท่ ั่วไป

รูปที่ 2.64 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันสำหรับชองทางเดินกวางไมเกิน 3.6 เมตร
(2) สำหรับเพดานหรือพื้นผิว เอี ยง พื้นผิวเอียงคือพื้นผิวที่มีความลาดเอียงตั้งแต 1 ตอ 20
ขึ้ น ไป พื้ น ผิ ว เอีย งจะเป น ผลให ก ารไหลของควัน เปลี่ ย นไปจากสภาพปกติ การกำหนดระยะห า ง
ระหวางอุปกรณตรวจจับจะเปลี่ยนไป มาตรฐานกําหนดใหระยะหางที่วัดในแนวนอนระหวางอุปกรณ
ตรวจจับควันสำหรับพื้นผิวเอียงตามแนวยาวตองเปนดังนี้
1) ระยะหางตามแนวยาวที่ขนานไปกับจั่วหลังคา แถวที่บริเวณจั่วหลังคา ตองหางกันไม
เกิน 9.0 เมตร
2) แถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูลางสุด (ใกลชายคา) ตองอยูหางไมเกิน 9.0 เมตรจากผนัง
หรือ ฉากกั้น และจากแถวของอุ ป กรณ ต รวจจั บ ที่ อ ยู ใกล กั น และต อ งมี ระยะห า งระหว า งอุ ป กรณ
ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 18.0 เมตร
3) แถวของอุป กรณ ตรวจจับ ที่ อยู ระหว างแถวบนสุ ดกั บแถวที่ อยู ลา งสุด ตอ งมี ระยะหา ง
ระหวางอุปกรณไมเกิน 18.0 เมตร และมีระยะหางระหวางแถวไมเกิน 9.0 เมตร
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รูปที่2.65 การติดตั้งและระยะหางของอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุดสำหรับพื้นผิวเอียง
ระยะห า งระหว า งอุ ป กรณ ต รวจจั บ สำหรั บ พื้ น ผิ ว เอี ย งนี้ จ ะมากกว า พื้ น ผิ ว แนวราบซึ่ ง
สอดคลองตามขอกําหนดมาตรฐาน ระยะหางที่กำหนดนี้เปนระยะหางมากสุดที่ยอมใหทำไดในการ
ติดตั้งอาจใชระยะหางตามพื้นผิวราบก็ไดซึ่งจะไดความสามารถในการปองกันดีกวา

รูปที่ 2.66 ความสูงในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
(3) ระยะหางจากผนัง ควันและความรอนจากการเกิดเพลิงไหมจะลอยขึ้นดานบนและขยาย
ออกดานขางเมื่อชนเพดานตำแหนงที่เพดานกับผนังตอเชื่อมกันจะเปนตำแหนงที่อับอากาศอุปกรณ
ตรวจจับจึงตองติดตั้งใหหางจากผนังไปไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตตองไมหางจนพนระยะตรวจจับ
ของอุปกรณตรวจจับ สำหรับอุปกรณตรวจจับควันตองติดตั้งหางจากผนังไมเกิน 4.5 เมตรบางสถานที่
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มีการแบงกั้นหองภายหลังที่กอสรางอาคารเสร็จโดยใชเปนผนังเบาหรือฉากกั้นสำหรับฉากกั้นที่ติดตั้ง
ไมชนเพดานแตขอบบนอยูหางจากเพดานไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือวาเปนผนังหองระยะหางของ
อุปกรณตรวจจับจากผนังกั้นตองไมเกิน 4.5 เชนเดียวกัน
สำหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวางผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับที่ใกลที่สุดตองไม
เกิน 6.0 เมตร
(4) ระยะหางจากหัวจายลมในหองที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
ตองหลีกเลี่ ยงการติดตั้งในตำแหน งที่ลมอาจเป าเบี่ ย งเบนทิ ศทางของควั นทำให ควัน มาถึงอุปกรณ
ตรวจจับเบาบางลงเปนผลใหความไวในการตรวจจับลดลงหรือทำใหอุปกรณตรวจจับสกปรกและเกิด
การแจงเหตุ ผิดพลาดไดงาย การติดตั้งอุป กรณตรวจจับ จึงตองติดตั้งห างจากหัวจ ายลมไมนอยกว า
400 มิลลิเมตร
(5) ระยะห างในพื้นที่ที่มีอัตราการระบายอากาศสูง พื้น ที่ที่มีอัตราการระบายอากาศสูงคือ
หองที่มี ปริมาตรอากาศระบายออกภายนอกหมดเป นจำนวนมากกวา 15 เทา ของปริมาตรหองใน
เวลา 1 ชั่วโมง หมายถึงอากาศทั้งหมดภายในหองสามารถระบายออกไดหมดภายในเวลานอยกวา 4
นาที แตในความเป นจริงเมื่ ออากาศระบายออกภายนอกก็จะมีอากาศจากภายนอกไหลเขาแทนที่
ดั งนั้ น เมื่ อ เกิ ด เพลิ งไหม ควัน จะระบายออกภายนอกได อ ยา งรวดเร็ วทำให ค วั น เจื อ จางและการ
ตรวจจับของอุปกรณตรวจจับชาลง ในการติดตั้งตองลดระยะหางระหวางอุปกรณลงเหลือไมเกิน 6.3
เมตร และระยะหางจากกําแพงหรือผนังกั้นหองไมเกิน 3.15 เมตร หรือระยะอาจลดลงอีกตามความ
จําเปนในพื้น ที่ที่มีความเร็วลมมากกวา 3.0 เมตรตอวินาที จำเปนตองพิจารณาโดยใชหลักการทาง
วิศวกรรมเปนพิเศษ
(6) ระยะห างในพื้นที่ที่มีสิ่งกี ดขวางการไหลของควัน ในที่ ซึ่งหลังคาหรือพื้นผิวแนวราบถูก
แบงแยกโดยโครงสรางซึ่งมีผลทำใหการไหลของควัน เปลี่ยนไป ตำแหนงและระยะหางของอุปกรณ
ตรวจจับจะตองเปลี่ยนไปเพื่ อใหมั่ นใจไดวาการตรวจจับทำไดก อนที่ควันจะเปลี่ยนทิศทางการไหล
ดังตอไปนี้
1) พื้นที่ที่มีเพดานสู งเกิ น 2.0 เมตร แตไมเกิน 4.0 เมตร ที่เพดานมีคานยื่ นลงมาเกิน 300
มิลลิเมตร การติดตั้งอุปกรณตรวจจับดูจากพื้นที่ที่อยูระหวางคาน ดังนี้
1.1) พื้นที่ระหวางคานนอยกวา 4.0 ตารางเมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่ใตคานระยะหาง
ระหวางอุปกรณตรวจจับชนิดจุดไมเกิน 6.3 เมตร และหางจากผนังหรือกําแพงไมเกิน 3.15 เมตร
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รูปที่2.67 เพดานสูงระหวาง 2.0-4.0 เมตร พื้นที่ระหวางคาน 4.0 ตารางเมตร ขึ้นไป
1.2) พื้นที่ระหวางคานตั้งแต 4.0 ตารางเมตรขึ้นไป ให ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอยางนอย 1
ตัวที่ทุกพื้นที่ที่อยูระหวางคานคือติดตั้งเพดานโดยตรงนั่นเอง ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับชนิด
จุดเปนไปตามปกติคือ พื้นที่ทั่วไประยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 9.0 เมตร และหางจาก
ผนังกําแพงไมเกิน 4.5 เมตร กรณีที่เปนชองทางเดินระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 12.0 เมตรและ
หางจากผนังปลายทางเดินไมเกิน 6.0 เมตร
2) พื้นที่ที่มีเพดานสูงเกิน 4.0 เมตร มีคานยื่นลงมาเกิน 100 มิลลิเมตร อุปกรณตรวจจับตัวที่
อยูใกลกับคานตองติดตั้งที่ใตคาน ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับเปนไปตามปกติคือพื้นที่ ทั่วไป
ระยะหางระหว างอุ ปกรณตรวจจับ ไม เกิ น 9.0 เมตร และหางจากผนั งหรือกําแพงไมเกิน 4.5เมตร
กรณีที่เปนชองทางเดินระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 12.0 เมตร และหางจากผนังปลายทางเดินไม
เกิน 6.0 เมตร ตามตัวอยางในรูปที่ 2.68 และ 2.69

รูปที่ 2.68 การติดตัง้ อุปกรณตรวจจับที่ใตคานสำหรับเพดานสูงเกิน 4.0 เมตร
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รูปที่ 2.69 ระยะหางระหวางคานเกิน 9.0 เมตร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพิ่มเติมที่เพดาน
2.3.9 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม
2.3.9.1 การแจงเหตุดวยเสียง การวัดความดังเสียงทำไดโดยการใชเครื่องมือวัดมีหนวยเปน
เดซิเบล (Decibel) เขียนเปนอักษรยอวา dB ตอการไดยินเสียงของมนุษยไมไดเปนเสนตรงตามเสียงที่
เพิม่ ขึ้น ดังนั้น เมื่อเดซิเบลเพิ่มเปน 2 เทา มนุษยจะไมรูสึกวาเสียงดังเปน 2 เทา เสียงที่ดังขึ้น 10 เทา
จึงจะทำใหม นุ ษยรูสึกวาเสียงดังขึ้นเป น 2 เท า การวั ความดังเสี ยงจึงแสดงไดเป น 2 แบบ เสี ยงที่
มนุษยไดยินจะแสดงในสเกลของ Logarithmic มีหนวยเปนเดซิเบลเอ ( dBA) ความดังเสียงที่กลาวถึง
ทั้งหมดในที่นี้จึงหมายถึงเดซิเบลเอ ในการวัดความดังเสียงดวยเครื่องมือวัดจะตองดูสเกลที่เครื่องวัด
ใหถูกตองดวย
1) ความดั ง เสี ยงที่ ต องการ อุ ป กรณ แ จ งเหตุ ด ว ยเสีย งจะต อ งมี เสี ย งดั งเพี ย งพอที่ จ ะส ง
สัญญาณเตือนผูอาศัยใหทราบ เสียงแจงเหตุนี้ควรมีลักษณะความดังที่แตกตางจากสัญญาณเสียงทั่วไป
มีเสียงดังและหยุดเปนจังหวะ ความดังของอุปกรณแจงเหตุสำหรับแตละสถานที่อาจแตกตางกันไป
ตามสภาพในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอื่น ๆ ก็จะตองดังกวาเสียงรบกวนเพื่อใหมั่นใจวาบุคคลในพื้นที่
สามารถไดยินไดชัดเจน ความดังเสียงมีรายะเอียดดังนี้
กรณีที่ใชเปนเครื่องกำเนิดเสียงอิเล็กทรอนิกสที่ใหสัญญาณเสียงอพยพ ในสถานที่ใด ๆ ที่มี
เสียงสัญญาณความดังของเสียงสัญญาณตองดังกวาเสียงรบกวนเฉลี่ยไมนอยกวา 10 เดซิเบล (dBA)
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วินาที และระดับความดังของเสียงที่จุดใด ๆ ตองไมนอยกวา 65 เดซิ
เบล และไมเกิน 105 เดซิเบล การติดตั้งจึงตองกระจายใหอยูในตำแหนงที่เหมาะสมทั่วพื้นที่สำหรับ
สัญญาณเสียงที่ตองการปลุกผูอยูอาศัยที่กําลังหลับอยูตองมีระดับความดังเสียงไมนอยกวา 70 เดซิเบ
ลการวัดความดังเสียงใหวัดในตำแหนงซึ่งตองการไดยินเสียงที่อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียงมากที่สุด
สำหรับสถานที่นอนหลับใหวัดในตำแหนงที่หลับอยู
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สำหรั บสถานที่ซึ่งคาเฉลี่ยของระดั บเสียงรบกวนมากกวา 95 เดซิเบล หรือในสถานที่ที่ใช
อุ ป กรณ แ จ งเหตุ แ ล ว มี ป ญ หา เช น ห อ งผู ป ว ย สถานที่ ส ำหรั บ ผู มี ป ญ หาการได ยิ น ต อ งติ ด ตั้ ง อุ
ปกรณแจงเหตุดวยแสงแทนในบางสถานที่อาจติดตั้งทั้งสองแบบ
สำหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญอาคารขนาดใหญพิเศษและสถานประกอบการพิเศษตองมี
อุปกรณประกาศเรียกฉุกเฉินเพิ่มเติมจากอุปกรณแจงเหตุที่กลาวขางตนและระดับความดังของเสียง
ตองเปนไปตามที่กำหนดขางตน
จากการทดลองพบวา ลำพั ง แต เสี ย งกระดิ่ ง หวู ด ไซเรนหรือ สั ญ ญาณเสี ย ง (tone)ยังไมมี
เพียงพอสำหรับการกระตุนจึงควรมีเสียงขอความแจงเหตุดวย ปกติจะเปนลำโพงประกอบกับเครื่อง
ขยายเสียงเปนการสื่อสารแบบทางเดียวคือการแจงให ผูอยูอาศัยทราบการเกิดเหตุใชเพื่อการอพยพ
เสียงการแจงเหตุอาจเปนเสียงที่ไดบันทึกไวแลวหรือเปนการพูดผานทางไมโครโฟนจากศูนยควบคุม
เพลิงไหมก็ได
2) การติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุตองจัดใหมีกระดิ่งอยางนอยหนึ่งตัวที่ภายนอกอาคาร
และกระดิ่งนี้ ตองสามารถไดยินหรือและเห็ นที่ ทางเขาหลั กของอาคารและตองใหอยูใกลกับทางเข า
อาคารที่เจาหนาที่ดับเพลิงจะเดินผานเพื่อไปดูที่แผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม การติดตั้งอุปกรณแจง
เหตุควรปฏิบัติตามคำแนะนําของผูผลิตและติดตั้งในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจนมีเสียงดังไดทั่วทั้งพื้นที่
อุปกรณแจงเหตุดวยเสียงควรติดตั้งใหสูงกวาอุปกรณตกแตงอาคารที่วางบนพื้น เพื่อใหเสียงสามารถ
เดินทางไดสะดวก ความดังเสียงเปนไปตามที่กลาวมาขางตน การติดตั้งลำโพงสามารถติดตั้งไดทั้งที่
เพดานและที่ผนั งสำหรับการติดตั้งที่ ผนัง ถ าเพดานสูง พอสมควรติดตั้ งที่ ความสูงไมนอยกวา 2.30
เมตร และหางจากเพดานไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร (NFPA 72)
3) การแจงเหตุดวยลำโพง ลำโพงเปนชนิดหนึ่งของอุปกรณแจงเหตุดวยเสียงที่ตอจากแผง
ควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม การเลือกใชลำโพงและเลือกใชตำแหนงติดตั้งเปนเรื่องสำคัญเนื่องจาก
จะตองติดตั้งใหความดังเสียงอยูในขีดจํากัดของมาตรฐาน คือเสียงตองไมคอยหรือดังจนเกินไปเมื่อจุด
ที่ฟงหรือไดยินอยูหางออกไปจากแหลงกำเนิดเสียงความดังเสียงจะลดลง การออกแบบติดตั้งจะตอง
เผื่อไวดว ยปกติจะลำโพงจะมีการทดสอบคาความดังไวตามคาวัตตสูงสุด
อุปกรณของระบบแจงเหตุเพลิงไหมตองมีการทดสอบตามมาตรฐานสถาบันทดสอบและรับ
ร อ ง ร ะ บ บ แ จ ง เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น NFPA ได แ ก ส ถ า บั น ม า ต ร ฐ า น ชื่ อ
Underwriters’Labolatories, Inc หรือเรียกยอวา UL มีการทดสอบความดังของเสียงลำโพงที่ใชใน
ระบบแจ ง เหตุ เพลิ งไหม ผู ผ ลิ ตจะต อ งทำการกำหนดตามที่ UL อนุ ญ าต และความดั ง ที่ ก ำหนด
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รายละเอียดของผูผลิตจะกำหนดที่ระยะทางตามมาตรฐานการทดสอบ คือระยะทาง 10 ฟุต หรือ
3.05 เมตร และโดยปกติความดังเสียงจะลดลงประมาณทุก 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางหางออกไปเปน
2 เทา เชนระยะทางหางออกไปเปน 6.10 เมตร ความดังเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล จากคาที่กำหนด
จากผูผลิตและระยะทางเพิ่มขึ้นเปน 12.20 เมตร ความดังเสียงจะลดลง 12 เดซิเบลเปนตน แตในการ
ออกแบบจะตองพิจารณาสวนประกอบอื่น ๆ ของหองที่จะเปนผลตอความดังเสียงดวยเชน มาน พรม
การสะทอนเสียงและอื่น ๆ
ในการทดสอบความดังของลำโพงจะกำหนดที่ วัตตคาหนึ่ง การเพิ่มหรือลดกําลังของเครื่อง
ขยายเสียง (วั ตต ) ที่ จายใหลำโพงต างไปจากที่ กำหนดโดยผู ผลิตเป น ผลให ความดังเสี ยงเปลี่ ยนไป
เชนกัน กําลังเครื่องขยายเสียงที่เพิ่มขึ้นเปนผลใหเสียงดังขึ้น ในทางตรงกันขามถาลดกําลังเครื่องขยาย
เสียงลงเสียงก็จะดังนอยลง กําลังเครื่องขยายเสียงที่เพิ่มขึ้นเทาตัวเปนผลใหความดังเสียงเพิ่มขึ้นเพียง
3เดซิเบล เชนกัน
1) แนวทางการออกแบบติดตั้งลำโพง จากหลักการที่วาการติดตั้งลำโพงตองใหสามารถไดยิน
ชัดเจนทั่วทั้งอาคารและในการติดตั้งจะตองคำนึงถึงคุณภาพเสียงดวย ปกติการเลือกแท็ปลำโพงที่
กําลังวัตตต่ำจะใหคุณภาพเสียงดีกวาเลือกใชแท็ปที่กําลังวัตตสูง
การก อ สรา งอาคารสมั ย ใหม วัส ดุที่ ใช จ ะเพิ่ ม ความเป น ฉนวนของเสีย งมากขึ้น โดยเฉพาะ
ระหวางทางเดิน กับพื้ นที่ใช สอยเปน ผลใหการเดิ นทางของอุปสรรคเกิดความสูญ เสียของเสี ยงมาก
เสียงที่ผานทะลุผนังจะมีคาสูญเสียมากนอยตามชนิดของวัสดุที่ใชทำผนังประมาณตองแต 15 ถึง 40
เดซิเบล สำหรับ ประตู ทึบ อาจทำให เสี ยงลดลงไดป ระมาณ 25 ถึง 30 เดซิเบล กรณี นี้อาจตองเพิ่ ม
ความดังของเสียงที่ลำโพงขึ้นเพื่อใหสามารถทะลุผานพื้นที่ที่ตองการ ในทางปฏิบัติอาจแกไขโดยการ
ใชลำโพงที่วัตตตาง ๆ แตเพิ่มจำนวนใหมากขึ้นเพื่อใหการไดยินทั่วทั้งพื้นที่
ความดังเสียงลดลงประมาณ 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา แตการดูดซับเสียง
ของวัสดุที่ใชทำอาคารจะมีผลใหดังเสียงลดลงอีกมานหรือผามานที่ติดตั้งใกลลำโพงอาจจะทำใหความ
ดังลดลงอีกประมาณ 2 ถึง 3 เดซิเบล สำหรับพื้นที่ปูพรมอาจทำใหความดังเสียงลดลงอีกประมาณ3
เดซิเบล ทั้งหมดนี้จะตองนํามาพิจารณาดวย
วงจรไฟฟ าสำหรับ ลำโพงเปน ไฟฟ ากระแสตรง การต อสายเข าลำโพงจึงตอ งตอขั้ว เข าให
เหมือนกันทุกตัวถาการตอสายเขาลำโพงตางขั้วกันจะทำใหเกิดการตางเฟสกัน ดังนั้น บางความถี่ของ
เสียงที่จะมีเฟสตรงขามกันและหักลางกันทำใหเสียงเบาลงหรือเพี้ยนไป
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ปกติลำโพงจะมีแท็ปตอสายใหเลือกหลายแท็ปตามวัตตที่ตองการในการเลือกวาจะใชแท็ปใด
จะต องวั ดระยะทางจากจุด ที่ติ ดตั้ งลำโพงจนถึงจุ ดที่ ไกลสุ ดที่ ตองการไดยิ นจากนี้ จึ งจะไปเลือ กใช
ลำโพงตามรายละเอียด (Specification) ของลำโพงที่จะใชที่ความดังเสียงที่ตองการก็จะไดกําลังวัตต
ของลำโพงในการทำงานจึงตองหารายละเอียดจากผูผลิตเพิ่มเติมใหไดมากที่สุด
ตัวอยาง การกำหนดความดังของลำโพง
สำนักงานแหงหนึ่งติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม ในการติดตั้งระบบแจงเหตุตองการลำโพง
แจงเหตุเพลิงไหมติดตั้งที่ผนังที่ใหความดังเสียงตรงตำแหนงหางจากจุดติดตั้งลำโพง 10 เมตร ไมต่ำ
กวา 70 เดซิเบล ตองการหาวาลำโพงที่ติดตั้งตองมีความดังเทาไหร
วิธีทำ
ใชหลักการทีว่ า ความดังเสียงลดลง 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางเพิ่มเปน 2 เทา หรือ
จะไดวา ที่ระยะ 10 เมตร ความดังเสียงลดลงประมาณ 11 เดซิเบล
ต อ งเลื อกลำโพงที่ มี ค วามดั งเสี ย งไม ต่ ำ กว า 70+11=81 เดซิ เบล และอาจต อ งเผื่ อไว
สำหรับคาสูญเสียอื่น ๆ ดวย ถา 81 เดซิเบลไมตรงกับที่มีขายในทองตลาดใหเลือกขนาดใกลเคียงที่สุด
2) แพตเทิรนเสียง (Sound Pattern) ความดังเสียงจะมีคาสูงสุดในทิศทางตั้งฉากกับลำโพง
สำหรับระยะทางที่เทากัน เมื่อตำแหน งที่ไดยินทำมุ มหางออกไปจากแนวตั้งฉากกั บลำโพงความดัง
เสียงจะลดลง คาตาง ๆ เหลานี้จะสามารถหาไดจากผูผลิตในรูปของกราฟเรียกวาแพตเทิรนเสียง คา
มุมที่แตกตางไปจากที่แสดงจะสามารถหาไดโดยประมาณดวยวิธีการเฉลี่ย

รูปที่ 2.70 แพตเทิรนเสียง
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3) การติดตั้งลำโพงที่เพดาน บุคคลใชหูในการรับฟงเสียงสัญญาณดังนั้นในการติดตั้งลำโพงที่
เพดานการวัดความดังเสียงจะวัดที่ความสูงประมาณ 1.5 เมตร (NFPA 72) เพราะเปนระดับหูฟง การ
ติดตั้งลำโพงจะติดตั้งที่เพดานตรงกลางหอง กรณีที่เปนพื้นที่ขนาดใหญก็จะตองติดตั้งลำโพงมากกวา
หนึ่งตัว การพิจารณาอยางงายสำหรับการติดตั้งลำโพงสองตัวจะอาศัยหลักที่ความดังเสียงลดลง 6 เด
ซิเบลเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น 2 เทาเชนกัน ขอแนะนําเบื้องตนในการออกแบบคือจะตองเขียนแพตเทิรน
เสียงที่ระยะและมุมตาง ๆ จากนั้นกำหนดความดังเสียงที่ตองการที่ความสูงจากพื้น 1.5 เมตร จะได
ระยะหางไกลสุดจากลำโพง ลำโพงตัวอื่นจะหางจากจุดที่กำหนดนี้ในทิศทางตรงขามเปนระยะเทา ๆ
กั น นํ า ไปเขี ย นลงบนพื้ น ที่ ที่ต องการก็จ ะไดต ำแหน ง ติด ตั้ งลำโพง ในการคิ ด อย า งง า ยนี้ อ าจมี ค า
ผิดพลาดบางเนื่องจากคุณสมบัติในการสะทอนเสียงดูดซับเสียงและผลรวมของเสียงที่ทับซอนกันอาจ
ผิดพลาดไดประมาณ 1 ถึง 2 เดซิเบล ซึ่งยอมรับไดตามที่แสดงในรูปที่ 2.70 ในการใชงานจริงควรเผื่อ
ไวบางโดยการลดระยะหางระหวางลำโพงหรือโดยการปรับแท็ปลำโพงชวย การกำหนดแบบนี้ใชเปน
ขอมูลเบื้ องตน ในการกำหนดตำแหนงติดตั้งและเมื่อติดตั้ งเสร็จแลวตองทดสอบวัดเสียงในสถานที่
ติดตั้งจริงดวย

รูปที่ 2.71 แนวทางการกำหนดระยะหางระหวางลำโพงชนิดติดเพดาน

รูปที่ 2.72 การติดตั้งลำโพงในหอประชุม
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รูปที่ 2.73 การติดตั้งลำโพงในชองบันได
2.3.9.2 การแจงเหตุดวยแสง การแจงเหตุดวยแสงคือการสงสัญญาณเตือนดวยแสงกระพริบ
ที่ มี ความสว างเพีย งพอที่ จะกระตุน เตื อ นให ผู อาศัย ในอาคารทราบการเกิดเหตุ สถานที่ ที่ มี ความ
จำเปนตองใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงคือบริเวณที่มีเสียงรบกวนดังมากการกระตุนเตือนดวยเสียงอาจ
ไมเพียงพอจึงใชในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 95 เดซิเบล และบริเวณที่การใชอุปกรณแจงเหตุดวยเสียงอาจ
มีปญหาเชน หองผูปวย สถานที่สำหรับผูมีปญหาการไดยินตองมีการแจงเหตุดวยอุปกรณแจงเหตุดวย
แสง อุปกรณแจงเหตุดวยแสงจะใชเปนแสงสีขาวกระพริบดวยอัตรา 1-2 ครั้งตอวินาที
(1) ระยะหางในการติดตั้ง อุปกรณแจงเหตุดวยแสงตองติดตั้งในตำแหนงที่มองเห็นไดงายใน
ทุกพื้น ที่ และครอบคลุมทั่ วทั้ งพื้น ที่ ระยะห างระหว างอุ ปกรณแ จ งเหตุ ขึ้น อยู กับความเข มแสงของ
อุปกรณตองไมเกิน 30 เมตร

รูปที่ 2.74 พื้นที่ครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่ความเขมแสงตาง ๆ
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การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ แ จ ง เหตุ ด ว ยแสงตามที่ ก ำหนดในมาตรฐานระบบแจ ง เหตุ เพลิ ง ไหม
กําหนดใหแบงพื้นที่ครอบคลุมออกเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส อุปกรณที่มีความเขมแสงสูงจะครอบคลุมพื้นที่
ขนาดใหญกวาที่มีความเขมแสงต่ำจากตารางที่ 2.2 จะไดวาอุปกรณที่มีความเขมแสง 30 แคนเดลลา
จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได 9.0x9.0 ตารางเมตร ในขณะที่อุปกรณที่มีความเขมแสง 15 แคนเดลลา
สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดเพียง 6.0x6.0 ตารางเมตร เปนตน เขียนเปนพื้นที่ครอบคลุมไดตามรูปที่
2.74 สำหรับ จำนวนอุป กรณ แจงเหตุ ดว ยแสงที่ ระดับ ความเขมแสงตาง ๆ ซึ่ งติ ดตั้ งในพื้ น ที่ ตาง ๆ
เป น ไปตามที่ ก ำหนดในตารางที่ 2.2 จากตารางพบว าการติ ด ตั้งอุ ป กรณ แ จ งเหตุจ ำนวน 2 ชุ ดไม
สามารถครอบคลุม พื้น ที่ ไดทั้งห อง ในการออกแบบจึ งควรเลื อกใชในกรณี ที่การแจงเหตุไม มีความ
จำเปนตองใหทั่วทั้งพื้นที่ ถาตองการใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ควรเลือกติดตั้งอุปกรณแจงเหตุจำนวน 1
ชุด หรือ 4 ชุดจะดีกวา
ตารางที่ 2.2 คาความเขมแสงของอุปกรณแจงเหตุชนิดติดผนังที่ระดับความสูงไมเกิน 2.4 เมตร

(2) ความสูงในการติดตั้ง การแบงพื้นที่ตามตารางที่ 2.2 ใชสำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูง
ไม เกิน 2.4 เมตร จึ งเหมาะสำหรับ การติ ด ตั้งกั บ ผนั งหรือในพื้ น ที่ที่ความสู งของเพดานไม มากนั ก
มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมไมไดกำหนดความสูงของการติดตั้งไวในมาตรฐาน NFPA กำหนด
ความสูงในการติดตั้งไววาถาใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดที่ติดตั้งที่ผนัง ใหติดตั้งในระดับความสูง
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จากพื้นระหวาง 2.0 เมตร ถึง 2.4 เมตร (80 นิ้ว ถึง 96 นิ้ว) และต่ำ ลงมาจากเพดานไมนอยกวา 150
มิลลิเมตรสำหรับอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานตองสูงจากพื้นไมเกิน 9.15 เมตร (30
ฟุ ต ) กรณี ที่ เพดานห อ งสู งเกิ น 9.15 เมตร ให ล ดระดั บ การติ ด ตั้ งลงมาที่ ร ะดั บ 9.15 เมตรหรื อ
เปลี่ยนไปติดที่ผนังแทนการติดตั้งอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงกับเพดานที่มีความสูงมากกวา 2.4 เมตร
คาความเขมแสงเปนไปตามที่กำหนดในตารางที่ 2.3 (ตาม NFPA 72)
ตารางที่ 2.3 คาความเขมแสงของอุปกรณแจงเหตุชนิดติดเพดาน
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รูปที่ 2.75 การแบงพื้นที่ครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงแตละตัว

รูปที่ 2.76 การแบงพื้นที่ครอบคลุมที่ไมดีไมครอบคลุมทุกพื้นที่
ในการติดตั้งใชงานจริงลักษณะหองอาจไมเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการออกแบบติดตั้งจะตอง
กำหนดตำแหนงการติดตั้งใหสามารถครอบคลุมไดทั่วทั้งพื้นที่เชนเดียวกับการกำหนดตำแหนงติดตั้ง
อุ ปกรณ ตรวจจับ ในการกำหนดตำแหน งจะตองทราบขนาดความเขมแสงที่ เลือกใชแลวเขียนเป น
ตารางสี่ เหลี่ย มจั ตุรัสขนาดตามความเขมแสงเมื่ อเขียนแลวตองสามารถครอบคลุม พื้น ที่ไดทั้ งหมด
นอกจากจะมั่นใจวาพื้นเปนพื้นที่ที่ไมมีบุคคลอยูและไมตองการแจงเหตุเชนเปนที่วางของ
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รูปที่ 2.77 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงใหครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ ที
การติดตั้งนอกจากจะตองให ครอบคลุม ทั่ว ทั้ งพื้ นที่แล วยั งต องใหอยูในตำแหนงที่ สามารถ
มองเห็ นไดงายและชัดเจนไมวาจะอยูตรงจุ ดใด ๆ ในพื้ น ที่ ปองกัน ตามที่ กำหนดในขอ (1) ซึ่งใชกับ
พื้นที่ทั่วไป สำหรับการติดตั้งในชองทางเดินตามที่กำหนดโดย NFPA 72 เปนตามที่แสดงในรูปที่ 2.78
และรูป ที่ 2.79

รูปที่ 2.78 การติดตั้งในชองทางเดินทั่วไป

รูปที่ 2.79 การติดตัง้ ในชองทางเดินรูปทรงตาง ๆ
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การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงในบางสถานที่อาจตองใชความเขมแสงหลายขนาดปนกัน
เพื่อใหพอดีกับสถานที่และในการติดตั้งสามารถติดตั้งปนกันในลักษณะของการติดตั้งที่ผนังกับเพดาน

รูปที่ 2.80 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่มีความเขมแสงตางกัน
(3) ตำแหนงติดตั้งมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) กำหนดหาร
ติดตั้งไวดังนี้
1) ในสถานทีซ่ ึ่งไมเปนที่หลับนอน ถาใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดที่ติดตั้งที่ผนังใหตดิ ตั้งที่
ระดับ ความสูงจากพื้ นระหวาง 2.0 ถึง 2.4 เมตร และมีระยะห างลงมาจากเพดานไมนอยกว า 150
มิลลิเมตร (หามติดตั้งชนิดเพดาน) สำหรับอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานตองสูงจาก
พื้นไมเกิน 9.15 เมตร
2) ในสถานที่ซึ่งใชเปนที่หลับนอน มาตรฐาน NFPA กําหนดใหติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสง
ที่มีความเขมแสงไมต่ำกวา 177 แคนเดลลา (cd) ที่ระดับต่ำลงมาจากเพดานไมเกิน 0.60 เมตร ถ า
จำเปนตองติดตั้งอุปกรณแจงเหตุที่ระดับต่ำลงมาจากเพดานเกิน 0.60 เมตร ใหเลือกติดตั้งอุปกรณ
แจงเหตุดวยแสงที่มีความเขมแสง 110 แคนเดลลา ที่ผนังและทั้งสองกรณีอุปกรณแจ งเหตุตองอยหาง
จากหมอนไมเกิน 4.85 เมตร

รูปที่ 2.81 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงในสถานที่หลับนอน

64

รูปที่ 2.82 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงสำหรับหองนอนขนาดใหญ
2.3.10 สายไฟฟาและการเดินสาย
สายไฟฟ าเป น อุ ป กรณ ที่ ท ำหน าที่ จ า ยกํ าลั ง ไฟฟ า ให ร ะบบและทำหน า ที่ รั บ ส งสั ญ ญาณ
ระหว างอุป กรณ แจงเหตุเพลิงไหมดวยกัน รวมทั้งเป นตัวเชื่ อมระหว างระบบแจ งเหตุเพลิ งไหมกับ
อุปกรณที่ทำงานรวมอื่น ๆ หากสายไฟฟาเกิดการชํารุดอาจทำใหระบบไมสามารถทำงานได การเลือก
สายไฟฟาและการเดินสายไฟฟาจึงตองใหเหมาะสมกับการใชงานทั้งชนิดและขนาดของสายไฟฟา ใน
ขอกําหนดของมาตรฐานจะกำหนดชนิดของสายไฟฟาสำหรับบางพื้นที่ไวเพื่อใหมั่นใจวาระบบยังคง
สามารถใชงานไดเมื่อเกิดเพลิงไหม ในบางสวนของวงจรจะไมกำหนดชนิดของสายไฟฟาไว ผูออกแบบ
จะเลือกไดตามที่เห็นเหมาะสม
2.3.10.1 ชนิดของสายไฟฟา ระบบแจงเหตุเพลิงไหมสามารถเลือกใชสายไฟฟาไดหลายชนิด
ตามความต องการและความเหมาะสมกั บ ระบบและสภาพการใช งาน แตในบางสถานที่ ไดมี การ
กำหนดชนิดของสายไฟฟาที่ใชไวโดยเฉพาะ เพราะตองการใหระบบสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง
เมื่อเกิดเพลิงไหม ชนิดของสายไฟฟาทีใ่ ชอาจเปนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได ดังนี้
(1) สายทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ตาม มอก. 11-2531
(2) สายทนไฟมาตรฐาน IEC 331
(3) สายทนไฟมาตรฐาน BS 6387
(4) สายทนไฟมาตรฐาน AS 3013
(5) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีอี (XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอื่น ๆ
(6) สายใยแกว (Optical Fiber)
(7) สายโทรศัพท
(8) สายชีลด (Shield)
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2.3.10.2 สายทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ตาม มอก.11-2531 สายทองแดงหุมฉนวนพีวีซีเปน
สายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งแบงสายไฟฟาเปนหลายชนิดดวยกันตามความตองการ
ใชงานมีทั้ งสายไฟฟ าที่ ใชในระบบไฟฟ ากํ าลั ง สายที่ ใช ในวงจรควบคุ ม ในรถยนตและอื่น ๆ โดย
มาตรฐานจะแบงชนิดของสายไฟฟาเปนหลายตาราง ในทางปฏิบัติไมสะดวกในการเรียกเปนตารางจึง
นิยมเรียกเปนชื่อตามที่คุนเคยซึ่งไมมีระบุไวในมาตรฐานสายไฟฟาที่ใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีดังนี้
(1) สายชนิ ด วีเอเอฟ (VAF) เปน สายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต มีทั้งชนิดที่เปน สายเดี่ยว
สายคู ถาเปนสายเดี่ยวจะเปนสายกลมและถาเปนชนิด 2 แกน สายจะมีรูปรางแบน ตัวนํานอกจากจะ
มีฉนวนหุ มแลวยังมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ งเพื่อปองกันทางกายภาพ สายเดี่ยวเมื่อดูจากภายนอกจะมี
รูปรางเหมือนสายไอวีในระบบแจงเหตุเพลิงไหม สายไฟฟาตองเดินในชองเดินสายในการใชงานจึงตอง
ใชสายเป น ชนิ ดสายเดี่ ยว สายชนิ ดนี้ สามารถทนความชื้ นได จึ งสามารถเดิน ใช องเดิน สายที่อ ยู ใน
สถานที่แจงหรือรอยทอฝงดินไดแตในการเดินสายจะตองปองกันไมใหน้ำเขาไปในทอได
(2) สายชนิด ทีเอชอับเบิลยู (THW) เปนสายชนิดทนแรงดัน 750 โวลต เปนสายแกนเดียว
หุ มฉนวนไม มีเปลือกนอก นิยมใชอย า งกว างขวางในระบบไฟฟ ากํ าลั งในโรงงานอุต สาหกรรม ใช
สำหรับการจายกําลังไฟฟาใหระบบแจงเหตุเพลิงไหมและใชเปนสายของวงจรตรวจจับและแจงเหตุใน
การใชงานตองดูขอกําหนดการใชงานประกอบดวย ในการใชงานจะเดินรอยในทอรอยสายหรือในชอง
เดินสาย อื่น เมื่อเดินรอยในทอรอยสายสามารถเดินฝงดินไดแตตองมีการปองกันน้ำเขาในทอ
(3) สายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) เปนสายที่มีทั้งชนิดแกนเดียวและหลายแกน สายหลายแกน
ก็จะเปนสายกลมเชนกัน สายชนิดนี้ทนแรงดัน 750 โวลต นิยมใชอยางกวางขวางในระบบไฟฟากําลัง
เนื่องจากมีความคงทนต อสภาพแวดลอมเพราะมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ง ในระบบแจงเหตุ เพลิงไหม
กําหนดการใชงานเชนเดียวกับสายทีเอชดับเบิลยู สายชนิดนี้มีฉนวนและยังมีเปลือกอีกสองชั้นเปลือก
ชั้นในทำหนาที่เปนแบบ (Form) ใหสายแตละแกนที่ตีเกลียวเขาดวยกันมีลักษณะกลมแลวจึงมีเปลือ
กนนอกหุมอีกชั้นหนึ่งทำหนาที่ปองกันความเสียหายทางกายภาพ
(4) สายชนิด วี ซีที (VCT) เปน สายกลมมีทั้ งชนิด 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกนทน
แรงดัน 750 โวลต มีฉนวนและเปลือกเชนกัน มีขอพิเศษกวาก็คือตัวนําจะประกอบดวยทองแดงฝอย
เสนเล็ก ๆ ทำใหมีขอดีคือออนตัวและทนตอสภาพการสั่นสะเทือนไดดี สายชนิดนี้ใชงานทั่วไปเหมือน
สายชนิดเอ็นวายวาย
2.3.10.3 สายทนไฟ คือสายไฟฟาที่มีความสามารถจายกระแสไฟฟาไดโดยไมขาดหรือเกิดลัด
จรในขณะที่เกิดเพลิงไหมแตจะเสียสภาพการใชงาน สายทนไฟมีหลายแบบตามมาตรฐานการผลิต
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มาตรฐานที่ นิ ย มใช อ า งอิ ง คื อ มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)
มาตรฐาน BS (British Standard) และมาตรฐาน AS (Australian Standard)
(1) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331 เปนมาตรฐานของสายทนไฟมาตรฐานกําหนดใหสาย
ชนิดนี้ตองสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียสไดนานไมนอยกวา 3 ชั่วโมง
โดยไมมีการกำหนดความสามารถในการทนและทนแรงทางกล โครงสรางของสายไฟฟามีหลายแบบ
ตามผูผลิตและความตองการใชงาน
(2) สายทนไฟมาตรฐาน BS 6387 เป น สายทนไฟที่ ผลิ ต ตามมาตรฐาน BS ของประเทศ
อังกฤษในมาตรฐานแยกการทนไฟออกเปน 3 ชนิดคือ สายทนไฟ สายทนไฟและทนน้ำและสายทนไฟ
และแรงสากล
1) การทนไฟ มาตรฐาน BS กํ าหนดการทนไฟของสายไฟฟ าออกเปน 4 ระดั บแสดงดว ย
ตัวอักษรตามตารางที่ 2.3
2) การทนไฟและทนน้ำ เปน ความสามารถในการทนไฟและทนน้ำในขณะที่ เกิดเพลิงไหม
สายไฟฟาชนิดนี้จึงตองสามารถใชงานไดตอเนื่องขณะเมื่อเกิดเพลิงไหมและมีน้ำจากการดับเพลิงดวย
แสดงดวยสัญลักษณเปนตัวอักษร W ซึ่งในมาตรฐานกําหนดใหตองทนไฟไดนา 15 นาที ที่อุณหภูมิ
650 องศาเซลเซียส และยังสามารถทนไฟและน้ำที่ฉีดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงพรอมกันไดอีก เปน
เวลา 15 นาที
3) การทนแรงทางกล สายชนิ ด นี้ มี จุ ด ประสงค ให ส ามารถทนแรงกระแทกได ด ว ย
ความสามารถในการทนแรงทางกลแสดงดวยตัวอักษร ตามตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 การทนไฟของสายไฟฟาตามมาตรฐาน BS 6387
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ตารางที่ 2.5 แสดงการทนแรงทางกล

สายชนิดนี้จะระบุลักษณะสมบัติตาง ๆ ดวยตัวอักษรสามตัว ดังนี้
AWX
A คือการทนไฟ
W คือการทนไฟและน้ำ
X คือทนแรงทางกล (ตารางที่ 2.4)
จากตั ว อย า งที่ แ สดงข างบนหมายความว า เป น สายทนไฟที่ ทนอุ ณ หภู มิ ได ถึง 650 องศา
เซลเซียสและในขณะเดียวกันยังสามารถทนน้ำและทนแรงทางกลไดดวย
(3) สายทนไฟตามมารฐาน AS 3013 เปนสายทนไฟที่ผลิตตามมาตรฐาน AS ของประเทศ
ออสเตรเลียสายชนิดนี้สามารถทนไฟไดท นแรงทางกลและทนน้ ำได แสดงดวยตัวเลขและตัวอักษร
ดังนี้
WS54W
WS คือ ระบบการเดินสาย
5 คือ การทนไฟ (ตารางที่ 2.5)
4 คือ การทนแรงทางกล (ตารางที่ 2.6)
W คือ ทนน้ำ
ตารางที่ 2.6 การทนไฟของสายไฟฟาตามมาตรฐาน AS 3013
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ตารางที่ 2.7 แสดงการทนแรงทางกล

2.3.10.4 สายทนไฟชนิดสายเอ็มไอ (Mineral Insulated Cable) สายทนไฟชนิดเอ็มไอหรือ
เรียกวาเอ็มไอเคเบิล เปนสายที่ผลิตตามมาตรฐานตางประเทศมีใชในหลายประเทศมีโครงสรางหลาย
แบบตามการออกแบบของผูผลิต เอ็มไอเคเบิล คือสายเคเบิลที่มีเปลือกเปนโลหะ (ปกติเปนทองแดง)
ใชตัวนําเปนทองแดงและมีฉนวนเปนแรแมกนีเซียมออกไซดโครงสราง สายมีทั้งชนิดที่เปนสายแกน
เดียวและหลายแกนมีหลายขนาดตั้งแตขนาด 1.0 ตารางมิลลิเมตร ขึ้นไป
สายเอ็ ม ไอ บางรุน จะมี ฉ นวนพลาสติ กหุ ม อี ก ชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ความสวยงามและให มี สี ตาม
ขอกําหนดความตองการใชงานการตอระหวางสายและการตอเขากับอุปกรณตองใชอุปกรณที่ผลิตมา
โดยเฉพาะ จึงมีขอกําหนดในการใชงานอยูบางแตขอดีของสายชนิดนี้คือมีความสามารในการทนแรง
ทางกลได แ ละน้ ำไดดี และในการเดิ นสายไม จ ำเป นต องรอ ยในท อรอ ยสายหรือ เดิน ในรางเดิ น สาย
สามารถใช ไดในทุกสวนของวงจรในระบบแจ งเหตุ เพลิ งไหมแ ต มีราคาสูงกวาสายไฟฟาทั่ วไป การ
ออกแบบและติดตั้งจึงควรเลือกใชในพื้นที่ที่จําเปนและมีความสำคัญ
2.3.10.5 สายทนไฟอื่น (Fire Resistance) ไดแกสายที่มีฉนวนตานเปลวเพลิงเชนสายชนิด
FP และ FR เปนตน โครงสรางของสายเปนทองแดงหุมดวยสารประเภทถานหรือไมกาและมีฉนวนหุม
อี ก ชั้ น หนึ่ ง บางชนิ ด มี ฉ นวนเป น คลอสลิ ง ค ช นิ ด หนึ่ ง (Electron Crosslinked EPDM Based
Compound)หรือชนิดอื่นตามมาตรฐานของผูผลิตมีคุณสมบัติที่ออนตัวไดจึงสามารถเดินในทอรอย
สายไฟฟาได เมื่อสายไฟฟาถูกความรอนไหมฉนวนหรือเปลือกของสายจะหลอมละลายแตสวนที่เปน
ถานหรื อไมก าจะยั งคงห อหุม สายอยูทำให ยังสามารถจายไฟไดตอไปอีกอาจนานเป นชั่ วโมง ซึ่งจะ
สอดคลองตามมาตรฐานที่ผลิตเมื่อเพลิงสงบสายไฟฟาจะเสียสภาพตองรื้ออกและเปลี่ยนใหม
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สายบางชนิดถาตองใหสามารถทนแรงทางกลและทนน้ำไดดวยจะตองเดินรอยในทอรอยสาย
หรือรางเดินสาย บางชนิดออกแบบใหสามารถทนน้ำฉีดเบา ๆ ได เชนน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง
การเลือกใชงานตองพิจารณาใหเหมาะสมดวย
2.3.10.6 สายทองแดงหุมฉนวน เอ็กซแอลพีอี (XLPE) สายชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ ฉนวน
เอ็กซแอลพีอีสามารถทนอุณหภูมิได สูงและมีความแข็งแรงทนตอแรงเสียดสีไดดีเปนสายที่ผลิตตาม
มาตรฐานต างประเทศ ส วนใหญ เป น สายชนิดทนแรงดั น 600 โวลต เป นสายชนิ ดตัว นํ า ทองแดง
อุณหภูมิใชงานของฉนวน 90 องศาเซลเซียส เรียกชื่อตามทองตลาด วาสายไฟฟาชนิ ด ซีวี (CV) จึง
เปนสายที่มีขนาดกระแสสูงกวาสายหุมฉนวน พีวีซี ตาม มอก.11-2531 ที่ ขนาดเดียวกันและมีวิธีการ
เดินสายเหมื อนกันสายชนิดนี้มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน (Multi-Core) มีเปลือกนอกเพื่อปองกัน
ความเสียหายทางกายภาพจึงใชงานไดทั่วไปไปรวมทั้งใชเดินฝงดินโดยตรง ในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
กําหนดการใชงานเหมือนสายที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2531
2.3.10.7 สายใยแกว (Optical Fiber) สายใยแกวเปนสายที่ทำจากแกวหรือพลาสติก การสง
สัญญาณจึงแตกตางจากการไฟฟา เนื่องจากไมไดสงในรูปของกระแสไฟฟาแตสงในรูปของแสงที่มีแกว
หรือพลาสติ ก เป น ตัว นํ า ไป ในการใช ง านจึ งต อ งมีอุ ปกรณ ที่ท ำหน าที่ เป น ตั ว ส งและตัว รับ แสงที่ มี
เทคโนโลยีหลายแบบ สายใยแกวมีขอดีกวาสายทั่วไปคือปองกันคลื่นรบกวนไดสงสัญญาณไดไกลโดย
สัญญาณไมออนลงและสงสัญญาณไดมากชวงคลื่นกวา แตขอเสียคือมีราคาแพงติดตั้งและบำรุงรักษา
ยากและชํารุดไดงายกวาสายไฟฟาทั่วไป
2.3.10.8 สายโทรศัพท เปน สายทองแดงหุม ดวยฉนวนพี วีซี มีใช ในวงจรสายโทรศัพทตาม
บ านที่อยูอ าศัยทั่ วไป มีทั้ งชนิ ดที่ เปน คูส ายเดีย วและหลายคูสายตามความต อ งการใช งาน การใช
สายโทรศัพ ท มีขอจํากัดในมาตรฐานอนุญาตใหใชเปน สายเดินระหวางแผงควบคุมกั บแผงแสดงผล
เพลิงไหม เดิน ระหวางอุป กรณตรวจจับเพลิงไหมกับ อุป กรณแ สดงผลระยะไกลและใชเดินในระบบ
โทรศัพทฉุกเฉินเทานั้น ในสวนอื่น ๆ ของวงจรตองใชสายชนิดอื่นและที่สำคัญในการเดินสายคือตองมี
การปองกันความเสียหายทางกลดวยการปองกันทำไดโดยการรอยทอรอยสายหรือเดินในรางเดินสาย
ก็ได
2.3.10.9 สายชิลด คือสายที่แตละคูสายหุ มดวยโลหะมีทั้งที่เปนแผน บาง ๆ และที่เปนเสน
โลหะถัก ชิลดโลหะจะทำหนาที่ปองกันคลื่นรบกวนสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Noise)
และยังสามารถลดการกวนระหว างคูสายที่เรียกปรากฏการณ crosstalk ซึ่งเกิ ดจากสายคูห นึ่งรั บ
สัญญาณจากอีกคูสายหนึ่งที่มักพบเสมอคือขณะที่ใชโทรศัพทอาจไดยินเสียงพูดแทรกซอนจากคูสาย
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อื่นกรณีที่ใชสายไมมีการชิลด สายชิลดมีหลายชนิดตามความตองการใชงาน สายที่ใชในระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมคือชนิดตีเกลียว (Shield Twisted- Pair) สายตีเกลียวคือสายที่และคูสายมีการพันกันหรือตี
เกลียวเพื่อลดคลื่นรบกวนจากภายนอกจำนวนเกลียวตอความยาวยิ่งมากก็จะสามารถลดคลื่นรบกวน
ไดดี ปกติตัวนําจะเปนทองแดงตัน (Solid) หุมดวย พีวีซี ประกอบเปนคูสายเดียวหรือหลายคูสายและ
มีเปลือกพลาสติกหุมอีกนหนึ่งหรือหลายชั้นตามการออกแบบและความตองการใชงาน นิยมใชระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมที่แผงควบคุมเปนชนิดระบุตำแหนงได
2.3.10.10 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา แตละสวนของวงจรในระบบแจงเหตุเพลิง
ไหมมี ขอกํ าหนดการเดินสายที่ต างกั น การเดิน สายของอุป กรณ เริ่มสั ญ ญาณทั้ งหมดเชน อุ ปกรณ
ตรวจจับอัตโนมัติ อุปกรณแจงเหตุดวยมือ ตองมีการควบคุมเพื่อใหมั่นใจวาเมื่อมีการถอดชิ้นสวนใด ๆ
จากวงจรโซนตรวจจับหรือสายของวงจรขัดของจะมีสัญญาณเตือนที่แผงควบคุม สายของระบบแจง
เหตุเพลิงไหมตองเดินแยกจากระบบไฟฟากําลังอื่น ๆ แตการเดินสายตองทำตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย
(1) ชนิ ด ของสายไฟฟ า ในแต ล ะส ว นของวงจรอาจใช ส ายไฟฟ า ต า งชนิ ด กั น ตามจุ
ดประสงคการใชงานดังน
1) การใช ส ายทนไฟ สายที่ เ ดิ น ในช อ งเป ด แนวดิ่ ง สายไฟระหว า งแผงควบคุ ม กั บ อุ
ปกรณแจงเหตุ สายระหวางแผงควบคุมกับระบบที่ทำงานรวมกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม เชนระบบ
ลิฟตระบบอัดอากาศ ระบบควบคุมควัน เปนตน ตองเปนสายชนิดทนไฟ สายไฟยังสามารถใชในสวน
อื่นของวงจรไดดวย
2) สายไฟฟ าทองแดง ใชเดิ น ได ในทุก ส ว นของวงจร กรณี ที่ ใช เดิ น แทนสายทนไฟตามที่
กำหนดในขอ (1) ตอ งเดิ น ในส ว นป ดล อมทนไฟที่ ท นไฟไดน านอย า งนอย 1 ชั่ว โมง ถ า ใชในวงจร
สัญญาณตองระวังการรบกวนดวยอาจตองใชสายชนิดอื่นแทน
3) สายใยแก ว ใช เป น สายสั ญ ญาณได ดี แต มี ข อ จํ า กั ด การใช ง านเรื่ อ งการติ ด ตั้ ง และ
บำรุงรักษายากจึงเหมากับเครือขายขนาดใหญ รวมทั้งในการติดตั้งตองมีวิธีการที่จะใหสามารถทนไฟ
ไดตามที่กำหนดในมาตรฐานดวย
4) สายโทรศัพท เปนสายที่ยอมใหใชในวงจรที่เดินระหวางแผงควบคุมกับแผงแสดงผลเพลิง
ไหมระหวางอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมกับอุปกรณแสดงผลระยะไกล และใชในการเดินระบบโทรศัพท
ฉุกเฉินเทานั้น
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5) สายชิ ลด ใชเปนสายสัญญาณสามารถปองกัน การรบกวนไดดี ในการติดตั้งตองป องกัน
ความเสียหายจากเพลิงไหมเชน เดินในสวนปดลอมทนไฟนาน 1 ชั่วโมงเปนตน
(2) ขนาดสายไฟ สายไฟตองมีขนาดใหญพอที่จะสามารถนำกระแสได โดยเฉพาะสายไฟฟาที่
หนาที่จายไฟใหแผงควบคุม และไมทำใหมีคาแรงดันตกหรือความตานทานวงจรมากเกินไปจนระบบ
ทำงานผิดพลาด คาแรงดันตกหรือความตานทานวงจรใหใชคาที่แนะนําโดยผูลิตอุปกรณ แตเพื่อความ
แข็งแรงทางกลสายไฟฟาที่ใชตองมีขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม. กรณีที่ใชเปนสายทนไฟเชน เอ็มไอ
เคเบิล จะใชขนาดเล็กกวาไดเนื่องจากมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ
การหาคาแรงดันตกในสายไฟฟาสำหรับการกำหนดขนาดความยาวของสายไฟฟาทำไดโดยใช
กฎของโอหมจากความสัมพันธที่วา แรงดันตกมีคาเทากับกระแสคูณความตานทาน จะเขียนสมการได
ดังนี้
กําหนดให
VD = แรงดันตก เปนโวลต
I

= กระแสที่ไหลในสายไฟฟา เปนแอมแปร

R

= ความตานทานของสายเปนโอหม

ในการคํานวณแรงดัน ตกจะตองทราบปริ มารกระแสไฟฟ าทั้ งหมดของวงจรที่ ไหลใน
สายไฟฟา ทราบขนาดและความยาวของสายไฟฟาเพื่อหาความตานทาน การคํานวณแรงดันตกควรใช
คาความตานทานที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในวงจรไฟฟา 1 เฟส หรือวงจรไฟฟากระแสตรงที่จาย
ดวย
สายสองเสน การหาความตานทานของสายไฟฟาเพื่อหาคาแรงดันตกตองคิดความยาว
ทั้งไปและกลับ สายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงที่มีขนาดเทากันจะมีความตานทานเทากันไมวาจะเป น
สายชนิดใด
ในบางผูผลิ ตอุ ป กรณ แจงเหตุเพลิง ไหม แนะนําให วงจรมี ค าแรงดั นตกไมเกิ น 10 %
ดังนั้นในวงจรแจงเหตุเพลิ งไหมท่ีใชไฟฟ ากระแสตรงแรงดัน 24 โวลต จะมีคาแรงดันตกไมเกิน 2.4
โวลต และถาใชระบบแรงดัน 12 โวลต ก็จะมีคาแรงดันตกไมเกิน 1.2 โวลต เปนตนกรณีกําหนดคา
ความตานทานวงจรก็จะสามารถหาคาความตานทานไดโดยตรงจากตารางที่ 2.17 หรือตามแตชนิ ด
ชองสายที่ใชงาน
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ตารางที่ 2.8 ความตานทานของสายไฟฟาทองแดง

2.3.10.11 วิธีเดินสาย มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา มีการเดินสายหลายวิธีดวยกันเพื่อให
เลือกตามความเหมาะสม ในระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะเลือกใชวิธีเดินสายเปนบางวิธี แตการเดินสาย
ตองสอดคลองกับที่กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา วิธีเดินสายที่นิยม คือ
(1) การเดินสายรอยทอ ทอที่ใชรอยสายไฟฟาที่ใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบงออกเปนทอ
โลหะและทออโลหะ สำหรับสถานที่ที่ตองการการปองกันแรงทางกลและทนไฟตองใชทอโลหะเทานั้น
1) การเดินในทอโลหะ หมายถึงการเดิ นสายในทอชนิดทอโลหะบาง (EMT) ทอโลหะหนา
ปานกลาง (IMC) และทอโลหะหนา (RSC) ทอทั้งสามชนิดมีขอกําหนดการติดตั้งที่แตกตางกันเพียง
เล็กน อย ทอโลหะหนาและหนาปานกลางมีลักษณะการใชงานที่สามารถใชทดแทนกันไดสำหรับทอ
โลหะบางหามทำเกลียวและไมสามารถใชเดินฝงดินได
ทอโลหะทั้งสามชนิดทำดวยเหล็กอาบสังกะสีเพื่อปองกันการผุกรอน เมื่อทำการตัดปลายทอ
ต อ งทำการลบคมเพื่ อ ป อ งกั น การบาดสาย กรณี เดิ น ฝ ง ในคอนกรีต จะต อ งใช ข อ ต อ ชนิ ด ที่ ฝ ง ใน
คอนกรีตได การโคงงอทอขนาดเล็ก ๆ สามารถใชอุปกรณดัดทอไดแตทอขนาดใหญๆ จะใชทอที่โคง
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งอมาสำเร็จแลว เมื่อเดินทอแลวควรตรวจดูวาทอชวงที่อยูระหวางจุดดึงสายซึ่งอาจเปนกลองตอสาย
หรือกลองอุปกรณไฟฟาตองมี ความโคงรวมกันไม เกิน 360 องศา เพื่อใหสามารถดึงสายได จำนวน
สายไฟฟาที่รอยในท อรอยสายตองมี จำนวนไมมากเกิ นไป ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ าสำหรับ
ประเทศไทยกำหนดจำนวนสายไฟฟาไวเปนพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟารวมฉนวนและเปลือกที่รอยใน
ทอรอยสายไววาตองไมเกินตามที่กำหนดในตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.9 พื้นที่หนาตัดสูงสุดในทอรอยสายไฟฟา

ที่ปลายทอมีการตัดตองทำการลบคมเพื่อปองกันการบาดสายไฟฟา และจุดที่ทอรอยสายเดิน
เขากลองตอสายตองใชอุปกรณท่เี หมาะสมเพื่อปองกันการบาดสาย การตอทอชนิดทำเกลียวเขากลอง
ตอสายตองใชบุ ชชิ่งและล็อกนัตและถาใชทอชนิดบางตองใชหัวตอทอรว มกับล็อกนัตและบุช ชิ่งให
เหมาะสม
2) การเดินสายในทออโลหะ ทออโลหะที่นิยมใชคือทอพีวีซี ทอชนิดนี้สามารถปองกันทางกล
ไดบาง แตไมสามารถปองกั นสายทางกลขณะเกิดเพลิงไหมไดจึงไมเหมาะที่จะใชรอยสายทนไฟบาง
ชนิดที่เมื่อไฟไหมแลวตองการการทนแรงทางกลดวย เนื่องจากไมสามารถปองสายจากน้ำดับเพลิง ได
จึงนำมาใชกับ บางสวนของวงจรและกับสายไฟฟาบางชนิดเทานั้น ขอควรระวังในการใชทอพีวีซีคือ
ควันจากการเผาไหมพีวีซีจะเปนพิษตอบุคคลที่สูดดมเขาไป ผูสูดดมควันพิษอาจหมดสติกอนที่จะหนี
ไฟไดทัน การใชงานจึ งควรเลื อกใชในบริเวณที่ควัน จากการเผาไหมสามารถควบคุม ใหอยู ในพื้ นที่ที่
จํากัดไดหรือในพื้นที่ที่การระบายควันสามารถทำไดดี เปนตน
(2) การเดินสายในรางเดินสาย (Wire ways) รางเดินสายมีลักษณะเปนแผนเหล็กพับขึ้นเปน
รูป รางเหมื อนรางน้ ำ มี ฝาป ด มี ทั้ งที่ผ ลิตเป น ท อนสํ าเร็จ รูป จากโรงงานและแบบที่ท ำใชเอง การ
เดินสายในรางเดินสายแตกตางจากการเดินสายรอยทอเพราะการเดินสายในรางเดินสายตองใชวิธีการ
วางสายลงในรางแลวปดฝารางจะดึงสายแบบเดินรอยทอไมไดเพราะรางจะบาดฉนวนของสายชํารุด
ดังนั้น ในการติดตั้งรางเดิน สายจึงตองติดตั้งในสถานที่ที่สามารถเปดรางเพื่ อการบำรุงรักษาได ราง
เดินสายจึงหามเดินในสถานที่ปดเชน บนฝาหรือในสถานที่อื่นที่ไมสามารถเขาถึงไดเพื่อเปดฝารางได
รางเดินสายมีขอดีตรงที่สามารถเดินสายไดจำนวนมากและมีราคาถูกกวาการเดินสายรอยทอ
แต มีขอ จํากัดในการใช งานดังกลา ว และทำให เสียความสวยงามในบางสถานที่ การเดิ นสายในราง
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สามารถตอสายในรางเดินสายไดโดยไมตอสายตางหาก จำนวนสายไฟฟาที่เดินในรางเดินสายเมื่อคิด
พื้ น ที่ ห น า ตั ด รวมฉนวนและเปลื อ กของสายไฟฟ า ทุ ก เส น รวมกั น ต อ งไม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของ
พื้นทีห่ นาตัดรางเดินสาย
2.3.10.12 การต อสาย การตอสายไฟฟ ามีความสำคัญ มาก ถาจุ ดตอชํารุดหรือหลุ ดหลวม
วงจรไฟฟาจะถูกตัดขาดทันที การที่จุดตอสายหลวมจะเกิดปญหาหลายอยางอาจทำใหไฟติด ๆ ดับๆ
การหาจุดหลวมทำไดยาก อุปกรณอาจชํารุดเสียหายไมทำงานเกิดความรอนเพลิงไหมและปญหาอื่น
อีกมากมาย ในการตอสายจึงตองใหความสำคัญเปนพิเศษ การตอสายมีหลักการที่สำคั ญคือตองใช
อุปกรณตอสายที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอยางถูกตองอุปกรณการตอสายเชน ไวรนัต ตัวตอสายมีทั้ง
ชนิดบีบและขันแนนดวยสกรูและการตอสายตองตอในกลองตอสายและรางเดินสายเทานั้น
สายไฟฟาที่ทำจากโลหะตางชนิดกันที่จุดตอสายอาจเกิดการกัดกรอนดวยปฏิกิริยาทางเคมี
จนจุดตอสายชํารุดในที่สดุ การตอสายไฟฟาที่ทำจากโลหะตางชนิดกันจะตองใชตัวตอที่เหมาะสำหรับ
ใชตอสายตางชนิ ด เรีย กวาตัว ตอ สายยู นิเวอรแซล (Universal) มีก ารใส คอมปาวด ใชเครื่องมือให
ถูกตองตามความตองการของตัวตอสาย
การตอตัวนําเขากับขั้วตอสายของอุปกรณตองเปนการตอที่ดีและไมทำใหตัวนําเสียหายขั้วตอ
สายตองเปนแบบบีบหรือแบบขันแนนดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว ในกรณีที่สายขนาดไมใหญกวา
6 ตร.มม. ใหใชสายพันรอยหมุดเกลียวหรือเดือยเกลียว (Stud) ไดเมื่อหมุนรอบแลวตองขันใหแนนแต
การตอสายเขาอุปกรณที่ใหความมั่นใจไดดีคือการใชหางปลา ถาสามารถปฏิบัติไดในการใชงานควร
เลือกใชหางปลาจะดีกวา
การตอสายเพื่อเพิ่มความยาวสาย ตองตอโดยใชอุปกรณสำหรับการตอสายที่เหมาะสมกับ
งานหรื อ โดยการเชื่ อ มประสาน (Brazing) การเชื่ อ ม (Welding) หรื อ การบั ด กรี (Soldering) ที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน หากใชวิธีบัดกรีตองตอใหแนนทั้งทางกลและทางไฟฟาเสียกอนแลวจึง
บัดกรีทับรอยตอ ปลายสายที่ตัดทิ้ งไวตองมีการหุมฉนวนดวยเทปหรืออุปกรณที่ทนแรงดัน ไฟฟาได
เทียบเทากับฉนวนของสายและเหมาะสมกับการใชงาน สำหรับสายแกนเดียวที่มีขนาดใหญเกิน 2.5
ตร.มม. สามารถใชวิธีการตอสายโดยตรงดวยการพันเกลียวและหุมฉนวนอีกชั้นหนึ่งดวยเทปพีวีซี
การตอสายเขาหรือออกจากอุปกรณตรวจจับ เมื่อสายหลายเสนตอกันตองแยกตัวตอสายหรือ
หัวตอสายเปนคนละตัวกัน
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รูปที่ 2.83 การตอสายเขาอุปกรณที่ถูกตอง

รูปที่ 2.84 การตอสายเขาอุปกรณที่ไมถูกตอง
การตอสายในรูปที่ 2.83 เมื่อเกิดเหตุสายที่จุดตอสายเขาอุปกรณตรวจจับหลุด วงจรจะขาด
แผงควบคุมจะสามารถตรวจสอบวงจรได แตถาเปนการตอสายตามรูปที่ 2.84 เมื่อสายที่อุปกรณหลุด
อุปกรณตัวนั้นจะไมสามารถสงสัญญาณไดถึงแมจะตรวจจับไดแลวก็ตามในขณะเดียวกัน แผงควบคุม
จะไมสามารถตรวจสอบการขาดของวงจรไดโดยเฉพาะอุป กรณ ที่เป นชนิ ดหน าสัม ผัสปกติเปดเช น
อุปกรณตรวจจับความรอน
กรณีที่ใชสายทนไฟ การตอสายทนไฟตองใชอุปกรณการตอสายที่ใชสำหรับการตอสายทนไฟ
เทานั้น เพื่อใหมั่นใจวาเมื่อตอสายแลวจะไมทำใหความสามารถในการทนไฟลดลง
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2.4 ระบบระงับอัคคีภัย
ระบบดับเพลิงดวยแรงดันน้ำคือระบบที่มีการเก็บกักน้ำสำรองที่แรงดันตามมาตรฐานกำหนด
เมื่ อเกิ ดเหตุ เพลิ ง ไหมจ ะสามารถใชร ะบบดั บ เพลิงด ว ยแรงดั น น้ ำ ในการดั บ เพลิ งไหม ระบบนี้จ ะ
ประกอบไปดวยถังกักเก็บน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงได 1- 2 ชม. ซึ่งประกอบดวย ระบบสงน้ำดับเพลิง
ได แ ก เครื่ อ งสู บ ระบบท อ แนวตั้งแนวนอน หั ว รับ น้ำ ดับ เพลิง สายสง น้ ำดั บ เพลิ ง หั ว กระจายน้ ำ
ดับเพลิง และมีระบบดั บเพลิงดวยน้ำแบบอัตโนมัติ โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะทำงาน เมื่อปริมาณ
ความรอนที่สูงขึ้น จนทำใหสวนที่เปนกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แลวน้ำที่ตอกับทอดับเพลิงไว ก็
จะแตกกระจายลงมาดับเพลิง
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมระบบจะควบคุม ไมใหไฟลุกลามหรือขยายวงกวาง มีอุป กรณ ในสวน
ระบบระงับเพลิงไหม มีดังตอไปนี้
2.4.1 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) การปองกัน
เพลิงไหม มีจุดประสงคเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยผูใชอาคาร ซึ่งระบบดับเพลิงแบบ
หัวกระจายน้ำดับเพลิง ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหมไดดีมาก และเปนที่
แพรห ลายทั่วโลก เนื่ องจากความสามารถควบคุมเพลิงไวใหอยูในวงจํากัดไม ใหลุกลามเปนวงกวา ง
ออกไป สามารถลดการแพรกระจายควันไฟ และสามารถชะลอการลุกลามของเพลิงไหมได อยางมี
ประสิทธิภาพ ทำให ผูประสบภัยมีเวลาในการอพยพหนีไฟ มากขึ้น ซึ่งหมายถึง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตมากขึ้น ทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นใหอยูในพื้นที่ ที่จำกัดดวย
2.4.1.1 ประเภทของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง มีดังตอไปนี้
(1) ระบบท อเปยก (Wet Pipe System) เปน ระบบที่ภายในทอน้ำดับ เพลิง มีน้ำอยู ที่
แรงดันที่กำหนด และพรอมจะทำงานตลอดเวลา เมื่อกระเปาะอุณหภูมิไดรับความรอนตามกำหนด
และแตกขึ้นมา ระบบนี้เหมาะสมกับพื้นทีท่ ี่มีอุณหภูมิหองปกติ ไมใหน้ำเปนน้ำแข็ง
(2) ระบบทอแหง (Dry Pipe System) เปนระบบที่ไมมีน้ำในทอดับเพลิง จะดับเพลิง
ไดก็เมื่อตองจายน้ำมาจากตนทาง ระบบนี้เหมาะกับพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิหอง ที่ทำใหน้ำเปนน้ำแข็งได
โดยงาย หรือเปนพืน้ ที่ ที่ตองไดรับการตัดสินใจกอนใหระบบทำงาน
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รูปที่ 2.85 ภาพแสดงระบบทอเปยก (Wet Pipe System)และระบบทอแหง (Dry Pipe System)
(3) ระบบทอแห งแบบชะลอน้ ำเข า (Pre-action System) ระบบนี้เหมาะสมกับพื้ นที่
ปองกันที่ตองการหลีกเลี่ยง การทำงานหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจทำงานผิดพลาด กอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินของอาคารและผูใชอาคาร

รูปที่ 2.86 ภาพแสดงระบบทอแหง แบบชะลอน้ำเขา (Pre-Action System)
(4) ระบบเปด (Deluge System) เปนระบบดับเพลิงสำหรับปองกันพื้นที่พิเศษ ที่ตองการ
น้ำดับเพลิงจำนวนมากออกมาจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปด (Open Sprinkler) พรอมกันทุก
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
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รูปที่ 2.87 ภาพแสดงระบบเปด (Deluge System)
2.4.1.2 หัวกระจายน้ ำ ดั บเพลิ ง หั วกระจายน้ำดั บ เพลิ งสามารถแบ งได 2 ประเภทตาม
ประเภทของการตรวจจับความรอน (Heat Sensing Element) ที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงสามารถแบง
ออกไดเปนแบบโลหะ (Fusible Element) และแบบกระเปาะแกว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจับ
ความรอนของแตละประเภทนั้น จะมีการกำหนดอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงระบุไว
ชัดเจน เพื่อสะดวกตอการเลือกใชงานในพื้นที่อุณหภูมิที่แตกตางกัน

รูปที่ 2.88 ภาพแสดงหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบโลหะ
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รูปที่ 2.89 ภายแสดงหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบกระเปาะแกว
ในการเลือกอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิง ใหเหมาะสมกับพื้นที่ ที่ตองการใช
งานสามารถตรวจสอบอุณหภูมิไดดังตอไปนี้

รูปที่ 2.90 สีกระเปาะแกวที่นิยมใช
สำหรั บ การแบ ง ลั ก ษณะการติ ด ตั้ ง (Orientation Type) ของหั ว กระจายน้ ำ
ดับเพลิงนั้น สามารถแบ งออกได 2 ประเภท แบบคว่ ำ (Pendent Type) และแบบหงาย (Upright
Type) หัวกระจายน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งไดหลายแบบ เชน แบบฉีดกำแพง (Side Wall Type)
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รูปที่ 2.91 ลักษณะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบหงาย (Upright Type) และแบบหัวคว่ำ
(Pendent)
2.4.1.3 การติดตั้งหัว กระจายน้ำดั บเพลิง ในการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง จะตองทำ
การตรวจสอบโครงสรางเพดานพื้นที่ที่ตองการติดตั้งอุปกรณปองกั นหัวกระจายน้ำดับ เพลิง เพื่อทำ
การระบุพื้นที่ครอบคลุมการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงไดควบคลุมพืน้ ที่ทั้งหมด
ดังนั้นถาหากพื้นสำนักงานมีการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติที่ดี
มีประสิทธิภาพจะสามารถปองกันเพลิงไหมและลดอั นตรายที่เกิดขึ้นกั บชีวิติ และทรัพยสินของผูใช
อาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมได
หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะตองติดตัง้ ทั่วทั้งอาคาร นอกจากพื้นที่บางสวนที่ไดรบั การพิจารณา
ใหยกเวนเชน
(1) หองไฟฟาที่ติดตั้งไฟฟาชนิดแหง (Dey Type) หองสรางดวยผนังทนไฟไดไมน อยกวา 2
ชั่วโมงและไมใชพื้นที่เก็บของ
(2) อาคารที่มีผนังเปดโลงเหนื อระดับพื้ นดิน โดยที่ผนังตรงข ามเปดอย างนอย 2 ดานและ
ผนังที่เปดหางกันไมเกินเกิน 23 เมตร (75ฟุต) มีพื้นที่เปดผนังแตละดานไมนอยกวา 40 % มีชองเปด
กวางอยางนอย 76 เซนติเมตร (30นิ้ว)
(3) หองหรือพื้นที่ ที่การฉีดน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจเปนอันตรายตอชีวิต เชนหอง
ผ า ตัด ห อ งแรกเกิ ด หั ว กระจายน้ ำดั บ เพลิ งจะตอ งติ ดตั้ ง ในตำแหน ง ที่ ระยะเวลาในการทำงาน
(Activation Tine) และการกระจายน้ำ (Distribution) สามารถดับเพลิงได พื้นที่ปองกันสุงสุดตอหัว
กระจายน้ำดับเพลิง จะตองไมเกินคาที่กำหนด
วาลว และอุ ป กรณ ที่จ ำเปน ของระบบ จะต อ งเข าถึ งได ส ะดวกไม มีสิ่งกี ดขวางเพื่ อการใช งานและ
ทดสอบบำรุงรักษาไดสะดวก
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(4) ช อ งว า งในฝ า ที่ วั ส ดุ ไ ม ติ ด ไฟ (Noncombustible Material) หรื อ วั ต ถุ ที่ มี Flame
Spread Rating นอยกวา 25 วัสดุที่ใหความรอนจากผิวหรือฉนวนไมเกิน 1000 บีทียู/ตารางฟุต
การเลือกใชหัวกระจายน้ำดับเพลิง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ผานการรับ รอง จะตองเลือกใชและติดตั้ง ให สอดคลองกับ
ขอกำหนดที่ระบุไว
หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) ตองติดตั้งใหโครงแขน (Frame arm)
ขนานกับทอยอยนั้น
หัวกระจายน้ำ ดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) หรือ หัวคว่ำ (Pendent) ใหติดตั้ง
ในพื้นทีท่ ุกประเภทได
หั วกระจายน้ำ ดับ เพลิ งชนิดติดกำแพง (Sidewall) ให ติดตั้งเฉพาะที่อันตรายนอย
(Light Hazard) หรือเพดานเรียบ
อุณหภูมิทำงาน (Temperature Ratings) หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่นํามาติดตั้งใชงาน
ในอาคารทั้งหมด ใหเลือกใชระดับอุณหภูมิธรรมดา (Ordinary Temperature Rating)
ขอยกเวน
(1) ในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดที่ระดับเพดาน (Maximum Ceiling -Temperature) สูงเกินกวา
38 c ให เลือกอุณหภู มิการทำงานของหัวกระจายน้ ำดับเพลิ งที่ สอดคลองกับอุณหภู มิสูงสุดที่ระดับ
เพดานนั้น ในกรณีที่ตอ งติดตั้ง หัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่เฉพาะใหพิจารณาจากพื้นที่ติดตั้งตามที่
กำหนด
หมายเหตุ ตรวจสอบพื้นทีต่ ิดตั้งดวยเทอรโมมิเตอรถาจำเปน
ตำแหนงของแผน กระจายน้ำดับเพลิง (Position Of Deflectors) แผนกระจายน้ำดับเพลิง
จะตองติดตั้งใหขนานกับเพดาน ,ฝา , หรือหลังคา
การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งดวยเทอรโมมิเตอรถาจําเปนวางตำแหนงหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ชนิดหัวหงาย (Upright) และหัวค่ำ (Pendent)
ระยะหางสูงสุดระหวา งหั วกระจายน้ ำดั บ เพลิงบนทอ ยอย (Branch Line) หรือ ระยะหา ง
สูงสุดระหวางทอยอยใหเปนไปตามกำหนด
หมายเหตุ ระยะห างของหั วกระจายน้ำดั บ เพลิงจากผนั งจะตองมี ระยะห างครึ่งหนึ่ งของ
ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตละหัวและหางจากผนังไมนอยกวา 100 มม.
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ระยะห างของแผนกระจายน้ ำดั บ เพลิ งที่ ติดตั้งใต เพดาน ของโครงสรางที่ไม มี สิ่งกีดขวาง
จะตองหางจากเพดานอยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) และหางมากสุดไม เกิน 300 มม.(12 นิ้ว) ยกเวน หัว
กระจายน้ำดับเพลิงแบบพิเศษใหติดตัง้ ตามคำแนะนําของผูผลิตที่ระบุไว
กรณีที่หัวกระจายน้ำดับ เพลิงติดตรงบริเวณโครงสราง ที่กี ดขวางการกระจายน้ำสามารถ
ติดตั้งใตแผนกระจายน้ำอยูใตโครงสรางในระยะ 25 มม.(1 นิ้ว) จนถึง 150 มม. (6 นิ้ว) และตองหาง
จากเพดานไดสูงสุดไม เกิน 559 มม. (22 นิ้ว)
ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับจุดใดๆ ในพื้นนที่ไมควรเกินกวา 0.75 เทาของ
ระยะห างสูงสุด (11.25 ฟุต หรือ 3.4 เมตร สำหรับพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย พื้นที่ครอบครอง
ปานกลางและ 9 ฟุต หรือ 2.8 เมตรสำหรับ พื้นทีค่ รอบครองปานกลาง
ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิง ตองติดตั้งใหห างกัน มากกวา 1.8 เมตร สำหรับ
หองที่จัดอยูในพื้น ที่ครอบครองอัน ตรายนอย ที่มีขนาดพื้นที่นอยกวา 800 ตารางฟุต (74.3 ตาราง
เมตร) อนุโลมใหติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงหางจากผนังหอง ไดสูงสุดไม เกิน 9 ฟุต (2.7เมตร) เมื่อ
วัดตั้งฉากกับผนัง

รูปที่ 2.92 ภาพแสดงระยะหางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย
สิ่ ง กี ด ขวางการกระจายน้ ำ จากหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง (Obstruction to Sprinkler
Discharge) สิ่งกีดขวางติดตั้งทีเ่ พดาน (Obstruction at the ceiling)
(1) สิ่ งกีด ขวางในแนวดิ่ง (Vertical Obstruction) ระยะห างน อ ยที่ สุด จากสิ่ง กี ดขวางใน
แนวดิง่ (Vertical Obstruction) ใหเปนไปตามมาตรฐานกำหนด
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รูปที่ 2.93 ภาพแสดงระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกบสิ่งกีดขวางแนวดิ่ง
(2) สิ่งกีดขวางในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ระยะหางนอยที่สุดจากสิ่งกีดขวาง
ในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ใหเปนไปตามมาตรฐานกำหนด

รูปที่ 2.94 ภาพแสดงตำแหนงแผนกระจายน้ำดับเพลิงเมื่อติดเหนือสวนลางสุดของสิ่งกีดขวาง
สิ่งกีดขวางติดตั้งใตหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Obstruction Located Below Sprinklers)
(1) ใหติดตั้งหั วกระจายน้ ำดับเพลิงใตทอลม และสิ่งกี ดขวางที่มีความกวางมากกวา 1.20 เมตร
ยกเวนหัวกระจายน้ำดับเพลิงติดตั้งทีเ่ พดานไดการจัดระยะเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(2) ระยะห า งจากหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ งถึ ง ฉากกั้ น ห อ งที่ ติ ด ตั้ ง ไม ถึ งเพดาน ให เป น ไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด
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รูปที่ 2.95 ภาพแสดงการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับฉากกั้นหอง
2.3.1.4 การหาพื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ำดับเพลิง ใหกำหนดดังตอไปนี้
(1) ระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อยูบนทอยอยเดียวกันเรียกระยะนี้วา “S” โดย
ใหใชตัวเลขที่มากกวาระหวางงตัวเลขที่วัดไดจากระยะหวางของหัวถัดไปหรือ 2 เทาของตัวเลขที่วัดได
จากระยะหางจากปลายกาแพง (End wall)
(2) ระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อยูบนทอยอยถัดไป
เรียกระยะนี้วา “L” โดยใหใชตัวเลขที่มากกวาระหวางตัวเลขที่วัดไดจากระยะหางของหัวถัดไปหรือ 2
เทาของตัวเลขที่วัดไดจากระยะหางจากปลายกาแพง ( End wall)
(3) พื้นที่ปองกันของหัวกระจายน้ำดับเพลิง = S X L

รูปที่ 2.96 ภาพแสดง การหาพื้นทีป่ องกนหัวกระจายน้ำ
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2.4.1.5 การจัดแบงประเภทความเสี่ยงภัยของพื้นที่ การแบงประเภทความเสี่ยงภัยของ
พื้นทีส่ ำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงนัน้ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้
(1) พื้ น ที่ค วามเสี่ยงภั ยต่ ำ (Light Hazard Occupancies) พื้ นที่ ที่ มีความเสี่ย งภั ย ดา น
เพลิงไหมต่ำนั้น จะมีป ริม าณเชื้อเพลิงอยู ในระดับต่ ำ เชน อาคารพัก อาศัย อาคารสำนั กงานทั่วไป
รวมถึงหองคอมพิวเตอร สโมสร โรงพยาบาล
(2) พื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies) พื้นที่กลุมนี้ จะมี
ลั ก ษณะการใช ง านที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ของเหลวติ ด ไฟ (Combustible Liquid) หรื อ ของเหลวไวไฟ
(Flammable Liquid) ในปริมาณไมมากมี 2 กลุมคือ
2.1 พื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง กลุมที่ 1 ไดแก พื้นที่ที่จอดรถยนต โรงงานผลิตภัณฑ
ที่เปนแกว โรงซักรีด โรงงานผลิตอาหารบรรจุกระปอง โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โรงงานทำ
ขนมปง โรงงานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
2.2 พื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง กลุมที่ 2 ไดแก โรงงานสิ่งทอ โรงงานยสูบ โรงงานสิ่งพิมพ
โรงงานสารเคมี โรงสีขาว โรงงานผลิตยางรถยนต
(3) พื้นที่ความเสี่ยงภัยสูง (Extra Hazard Occupancies) พื้นที่กลุมนี้ จะมีลักษณะการ
ใชงานที่ เกี่ยวขอ งกับ ของเหลวที่ ติดไฟ (Combustible Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable
Liquid) ในปริมาณมากจะแบงเปน 2 กลุม คือ
3.1 พื้นที่ความเสี่ยงสูงกลุม 1 ไดแก โรงงานผลิตภัณฑยาง โรงพิมพ (ที่มีการใชหมึกพิมพ ที่มี
จุดวาบไฟต่ำกวา 37.9 องศาเซลเซียส) โรงงานผลิตไมอัดและไมแผน โรงงานฟอกยอม ปนฝาย เสนใย
สังเคราะห และฟอกขนสัตว
3.2 พื้น ที่ความเสี่ยงสูงกลุ ม 2 เป นกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟสู งมากกวากลุมที่ 1 ได แก
โรงงานผลิตยางมะตอยและพลาสติก โรงพนสี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตภัณฑน้ำมันเครื่อง โรงชุบ
โลหะที่ใชนำ้ มัน
2.4.2 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ถังดั บเพลิงแบบมือถือนั้น
หลายทานอาจจะสังเกตเห็น ติดตั้งอยู ตามจุดตางๆทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่
ราชการหรืออาคารบานเรือนตางๆ แตทานทราบหรือไมวาถาเกิดเพลิงไหมถังดับ เพลิงที่ ติดตั้งในจุด
ตางๆนั้นเปนชนิดที่ถูกตองและเหมาะสมสำหรับใชในการดับเพลิงหรือไม สามารถดับไฟที่เกิดจากการ
ติ ดไฟของก าซฯที่รั่ ว ออกมาไดห รือ ไม และถั งดับ เพลิงเหล านี้ มี วั ตถุป ระสงค ในการใช อย างไร ถั ง
ดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงคเพื่อการใชดับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นตน ซึ่งเพลิงไหมนั้นยังไมมีความ
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รุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใชประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุอยูภายในถังดับเพลิงแบบมือถือให
ถูกตองตรงกบประเภทของไฟที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสำคัญในการดับเพลิงขั้นตนประเภทของถังดับเพลิง
แบบมื อ ถื อ สามารถแบ ง ตามชนิ ด ของสารเคมี แ ห งที่ บ รรจุ ใ นถั ง ได เ ป น 3 ประเภท 1.โ ซ
เดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate Based) สารเคมีกลุมนี้จะมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง
ที่เกิดกับ ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตโดยทั่วไป จะใชในการดับเพลิงที่
เกิ ดจากน้ ำมั น ที่ใช ในการประกอบอาหาร 2. โปแตสเซี ยม (Potassium Based) สารเคมี ดับ เพลิง
ประเภทนี้มีคุณสมบัติในการดับเพลิงสำหรับไฟประเภท ข(Class B) และไฟประเภท ค (Class C)ไดดี
กวากลุม โซเดีย มไบคารบ อเนต 3.โมโนแอมโมเนี ย มฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate)
หรื อ เรี ย กวาสารเคมี แ ห ง ดั บ เพลิ งเอนกประสงค (ABC Multi-Purpose Dry Chemical) เหมาะ
สำหรับไฟประเภททก (Class A) ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตไมเหมาะ
กับการดับเพลิงน้ำมันที่ใชในการประกอบอาหารเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหมซ้ำได รวมทัง้ ไมใชในการ
ดับเพลิงกบอุปกรณไฟฟาที่มีมูลคาสูงเนื่องจากจะทำใหอุปกรณไฟฟาเหลานั้นไดรับความเสียหายได
จึงมีการเลือกใชสารที่มีคุณสมบัติเปนสารดับเพลิงตามมาตรฐานกำหนด

รูปที่ 2.97 ภาพแสดงถังดับเพลิงแบบมือถือแบบตางๆ
ในการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (ยกเวนเครื่องดับเพลิงแบบลอเข็น) ควรติดตั้งใหถูกตอง
ตามขอกำหนดตอไปนี้
1. การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ำหนักรวม (Gross Weight) ไมเกิน 18.14 กิโลกรัม
(40ปอนด) จะตองทำการติดดั้งใหสวนบนสุดของถังสูงไมเกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) โดยวัดจากพื้น
2. ในกรณีที่ถัง (ยกเวนถังแบบมีลอเข็น) มีน้ำหนักเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด) จะตอง
ติดตั้งใหจุดบนสุดของถังสูงไมเกิน 1.00 เมตร (3-1/2 ฟุต) โดยวัดจากพื้น
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3. สำหรับกรณีที่ไมสามารถกระทำการติดตั้งใหเปนไปตามขางตนได จะตองทำการติดตั้งให
สวนลางสุดของถังอยูสูงจากพืน้ ไมนอ ยกวา 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
2.4.2.1 การเลือกประเภทสารดับเพลิง ในการแบงระดับอันตรายสำหรับพืน้ ที่ตางๆ นั้นจะมี
ความแตกตางในส วนของการจัดเก็ บหรือการใชงานในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แ ตกตางกัน โดย
สามารถแบงระดับอันตรายไดเปน 3 ระดับ
1. อันตรายระดับต่ำ (Low Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถทำใหเกิดไฟประเภท ก
(Class A) มากกวาเชื่อเพลิงสำหรับไฟประเภท ข (Class B) โดยเมือเกิดเพลิงไหมแลวจะมีการลุกลาม
ไฟในระดับต่ำเชน สำนักงาน หองเรียน หองประชุม หองรับแขก หองพักในโรงแรม
2. อั น ตรายระดับ ปานกลาง (Ordinary Hazard) คือ พื้ นที่ ที่ มีเชื้อเพลิ งของไฟประเภท ก
(Class A) และ ข (Class) มากกวาพื้ น ที่ อัน ตรายระดับ ต่ ำ เช น พื้ น ที่ รับ ประทานอาหารพื้ นที่ ขาย
สินคาพื้นทีร่ านคาโรงงานขนาดเล็ก พื้นที่ทำงานวิจัยโชวรูมรถยนต พื้นทีจ่ อดรถยนต
3. อันตรายระดับสูง (High Hazard) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช การผสม ของ
เชื้อเพลิงที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เปนจำนวนมาก ตัวอยางเชนพื้นที่ทำงานไม พื้นที่ซอมรถ พื้นที่
แสดงสินคา พื้นที่จัดเก็บผลิ ตภัณฑ พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ เชน ผลิตสี การชุบ การพนเคลือบ รวมถึ ง
พื้นทีท่ ี่มีการจัดเก็บสารไวไฟ
สารที่นำมาใชเป นสารดับเพลิง จะมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกตางกันออกไป
ผูออกแบบระบบควรเลือกใหเหมาะสมตามระดับความอันตรายของพื้นนัน้
2.4.2.2 อัตราการดับเพลิง (Fire Rating) การกาหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบ
มื อ ถื อ จะมี ก ารอ า งอิ ง การทดสอบตามมาตรฐานของ Underwriter’s LaboratoriesInc. (UL)
ป ระเท ศสห รั ฐ อเมริ ก า โดยให สถาบั น ที่ เชื่ อ ถื อ ได เ ป นผู ทํ า การทดสอบ ห รื อ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 1970 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนดอัตรา
การดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือสามารถนำไปดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไมที่มี
ขนาดต า งๆกั น การเลื อ กถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ สำหรับ การดั บ เพลิ ง กั บ ไฟประเภท ข นั้ น จะมี
หลักเกณฑพิจารณาอัตราการดับเพลิงและระยะหางของการฉีดที่ปลอดภัยการติดตั้งถังดับเพลิงแบบ
มือถือสำหรับการดับ เพลิงกั บไฟประเภท ข นั้น จะต องทำการติด ตั้งโดยการกำหนดระยะห างของ
เครือ่ งดับเพลิงและระยะในการเขาถึงเครื่องดับเพลิงใหมีสัมพันธกับระดับอันตรายของพื้นที่และอัตรา
การดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใชดวยสำหรับการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใชใน
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การดับ เพลิงกั บ ไฟ ค (Class C) นั้น โดยปกติจะเลื อกใชสารดับ เพลิง ที่ไมนําไฟฟ าและไมท ำใหเกิด
ความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชงาน ดังนั้นในการเลือกสารดับเพลิงสามารถเลือกไดหลายแบบ เชน
กาซคารบอนไดออกไซดสารเคมีแหง และแกสดับเพลิงตางๆ เปนตน การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ
เพือ่ ใชในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค (Class C) นั้น จะตองมีระยะหางกันไมเกิน 23 เมตรดังนั้นเมื่อ
เกิดเหตุการณเพลิงไหม ถังดับเพลิงจึงถือเป นอุปกรณดับเพลิงยามฉุกเฉินที่เราสามารถหยิบมาใชได
ใกลตัวที่สุด กอนที่รถดับเพลิงจะมาถึง โดยบนตัวถังดับเพลิงจะระบุประเภทของไฟที่เหมาะกบชนิด
ของถังดับเพลิงเอาไวบนตัวถังดั งที่ได กลาวไว ขางตน ทั้งนี้ก็เพื่ อใหการเลือกใชอุปกรณดับ เพลิงเกิด
ประโยชนแ ละถู กประเภทของการใชง าน ในการติ ดตั้ งถั งดับ เพลิ งจะตอ งติ ดตั้งในที่ ๆ เหมาะสม
มองเห็นงาย สะดวกในการใชงาน รวมไปถึงตองแนะนําสมาชิกในบานหรือในอาคารใหศึกษาและทำ
ความเขาใจวิธีใชงานดวย นอกจากนี้แลวยังตองหมั่นตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณดับเพลิงตาม
กำหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือการใชงานอยาใหกลายเปนเพียงถังเหล็กไรคา เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน ถังดับเพลิงจะเปนอุปกรณที่สำคัญที่นําทางรอดมาสูชีวิตและทรัพยสินของทุกชีวิตที่อาศัยอยู
ในอาคาร
2.4.3 ตูฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ตูเปนกระจกนิรภัย กรณีฉุกเฉิน สามารถ
ทุบแตกไดภายในตู Fire Hose Cabinet ในตูประกอบดวย
1. สายรับน้ำดับเพลิง (สายสวมเร็ว) เปนสายสีขาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร มีอายุการ
ใชงานประมาณ 5 ป
2. ถังดับเพลิง 1ถัง
3. ขวาน 1 อัน
4. หัวฉี ดน้ ำดับ เพลิง ภายในตูจะมีทอรับสงน้ ำดับ เพลิงอยูภ ายในสำหรับตอกั บสายรรับน้ำ
ดับเพลิงเพื่อดับ ไฟในบริเวณจุดใกลเคี ยง ตูฉีดน้ำดับ เพลิงจะมี ระยะหางระหวางตู ไมเกิน 64 เมตร
(ตามที่กฎหมายกำหนด) และหนาตูจะติดรายละเอียดวิธีการใชสายดับเพลิง กระจกดานหนา

89

รูปที่ 2.98 ภาพแสดงตูฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
2.4.4 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
2.4.4.1 ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) ระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง
(Fire Pump System)เป นระบบที่ มีความจําเป น ตอสถานที่ที่ ตองการความปลอดภัยจากเหตุเพลิง
ไหม อยางเชน แหลงชุมชน หางสรรพสินคา อาคารสูง และหนวยงานราชการตางๆ เปนระบบปมน้ำ
ดับเพลิงที่มีใหเลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไมวาจะเปนระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ และ
การควบคุมการทำงานไดทั้งแบบ Manual และ Automatic การแบงประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ตามการติ ดตั้ งจะมีดว ยกัน 2 ประเภท คื อ แบบนอน (Horizontal) และแบบตั้ง(Vertical) ซึ่งการ
เลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะตองคำนึงถึงระดับน้ำเริ่มตนที่ใชเครื่องสสูบน้ำดับเพลิงดูดและจาย
ออกไปยังระบบทอดับเพลิง สวนประเภทของระบบตนกาลังของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมี 2 ประเภทคือ
แบบเครื่องยนตดี เซลและแบบมอเตอรไฟฟา โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใชกบเครื่องสู บน้ ำ
ดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง รูปรางของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งงสองแบบจะมีลักษณะตามรูปที่ 2.99
และรูปที่ 2.100
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รูปที่ 2.99 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอน

รูปที่ 2.100 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง
2.4.4.2 ขนาดเครื่ อ งสู บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง สำหรั บ ขนาดของเครื่ อ งสู บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง ตาม
มาตรฐานสากลนั้น มีการกำหนดขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไดอย างชั ดเจน ซึ่งในการเลื อกใช
จะตองเลือกใหอยูใ นขนาดที่ระบุไวตามมาตรฐานกำหนดไว
2.4.4.3 การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ในการเลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง
แสดงในรูปที่ 2.97 นั้นระดับของแหลงน้ำดับเพลิงจะตองมีระดับสูงกวาระดับทอดูดน้ำของเครื่องสูบ
น้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอนนี้จะมีหลายลักษณะ เชน แบบหอยโขง เปนตน
โดยปกติเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโขง จะเลือกใชกับความตองการปริมาณน้ำดับเพลิงที่
ไมเกิน 750 แกลลอนตอนาที ในกรณีที่มีความตองการปริมาณน้ำ ดับเพลิงสูงมากกวา 750 แกลอน
ตอนาที ควรเลือกใชเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอื่น
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รูปที่ 2.101 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโขง

รูปที่ 2.102 ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง
ในกรณีที่แหลงน้ ำดับเพลิงมีระดับน้ำต่ำกวาระดับ ท อดูดน้ำของเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะตองทำการ
เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเปนแบบตั้ง (Vertical Type) เทานั้น โดยการออกแบบและติดติดตั้งจะตอง
มีการจัดสรางตะแกรงกั นขยะ หรือเศษสิ่งของตางๆ ที่จะเขามาในบอน้ำที่ใชสำหรับการดูดน้ำของ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมทั้งการติดตัง้ ตัวกรอง (Strainer) ไวที่ปลายของทอดูดเสมอ
เครือ่ งสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jockey Pump) โดยปกติเป นเครื่องสูบน้ำที่ใช
มอเตอรไฟฟาเปนตนกาลัง หนาที่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ำทดแทนน้ำ
สวนที่อาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบทอน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำนี้ จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ
แรงดันภายในระบบทอน้ำดับเพลิงลดลงจากระดับที่กำหนดไว และเมื่อมีการเติมน้ำอยูในระดับปกติ
แลว เครื่องสูบ น้ำนี้ จะหยุดเอง หองเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะตองมีอัตราการทนไฟไดไม นอยกว า 2
ชั่วโมง

92

2.4.4.4 ลำดับการทำงานของ Fire Pump และ Jockey Pump เปนดังนี้
1.1 ปมน้ำรักษาระดับแรงดัน (Jockey Pump) จะเริ่มทำงานกอน
1.2 ปมน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จะทำงานตอถา ปมน้ำรักษาระดับแรงดัน (Jacky Pump)
ทำงานแลวยังไมสามารถเพิ่มแรงดันในระบบได
(2) ใหใส Orifice Check Valve ที่ท อน้ำดับเพลิงกอนตอเขา Pressure Switch จำนวน 2
ตัว และมีระยะห างกั นอยางนอย 1.5 เมตร (Orifice Check Valve คือ Check Valve แบบ Swing
Check Valve (ที่ติดกลับขาง ให Flow Direction หันทิศจาก Flow Switch ไปทาง Headerของทอ
ประธาน) และใหเจาะรูที่ Valve Disc ขนาดเทากบเสนผานศูนยกลาง 3/32 นิ้ว
(3) หลักการตั้ง Pressure Switch ของ Fire Pump และ Jockey Pump มีดังนี้
3.1 Jockey Pump
3.1 .1 จุ ด Stop เท ากั บ Churn Pressure ข อ ง Fire Pump บ วก Minimum Static
Pressure ของ Water Supply ที่จายให Pump
3.1.2 จุด Start เทากับ จุด Stop ลบ 10 PSI
3.1.3 การตั้งด Stop และจุ ด Start สำหรั บ Jockey Pump ให ตั้งตามขอ 3.1.1 และ ขอ
3.1.2 ทุกชุด ไมวาจะมี Jockey Pump มากกวา 1 ตัวก็ตาม
3.2 Fire Pump
3.2.1 จุด Start ของ Fire Pump ชุดแรก เทากับ จุด Start ของ Jockey Pump ลบ 5 PSI
จุด Start ชุดตอไปใหตั้งลดลงทุกๆ 10 PSI ตลอด
3.2.2 การ Stop ของ Fire Pump ใหใชวิธี Manual Stop ทุกตัว แตควรตั้งจุด Stopเทากับ
Churn Pressure บวก Maximum Static Pressure ของ Water Supply
2.2.4.5 ขั้นตอนการทำงานของระบบปองกันเพลิงไหม
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2.4.5 อุปกรณ ประกอบระบบ อุ ป กรณ ประกอบของระบบเครื่องสูบ น้ำดับเพลิง ตองเป น
อุปกรณที่ออกแบบและผลิตเพื่อใชกบเครื่องสูบน้ำดับ เพลิงเทานั้น โดยอุปกรณตางๆ เหลานี้จะตอง
ไดรับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐานสากลเทานั้น อุปกรณหลักของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ คือ
(1) เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) มีหนาที่เปนเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำ
ในเส น ท อ ให ค งที่ ในกรณี ที่ มี แรงดั น น้ ำในเส น ท อ ตกลงถึง จุด ที่ ก ำหนดโดยใช ร ะบบควบคุ ม การ
เดินเครื่องอัตโนมัติ ตามที่ไดตั้งคาแรงดันน้ำในระบบไวโดยใชอุปกรณ Pressure Switch ที่ติดตั้งอยู
ใน Controller
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รูปที่ 2.103 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
(2) อุปกรณระบายอากาศอัตโนมัติ สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Air Vent Valve) โดยมี
ขนาดไมนอยกวา 12.7 มิลลิเมตร Air Vent Valve มีหนาที่ ระบายอากาศ ออกจากระบบของเหลว
หรือ ระบบไอน้ำ เมื่อตอนเริ่มตนเดินระบบสำหรับระบบของเหลว Air Vent Valve มีลักษณะเปนลูก
ลอย ซึ่งเมื่อเริ่มระบบ อากาศจะถูกระบายออกทาง Orifice ด านบน เมื่ออากาศระบายออกหมด
ระดับ น้ำจะยกลูก ลอยมาปดรู Orifice ที่ อยู ดานบนสำหรับระบบไอน้ำ ถาไม มีวาลวระบายอากาศ
อาจจะเกิดเสียงดังภายในทอ เนื่องจากของเหลวหรือของไหลมาพรอมอากาศภายในทอ

รูปที่ 2.104 ภาพอุปกรณระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Vent Valve)
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รูปที่ 2.105 อุปกรณภายใน (Air Vent Valve)
(3) วาลวระบายแรงดัน และ วาลวลดแรงดัน (Pressure Relief Valve) และ (Pressure
Reducing Valve) ใชในการควบคุมหรือจํากัดแรงดันในระบบ วัตถุป ระสงคเพื่อลดความดันเกินใน
ของเหลว โดยการเปดจะคอยๆยกตัวขึ้นตามความดัน ซึ่งอาศัยความดันที่เพิ่มขึ้นมากรทำตอวาลวเมื่อ
ความสูงถึงจุดที่ตั้งไว วาลวก็จะเปดออกเปนสัดสวนคือการเปดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความดันที่
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ปองกันแรงดันเกินทีด่ านสง (Discharge) ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รูปที่ 2.106 ภาพแสดงวาลวระบายแรงดัน (Pressure Relief Valve)
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รูปที่ 2.107 ภาพแสดงวาลวลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
(4) มาตรวัดแรงดั น (Pressure Gauge) จะตองมีขนาดเสนผาศูนย กลางของมาตรวั ดไม
นอยกวา 90 มิลลิเมตร (3½ นิ้ว) พรอมวาลวปดเปดขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว)

รูปที่ 2.108 ภาพแสดงมาตรวัดแรงดัน
(5) เกทวาลว (Gate Valve) ใชสำหรับเปดหรือปดเต็มที่ เพียงอยางเดียว ไมเหมาะสำหรับ
ใชควบคุมอัตราการไหล เพราะจะทำใหเกิดการกัดกรอนที่บาวาลว ทำใหสูญเสียแรงดัน
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รูปที่ 2.109 ภาพแสดง เกทวาลว (Gate Valve)
(6) โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสาหรับเปดหรือปด เพื่อควบคุมอัตราการไหลดวยการ
หมุนวาลวหลาย ๆ รอบ

รูปที่ 2.110 ภาพแสดงโกลบวาลว (Globe Valve)
(7) บั ต เตอรฟ ลายวาลว (Butterfly Valve) ใชสาหรับ เป ดหรือป ดเพื่ อควบคุม การไหล
ดวยกานหมุน 90 องศา แตมีขอเสียคือมักจะเกิดการรั่วไหลอยูบอ ยๆ

รูปที่ 2.111 ภาพแสดงบัตเตอรฟลายวาลว (Butterfly Valve)
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(8) ฟุตวาลว (Foot Valve) หรือวาลวหัวกะโหลก เปนวาลวตัวลางสุดเพื่อใชดูดน้ำ หรือกัก
เก็บน้ำไมใหไหลยอนกลับจากปมน้ำไปลงบอ

รูปที่ 2.112 ภาพแสดงฟุตวาลว (Foot Valve)
(9) (Strainer) ใชกรองเศษตะกอนที่ปะปนมากบน้ำ เพื่อไมใหไหลเขาสูระบบ

รูปที่ 2.113 ภาพแสดงสแตนเนอร (Strainer)
(10) วาลวทางเดียว (Single direction Valve) แบบอเมริกันเรียกวา Check valve, แบบ
อังกฤษเรียกวา Non-return valve เปนวาลวที่ทำหนาที่ปองกันการไหลยอนกลับ
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รูปที่ 2.114 ภาพแสดงCheck valve
(11) ตู ควบคุ มเครื่อ งสู บน้ ำดั บ เพลิ ง จะตอ งมีอุ ป กรณ ควบคุม ที่ใชในการควบคุ มสั่งงาน
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและจะตองถูกออกแบบเพื่อใชสำหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเทานั้น
ดังนั้นเมื่อมี การติ ดตั้งระบบเครื่องสูบ น้ำดับเพลิง (Fire Pump System) ดังที่ได กลาวมาขั้นตน เมื่อ
แหล งชุมชน หางสรรพสิ นคา อาคารสูง และหน วยงานราชการตางๆ หากเกิดเหตุการณ เพลิงไหม
ขึ้นมาจะสามารถชวยปองกันไมใหไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรือหองใกลเคียงทำใหไฟอยู
ภายในพื้นที่ ที่จํากัดและเมื่อเชื้อเพลิงที่อยูภายในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับ สามารถลดความสูญเสีย
ที่จะเกิดจากเหตุการณเลวรายทางดานเพลิงไหมไดอยางมากเลยทีเดียว

รูปที่ 2.115 ภาพแสดงตูควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controllers)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
JLL เปนหนึ่งในบริษัทบริการดานอสังหาริมทรัพยชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนดวยพลังอันเกิด
จากการมีความรูสึกเป นเจาของกิจการของบุคคลากรของเรา เราตองการทำงานกับ ลูกคาที่ มีความ
ใฝฝนสูง และตองการคนที่มีความใฝฝนสูงมารวมทำงานกับเรา
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการการ

รูปที่ 3.1 แผนที่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
ชื่อบริษัท

JLL

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

175 ชั้น19 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10120
โทร. : (662) - 624 6400 โทรสาร : (662) - 679 6519

สถานที่ทำงาน (site)

อาคารบางกอซิตี้ทาวเวอร ชั้น B1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท (662) – 287 1236-7 โทรสาร (662) – 287 1236 ตอ 100
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3.2 ลักษณะการใหบริการของสถานประกอบการ
JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก เปนหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการ
ที่มีความเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพยและบริหารการลงทุน ดำเนินธุรกิจในกวา 80 ประเทศและมี
พนักงานทั่วโลกรวมจำนวนทั้งสิ้นกวา 91,000 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) JLL เปนชื่อแบรนด
และเครื่ อ งหมายการค า ของบริ ษั ท โจนส แลง ลาซาลล (Jones Lang LaSalle Incorporated)
ตองการขอมูลเพิ่ม โปรดไปที่ jll.com
3.3 รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร

รูปที่ 3.2 รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร
3.4 บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหนงที่ไดรบั มอบหมาย
นาย อรรถพล เนตรวงค สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหนง หัวหนาชางเทคนิค ดูแลงาน Operation
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3.5 ชือ่ และตำแหนงพนักงานที่ปรึกษา
คุณวิทวัตร

สังขแกว

ตำแหนง

วิศวกร

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน เริ่มเขามาฝกปฏิบั ติสหกิจศึกษาตั้งแตวันที่ 11 เดือน มกราคม
พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห โดยระยะเวลาในการ
ทำงาน ใน 1 วันจะทำงานทั้งหมด 8 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งทำงานตามตารางที่บริษัทจัดใหเปนการทำงาน
ตั้งแต เวลา 8.00-17.000 น. ซึ่งมีเวลาพัก 1 ชั่วโมงคือชวง 12.00 น.วันหยุดสำหรับนักศึกษาฝกสห
กิจอาทิตย
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
นำเสนอหัวขอโครงงาน
ศึกษาขอมูลของโครงงาน
เริม่ เขียนโครงงาน
ตรวจสอบโครงงาน
วิเคราะหและสรุปผล

มกราคม

กุมภาพันธ มีนาคม

เมษายน

3.8 อุปกรณและเครื่องมือที่ใช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Digital Clamp Multimeter
Smoke Dispenser
Extension Pole
Smoke Detector Tester
Digital Multimeter
ประแจ หรือคีมปากจิง้ จก
ไขควง
คีมตัดสายไฟฟา

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เครื่องดูดฝุน
ปลั๊กไฟ
ผาเช็คทำความสะอาด
บันใด
หมวกนิรภัย
ถุงมือ
วิทยุสื่อสาร
เทปพันสายไฟ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 การทำงานของระบบแจงเหตุเพลิงไหม
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและอุป กรณตรวจจับ สามารถตรวจจับไดแลว อุปกรณแจงเหตุจะทำ
หนาที่สงสัญญาณเตือนภัยใหผูอาศัยในอาคารทราบเหตุ การแจงเหตุอาจแจงโดยอัตโนมัติหรือควบคุม
โดยบุคคลขึ้นอยูกับจุดประสงคของการออกแบบ แตสิ่งสำคัญคือการแจงเหตุตองใหผูอาศัยในอาคาร
ทราบอยางทั่วถึงสามารถแจงเหตุไดรวดเร็วเพื่อใหผูอาศัยมีเวลาในการดับเพลิงการขนยายเอกสาร
หรือสิ่งของสำคัญ หรือมีเวลาพอสำหรับการอพยพหนีไฟ การแจงเหตุทำไดหลายวิธีหลายขั้นตอนที่
อาจแตกตางกัน ในแตละสถานทีท่ ี่สำคัญคือผูอาศัยตองเตรียมแผนการหนีไฟไวใหพรอมในสถานที่ที่มี
บุคคลจำนวนมากจะตองมีการฝกซอมตามระยะเวลาที่เหมาะสม

รูปที่ 4.1 การทำงานของระบบแจงเพลิงไหม
4.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System
4.2.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

รูปที่ 4.2 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
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4.2.1.1ตรวจเช็ค การเขา สายตางๆ ที่จุด ปลายทาง (Terminal) บนบอรด (Board) และ
การด (Cards) เชื่อมตอตางๆ ภายในตูควบคุม โดยเขาสายใหเรียบรอยในกรณีที่สายหลวมหรือไมอยู
ในตำแหนงที่ถูกตอง
4.2.1.2 ตรวจเช็คแบตเตอรี่โดยดูขั้วตอวา เปนสนิมหรือไมและตรวจสอบวันหมดอายุพรอม
วัดกระแสไฟเขา-ออกปกติหรือไม
4.2.1.3 ตรวจเช็คดวงไฟแสดงสถานะ (LED Indicator) ตางๆ ทำงานปกติทุกดวง
4.2.1.4 ตรวจเช็คสวิตช (Control Switch) ควบคุมระบบตางๆ
4.2.1.5 ตรวจสอบการแสดงผลของหนาจอ LCD หรือ LED ที่แผงควบคุม
4.2.1.6 ตรวจเช็คแหลงจายไฟ และแบตเตอรี่โดยดูขั้ วตอสาย กับ วัด กระแสไฟเขา -ออก
ปกติหรือไม
4.2.1.7 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดตู

รูปที่ 4.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดตู
4.2.2 อุปกรณโมดูลระบุตำแหนง (Addressable Modules) ตางๆ
4.2.2.1 ตรวจเช็คการเขาสายตางๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) ที่โมดูลระบุตำแหนงตาง ๆ
4.2.2.2 ตรวจสอบดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ทุกดวงของโมดูลระบุตำแหนงตาง ๆ
4.2.2.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดโมดูลระบุตำแหนงตาง ๆ
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4.2.3 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator)

รูปที่ 4.4 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator)
4.2.3.1 ตรวจเช็คการเขาสายตางๆที่จุดปลายทาง (Terminal) บนแผงวงจรที่ไดรเวอรโมดูล
การด (Driver Module Cards) และจุดเชื่อมตอดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผ น แผงผังแสดง
ตำแหนงเกิดเหตุเพลิงไหม
4.2.3.2 ตรวจสอบดวงไฟแจงเตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหมบนตู
4.2.3.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดตูแผนผังแสดงผล
4.2.3.4 ตรวจสอบสวิตชป ดเสีย งแจงเตือน (Acknowledge) การเกิดเหตุ เพลิงไหม ของตู
แสดงผล
4.2.3.5 ตรวจสอบสวิ ต ช ท ดสอบดวงไฟแสดงผลทั้ งหมด (Test All Lamp) บนแผงผั ง
แสดงผล
4.2.4 ตรวจสอบปญหา (Trouble) ตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปญหา)
4.2.4.1 วิเคราะหและตรวจเช็คปญหา (Trouble) ที่เกิดขึ้นวา เกิดจากสาเหตุใด
4.2.4.2 สรุปปญ หาที่เกิดขึ้ น และดำเนิน การแกไข แต หากเปนปญ หาที่เกิ ดจากสายไฟฟ า
เชน สายขาด กับ สายหลุดจากจุดเชื่อมต อ กั บ ความผิดพลาดที่กราวนด (Ground Fault) หรือพบ
อุปกรณเสียหาย จำเปนตองตรวจเช็คและแกไขหรือเปลี่ยนอุปกรณควรแจงใหวิศวกร และ ผูวาจาง
ทราบคาใชจายในสวนที่จะตองแกไข เพิ่มเติมนี้กอนในรายงานเพื่อใหทางผูวาจางอนุมัติสรุปคาแกไข
ตามรายงาน
4.2.5 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ตรวจทุก 3 เดือน/ครั้ง
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4.2.5 1 (กรณีที่มีฝุนหรือความชื้นสูงอาจตองทำการตรวจทุกเดือน) โดยการทดสอบใช
Smoke Dispenser แลวจะดูสถานการณท างานดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ของตัวอุปกรณ

รูปที่ 4.5 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน
4.2.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) ตรวจทุก 3 เดือน/ครั้ง
4.2.6.1 โดยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนทั้งชนิดตรวจจับอุณหภู มิคงที่ และตรวจจับ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินกวาที่ กำหนด (Rate of Rise / Fixed Temperature) ทดสอบโดยการวัดคาที่
สายไฟเขาตัวอุปกรณวาปกติหรือไม

รูที่4.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน
4.2.7 การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) ซึ่งจะทดสอบโดยการใช
งานจริง เชน ดึงคัน โยกลง (Pull Down) หรือกดปุ ม (Push Button) หรือแบบทุ บ กระจกให แตก
(Break Glass) ในกรณี ที่ ร วมคี ย สวิ ตช (Key Switch) ในตั วอุ ป กรณ แ จ งเหตุ ดว ยมื อผูใช (Manual
Station) เพื่ อทำระบบสงสัญ ญาณเตือนทัน ที่แบบพรอมกันทั้งหมด (General Alarm) จะทดสอบ
โดยการใชกุญ แจไขที่ คียสวิตชระบบก็จะสงสัญ ญาณเตือนจากอุป กรณ กระดิ่ง (Bell) หรืออุปกรณ
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ฮอรน (Horn) หรืออุปกรณไฟกระพริบ (Strobe) ใหดังพรอมกันทั้งหมดทันที แตการทดสอบนี้ตอง
ขึน้ อยูกับ ความเหมาะสมของแตละสถานที

รูปที่4.7 การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช
4.2.8 ทดสอบสัญญาณการแจงเตือนปญหา (Trouble) ทดสอบโดยการทำใหเกิดปญหา เชน
ปลดสายโซนอุปกรณตรวจจับ (Zone Detector) ออกจากบอรดแผงวงจรที่ตูควบคุม หรือ ถอดออก
จากอุปกรณโมดูลระบุตำแหนง (Addressable Modules) ชนิดตางๆ หรือ ใหถอดอุปกรณตรวจจับ
สวนหัว (Head Detector) จากอุปกรณ Smoke กับ Heat ออกจากฐานอุปกรณ (Detector Base)
หรือถอดอุปกรณตางๆออกจากระบบแลว รอดูผลการแจงปญหาวา ตรงตามที่ไดทำใหเกิดปญหาไป
หรือไม
4.2.9 ทำการทดสอบการทำงานของอุ ป กรณ ส งสั ญ ญาณแจ งเตื อน (Alarm Indicating
Devices) ตางๆ ตามฟงกชัน (Function) การทำงานที่กำหนด การทดสอบอุป กรณแจงเตือน เช น
Bell ,Horn ,Strobe ,Horn/Strobe ,Speaker ,Speaker /Strobe ทดสอบโดยการจายไฟแบบ 24
โวลตดีซี ในสายโซนของอุปกรณนั้นแตละโซน หรือจายไฟแบบ 24 โวลตดีซี ไลทดสอบที่ตัวอุปกรณ
ส งสัญ ญาณแจ งเตือนแต ล ะตั ว แต ละโซน หรือ ทดสอบการทำงานของระบบจริง โดยใชอุ ป กรณ
Smoke Dispenser หรือทดสอบการทำงานของอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) หรือ
ทดสอบโดยการใชกุญแจไขที่คียสวิตช (Key Switch) การทดสอบนี้ตองขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของ
แตละสถานที่
4.3 การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
สำหรั บ การออกแบบระบบแจง เหตุ เพลิงไหม นั้น ได มี การศึ กษาเพิ่ ม เติ ม ในส วนของการ
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนตาง ๆ ตามขอกําหนดของมาตรฐาน วสท. ซึ่งได
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กำหนดระยะติดตั้งและพื้นที่ใชงานอุปกรณตาง ๆ ไวอยางชัดเจน สำหรับการออกแบบติดตั้งอุปกรณ
ตาง ๆ เปนดังนี้
4.3.1 การเลือกใชอุปกรณตรวจจับ สถานที่ใชงานและระยะในการติดตั้ง
4.3.1.1 M= อุปกรณแจงเหตุดวยมือ(อุปกรณเริ่มสัญญาณ)
(1) ติดตั้งในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน เขาถึงไดสะดวก
(2) ครอบคลุมทุกพื้นที่ทางเขาออกของอาคารและที่แตละชั้นของทางหนีไฟของอาคาร
(3) ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุไมเกิน 60 เมตร
(4) ติดตั้งสูงจากพื้น 1.4 - 1.50 เมตร
4.3.1.2 อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง
(1) ตองดังกวาเสียงรบกวนเฉลี่ยไมนอยกวา 1
(2) ความดังเสียงเตือนทั่วไปตองไมนอยกวา 65 เดซิเบล แตไมเกิน 120 เดซิเบล ยกเวน
พื้นที่หลับนอนตองไมนอยกวา 70 เดซิเบล
(3) ระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 30 เมตร
4.3.1.3 อุปกรณตรวจจับควัน
(1) ชนิ ดจุด ติดตั้งสูงไมเกิน 10.5 เมตร (ตามมาตรฐาน) ติดตั้งหางจากฝาและหลังคา
25-270 มิลลิเมตร
(2) ชนิ ด ลำแสง ติ ด ตั้ ง สู ง ไม เ กิ น 25 เมตร ติ ด ตั้ งห า งจากฝ า และหลั งคา 300-750
มิลลิเมตร
(3) ใชปองกันชีวิต
(4) การติดตั้งหางจากผนังกั้นไมเกิน 4.5 เมตร แตไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
(5) หางจากหัวจายลมไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
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รูปที่4.8 แสดงระยะติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน
4.3.1.4 อุปกรณตรวจจับความรอน
(1) ไมไดใชเปนอุปกรณปองกันชีวิต
(2) มีไวเพื่อปองกันทรัพยสินเทานั้น
(3) ติดตั้งบนเพดานสูงไมเกิน 4 เมตร หรือ 6 เมตร

รูปที่4.9 แสดงระยะติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน
4.4 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง (Fire Protection) การตรวจสอบระบบน้ำ
ดับเพลิงระบบ Fire Pump ทำไดดังนี้
4.4.1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตูควบคุม
4.4.2 ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่
4.4.3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
4.4.4 ตรวจสอบการรั่วไหลน้ำมันหลอลื่น
4.4.5 ตรวจสอบระดับน้ำมันหลอลื่น
4.4.6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
4.4.7 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความรอน
4.4.8 ตรวจสอบการรั่วไหลของทอน้ำภายในหองเครื่อง
4.4.9 ตรวจสอบตำแหนงวาลวดานดูด ดานจาย และวาลวระบายน้ำ
4.4.10 ตรวจสอบ Valve ควบคุมน้ำระบายความรอน Solenoid Valve
4.4.11 ตรวจสอบชุด Battery Charge
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4.4.12 ทำความสะอาดโดยทั่วไป
4.4.13 ตรวจสอบการทำงานระบบตาม Function Test ประจาสัปดาห
4.4.14 ตรวจสอบ Alarm gong และ Alarm Valve
4.4.15 ตรวจสอบ Pressure Gauge และแรงดันในระบบ
4.4.16 ตรวจสอบทำงานและความสะอาดของไสกรองอากาศ
4.4.17 ทำความสะอาด Y-Strainer
4.4.18 เปลี่ยนถายน้ำมันหลอลื่น
4.4.19 ตรวจสอบการท างานของ Jockey Pump

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร เปนอาคารสูงการกอสรางอยูในขอบังคับตามกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535) อาคารใหความสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบอาคารและทางหนีไฟตามขอบัญญัติ ใน
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 33 ซึ่ งเป น กฎหมายที่ใชในการควบคุ ม การกอ สรางและการใช อ าคารที่ ใชใน
ประเทศไทย
อาคารบางกอกซิ ตี้ท าวเวอร มี บ ริษั ท ที่ เชา อาศั ย เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายและมี
ผูใชงานเปนจำนวนมาก เนื่องดวยมีสำนักงาน รานอาหาร รานกาแฟ ธนาคาร 7-ELEVEN ทั้งที่เปน
ของคนไทยและตางชาติการออกแบบอาคารของเสนทางหนีไฟและอุปกรณระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัยทำใหลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได
5.2 ปญหาในการดำเนินงาน
ขาดความรู ความเขาใจ ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ทำใหการทำรายงานลาชา
ขาดความรูและประสบการณ ในการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมทำใหการทำรายงาน
ลาชา
ขาดขอมูล ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ในการทำรายงานจึงทำใหตองศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมทำใหเกิดความลาชากวาที่จะทำการหาขอมูลได
5.3 ขอเสนอแนะ
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเปนหลักและ
เปน ไปตามกำหนดในมาตรฐานการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม ดังนั้น ในเรื่องของราคาและ
จำนวนอุปกรณที่ติดตั้งจึงเปนเรื่องรองลงมาที่คำนึงถึง
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รูปที่ 5.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel) อาคาร
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รูปที่ 5.2 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อาคาร
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รูปที่ 5.3 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบดังเพลิง อาคาร
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รูปที่ 5.4 RISER DIAGRAM FOR SPRINKLER
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รูปที่ 5.4 RISER DIAGRAM FOR FIRE HOSE SYSTEM
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