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Abstract 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเปนสิ่งสำคัญมากในการปองกันอันตรายจากการเสียชีวิตและ

ทรัพยสินในกรณีของการเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ระบบนี้มีไวแจงเตือนเมื่อมีเหตุอัคคีภัย

เกิดขึ้น โดยจะใชอุปกรณตรวจจับ เชน Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station 

โดยจะระบุตำแหนงของจุดเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อใหสามารถทำการดับเพลิงขั้นตนไดอยางรวดเร็ว 

เพื่อปองกันการลุกลามของเพลิงไหมและเพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคาร หรือ

เพื่ออพยพคนออกจากตัวอาคารใหไดรวดเร็วที่สุด และสั่งใหอุปกรณสวนประกอบซึ่งเปนอุปกรณที่

ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุมปองกันและดับเพลิงทำงานโดยอัตโนมัติ เชน 

ระบบดับเพลิงดวยแรงดันน้ำ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบลิฟตโดยสาร ระบบพัดลมอัดอากาศบันได

หนีไฟ ระบบประตู Access Control เปนตน ซึ่งจะชวยใหลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูที่อยู

ในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่ผูจัดทำไดไปศึกษาฝกปฏิบัติงานที่บริษัท โจนส แลง ลาซาลล จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่

ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ทางผูจัดทำไดรับมอบหมายจากบริษัทใหเขาไป

ศึกษาและทำรายงานเรื่อง  ระบบปองกันและระงับอัคคภีัยในอาคาร จึงไดนำประสบการณและ สิ่งที่

ไดรบัจากการทำงานมาจัดทำรายงานสหกิจศึกษา 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

2.1 เพ่ือศึกษาหลักการทำงานของระบบปองกันและระงับอัคคภีัยในอาคาร 

2.2 เพ่ือศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณตางๆในระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 

2.3 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร 

2.4 เพ่ือศึกษาการควบคุมระบบปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางอยางถูกตองและปลอดภัย 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 โครงงานเรื่องระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร แบงเปน 2 สวนไดแก สวนระบบ

ปองกันอัคคีภัยและสวนของระบบระงับอัคคีภัย ซึ่งแตละสวนมีดังนี้ 
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3.1 สวนของระบบปองกันอัคคภีัย 

       - 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 เขาใจขั้นตอนการแจงเตอืนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

4.4 เขาใจการปฏิบัติงานควบคุมระบบไดอยางอยางถูกตองและถูกหลักความปลอดภัย 

4.5 เพ่ือเปนประโยชนตอบุคคลที่ตองการศกึษาเก่ียวกับระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

ตามกฎหมายกำหนดอาคารท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญและอาคารสูง จะตองมี

ขอกำหนดสำหรับการปองกันอัคคีภัย อาคารพักอาศัยทั่วไปจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เชน 

คอนโดมิเนียม อพารทเมนท ก็จำเปนตองมีระบบปองกันอัคคีภัย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน 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 และระบบดับเพลิงท่ี

ดีซึ่งประกอบดวย 

ระบบสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยเปนระบบ ที่บอกใหคนในอาคารทราบวา มีเหตุฉุกเฉินเพลิง

ไหม จะไดมีเวลาสำหรับการเตรียมตัวหนีไฟ หรือดับไฟได มีอุปกรณในการเตือนภัย ตอไปนี้ ตูควบคุม 

แหลงจายไฟ อุปกรณเริ่มสัญญาณ  อุปกรณแจงเหตุ และอุปกรณสวนประกอบ  

2.2 สวนประกอบของระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

         ระบบแจงเหตุเพลิงไหมหรือเรียกอีกอยางวาระบบตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมมี

สวนประกอบที่สำคัญคือ แผงควบคุม แหลงจายไฟ  อุปกรณเริ่มสัญญาณ อุปกรณแจงเหตุ และ

อุปกรณประกอบ 
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2.2.1 แผงควบคุม 

 2.2.1.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 

แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมคือ อุปกรณที่ทำหนาที่รับแจงเหตุการณเกิดเพลิงไหมจาก

อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและอุปกรณแจงเหตุดวยมือและแสดงการเกิดเพลิงไหมใหผูควบคุมหรือผู

อยูในอาคารทราบรวมทั้งยังทำงานรวมกับระบบอื่นของอาคารอีกเชน ระบบดับเพลิงดวยสารเคมี

ระบบลิฟต ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ และระบบเปดหรือปดประตูอัตโนมัติเปนตน โดยปกติ

เมื่อแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมไดรับสัญญาณแจงเหตุแลวจะหนวงเวลาไดระยะหนึ่งเพ่ือการ

ตรวจสอบ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะสงสัญญาณแจงเหตุการณเกิดเพลิงไหม การแจงเหตุอาจแจงเหตุทั้ง

อาคารหรือเฉพาะบริเวณที่กำหนดก็ได 

1) การทำงาน เมื่ออุปกรณเริ่มสัญญาณทำงานและสงสัญญาณแจงเหตุมายังแผงควบคุมและ

แจงเหตุเพลิงไหม จะมีเสียงสัญญาณเสียงดังเตือนที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมพรอมทั้งแสดง

โซนทีเ่กิดเหตุและถามแีผนผังแสดงเหตุก็จะแสดงดวย การแจงเหตุนี้เพื่อใหผูควบคุมทราบการเกิดเหตุ

ในเบื้องตนและทำการตรวจสอบหรือพิสูจนการเกิดเพลิงไหม ถาพบวาการแจงเหตุเกิดจากการทำงาน

ผิดพลาดของอุปกรณตรวจจับผูควบคุมจะทำการปรับตั้งระบบใหม กรณีนี้จะไมมีการแจงเหตุใหผูอยู

ในอาคารทราบ หากการปรับตั้งระบบใหมไมทำภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการแจงเหตุ ใน

การแจงเหตุแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมจะสั่งใหอุปกรณแจงเหตุทั้งที่เปนชนิดเสียงและแสง

ทำงาน การแจงเหตุสามารถออกแบบใหแจงเหตุเฉพาะในบริเวณโซนท่ีเกิดเหตุหรือโซนที่เก่ียวของ

หรือใกลเคียงหรือแจงเหตุทั้งอาคารก็ได ในการออกแบบระบบจะตองพิจารณาการแจงเหตุใน

เหมาะสมตามลักษณะการใชอาคารและบุคคลที่อยูในอาคาร 

กรณีระบบควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมเกิดการขัดของจะแสดงสถานะขัดของ ปกติจะมี

เสียงสัญญาณบัสเซอรเตือนดังที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมพรอมทั้งมีไฟแสดงสถานะขัดของ

ดวยตามการออกแบบของผูผลิต กรณีท่ีมีวงจรหนวงเวลาควรตองการหนวงเวลาไวที่ 1-5 นาที หลังมี

สัญญาณแจงเหตุการณการตั้งเวลาจะตองสัมพันธกับระยะเวลาคนหาเพ่ือพิสูจนการเกิดเพลิงไหม 

อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีมากหรือจำนวนชั้นมาก ระยะเวลาคนหาก็จะมากดวยแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิง

ไหมจะตองสามารถทำงานเองไดอัตโนมัติ ผูควบคมุสามารถแทรกหรือหยุดการทำงานของแผงควบคุม

แจงเหตุเพลิงไหมไดทุกขั้นตอน 

2.2.1.2 ไฟแสดงสัญญาณ (Indicator Lamp) แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมควรมีไฟ

แสดงสญัญาณแสดงสภาวะการทำงานโดยทั่วไป ตัวอยางไฟแสดงสัญญาณดังนี้ 
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Power แสดงการจายไฟอยางถูกตอง 

System Alarm แสดงวาอยูในสถานะแจงเหตุ 

System Trouble แสดงวาอยูในสถานะขัดของ 

AC Power Fail แสดงแหลงจายไฟหลักขัดของ 

Battery Fail แสดงการประจุแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ขัดของ 

Ground Fault แสดงการรั่วลงดนิของระบบการเดินสาย 

Alarm Zone แสดงสถานะของโซนอยูในสภาวะแจงเหตุ 

Trouble Zone แสดงสถานะของโซนอยูในสถานะขัดของ 

2.2.1.3 สวิตชควบคุม (Control Switch) แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมควรมีสวิตชหรือ

ปุมเพ่ือควบคมุการทำงานทั่วไป เชน 

Acknowledge เพ่ือรับทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นและทำใหเสียงบัสเซอรหยุด 

System Reset เพื่อปรับตั้งระบบใหมใหกลับสูสภาวะปกติพรอมทำงาน 

Signal Silence เพ่ือระงับเสียงหรือแสงการแจงสัญญาณเปนการชั่วคราว 

Lamp Test เพ่ือทดสอบไฟ LED แผง LCD หรือเสียงบัสเซอรสำหรับแผงควบคุมแลว

แจงเหตุเพลิงไหมที่มีจำนวนโซนหลายโซน 

2.2.1.4 แผงแสดงผลเพลิงไหม (Annunciator) แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมควรมีแผง

แสดงผลท่ีสามารถแสดงโซนที่เกิดเหตุไดนอกเหนือจากที่แสดงที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม 

ติดตั้งในสถานที่หางออกไปจุดประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของสามารถระบุสถานที่เกิดเหตุได

รวดเรว็และแมนยําการแสดงผลสามารถแบงไดเปนหลายแบบ เชน 

1) แบบแสดงโซนเกิดเหตดุวยหลอดไฟ หรือ LED พรอมปายบอกโซน 

2) แบบขอความเปนอักษรบนจอบางผูผลิตสามารถบอกวันและเวลาไดดวย 
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3) แบบแผนผังอาคาร (Graphic Annunciator) โดยจัดทำเปนรูปแผนผังอาคารที่เขาใจ

งายและมหีลอด LED แสดงโซนที่เกิดเหตุ 

4) แบบไมโครคอมพิวเตอร จะใชกับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมชนิดระบุตำแหนง

ไดแบบนี้สามารถแสดงแผนผังอาคารเปนรูปสีไดและมีไดหลายรูป อาจเปนรูปแผนผังประจำชั้นหรือ

อาคารดานในดานหนึ่งสามารถทำใหมีการเปลี่ยนสีโซนจากสีปกติเปนสีแดงไดเมื่อมีการแจงเหตุ และ

เปลี่ยนเปนสีเหลืองในกรณีขัดของ นอกจากนี้แลวยังสามารถเปนมอนิเตอรควบคุมแผงควบคุมและ

แจงเหตุเพลิงไหมไดอีกดวย 

แผงแสดงผลจะเปนแบบใดก็ตามจะตองสามารถแยกความแตกตางของเหตุการณที่มี การ

รับทราบแลวกับเหตุการณใหมที่ยังไมไดรับทราบได การแยกความแตกตางปกติจะใชเปนไฟติดคาง 

และไฟกระพริบโดยมีสวิตชทดสอบและไฟแสดงการทำงานของอุปกรณและอ่ืน ๆ ตามแตผู  

ผลิต สำหรับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมที่เปนชนิดระบุตำแหนงไดควรมีระบบแผงแสดงผลที่

เปนชนิดระบุตำแหนงไดดวย 

แผงแสดงผลเพลิงไหมควรติดต้ังในที่หรือบริเวณทางเขาหลักของอาคารโดยเฉพาะทางเขา

ของพนักงานดับเพลิงหรือในศูนยสั่งการดับเพลิง (Fire Command Center) เพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุไดโดยไมมีเสียเวลาในการคนหา การแสดงเหตุควรเลือกรูปแบบที่งายและ

รวดเร็วตอการทำความเขาใจการแสดงดวยรูปภาพจะเขาใจงายกวาการใชขอความและอาจมีไดหลาย

ชุดตามความเหมาะสม 

2.2.1.5 โทรศัพทฉุกเฉิน แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมของอาคารชุด อาคารสูงขนาด

ใหญและสถานประกอบการพิเศษควรมีระบบโทรศัพทสำหรับนักผจญเพลิงหรือเจาหนาที่ เพื่อใชทำ

การติดตอกับเจาหนาที่ท่ีแผงควบคมุแจงเหตุดวยเพลิงไหมหรือศูนยสั่งการฯ ในกรณีเกิดเพลิงไหมเพ่ือ

ประสานงานดับเพลิงโทรศัพทควรติดตั้งในตูเดียวกับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมหรือที่ศูนยสั่ง

การดับเพลิง แหลงจายไฟอาจใชรวมกับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมหรือแยกตางหากโดยมี

ระบบไฟฟาสํารองเองก็ไดแตที่สำคัญตองไมรวมกับระบบโทรศัพทปกติของอาคาร แผงควบคุมระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมหลายผูผลิตจะเปนชนิดที่มีระบบโทรศัพทอยูดวย มาตรฐานมีขอกําหนดสำหรับ

โทรศพัทฉุกเฉินดงัน้ี 

1) ระบบและอุปกรณโทรศัพทตองเปนชนิดท่ีออกแบบใหใชกับระบบแจงเหตุโดยเฉพาะจะ

นําระบบโทรศพัทธรรมดามาใชไมได 
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2) สายสัญญาณทั้งหมดตองมีวงจรตรวจคุมเพื่อแจงเหตุขัดของไดเมื่อมีเหตุการณผิดปกติ

ไดแกสายสัญญาณในระบบขาดหรือลัดวงจร 

3) โทรศัพทตองติดตั้งอยางนอยท่ีสุดในพ้ืนที่ตอไปนี้คือ ชองบันไดอยางนอยทุก ๆ 3 ชั้น 

ในหองเครื่องลิฟตทุกหองในหองเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและในหองปลอดควันไฟหนาลิฟตดับเพลิงทุก

ชั้น 

2.2.1.6 ข้ันตอนการแจงเหตุ เมื่อแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหมไดรับสัญญาณการเกิด

เพลิงไหมจากอุปกรณเริ่มสัญญาณก็จะทำการแจงเหตุตามขั้นตอนที่กำหนด โดยทั่วไปการแจงเหตุ

แบงออกเปนแบบข้ันตอนเดียวและหลายขั้นตอน 

(1) การแจงเหตุแบบขั้นตอนเดียว หมายถึงการท่ีอุปกรณแจงเหตุทำงานทันทีเมื่ออุ 

ปกรณตรวจจับเพลิงไหมทำงาน 

(2) การแจงเหตุแบบหลายขั้นตอน หมายถึงการแจงเหตุท่ีตองการการตรวจสอบกอนการแจง

เหตุแบบหลายขั้นตอนแบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 

1) แจงเหตุใหทราบเฉพาะที่ศูนยดับเพลิงกอน เพ่ือทำการตรวจสอบเหตุการณกอน (Pre-

Signal) จากนั้นแจงเหตุอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด 

2) แจงเหตุดวยสัญญาณอพยพ (Evacuation Signal) เฉพาะพื้นที่ที่อุปกรณตรวจจับสง

สัญญาณหรือพื้นที่ตนเพลิงและบริเวณใกลเคียงรวมทั้งพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงในอาคารหรือหนีไฟยาก 

พรอมกันนั้นสงสัญญาณเตรียมพรอม (Alert Signal) ในพ้ืนที่ท่ีเหลือและเปลี่ยนเปนสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมเมื่อเกินเวลาที่กำหนด 

3) แบบผสม คือแบบที่เปนทั้งแบบที่ (1) และ (2) รวมกัน 

การแจงเหตุเฉพาะเจาหนาที่ (Staff Alarm) ตามที่กำหนดในมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิง

ไหมอนุญาตใหใชไดเฉพาะสถานพยาบาลเทานั้น 

2.2.1.7 ตำแหนงติดตั้ง 
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รูปที ่2.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel)            

2.2.2 ชดุจายไฟ (Power Supply) 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหมทำงานดวยไฟฟาจึงตองมีแหลงจายไฟใหในการนําระบบไปใชงานตอง

ออกแบบและติดตั้งใหระบบสามารถทำงานไดตลอดเวลาและเชื่อถือไดสูง ระบบแจงเหตุเพลิงไหมจึงมี

แหลงจายไฟอยูสองสวนคือ แหลงจายไฟหลัก และแหลงจายไฟสํารอง ปกติแหลงจายไฟหลักจะเปน

การไฟฟาจากการไฟฟาฯ เมื่อแหลงจายไฟหลักขัดของแหลงจายไฟสํารองจะจายไฟแทนแหลงจายไฟ

สํารองจึงควรเปนแบตเตอรี่ชนิดไมตองบำรุงรักษา (Maintenance Free) มีพิกัดเพียงพอที่จะทำให

ระบบสามารทำงานไดตามท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    รูปที ่2.2 ชุดจายไฟ (Power Supply) 

2.2.3 อุปกรณเร่ิมสัญญาณ (Initiating Devices) 

(1) อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนอุปกรณสำหรับตรวจจับควันทำหนาที่

ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ การเกิดเหตุเพลิงไหมจะเกิดควันไฟกอน จึงทำใหอุปกรณ

ตรวจจับควันสามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหมในระยะแรกกอนเกิดเหตุเพลิงลุกไหมได แตก็มีขอยกเวน

ในการเกิดเพลิงไหมบางกรณีจะเกิดควันไฟนอยจึงไมควรนำอุปกรณตรวจจับควันไปใชในงานที่เกิด

จากเหตุเพลิงไหมจากสารเคมีบางชนิดหรือน้ำมัน หลักการทำงานโดยทั่วไปของอุปกรณตรวจจับควัน

จะทำงานโดยอาศัย หลักการคือเมื่อมีอนุภาคควัน ลอยเขาไปในอุปกรณตรวจจับควันอนุภาคควันจะ

ลอยเขาไปกีดขวางวงจรไฟฟา หรือกีดของระบบแสงของวงจร ใชอนุภาคควันในการทำใหเกิดการหัก

เหแสงกับตัวรับแสง 
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ชนิดของอุปกรณตรวจจับควัน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ชนิด ไอโอไนเซชัน (Ionization) 

และชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric) 

1) อุปกรณตรวจจับควันชนิดไอโอเซชัน (Smoke Detector Ionization Type) แสดง

ดังรูป 2.3 ภายในเปนกลอง (Chamber) มีแผนโลหะที่ มีขั้วไฟฟาตางกันมีสารกัมมันตภาพรังสี 

(Radioactive) ซึ่งจะทำหนาท่ีกระตุนอากาศภายในใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนโดยไอออนในกลอง

จะทำหนาท่ีเปนตัวนำไฟฟา ใหกระแสไฟฟาไหลผานทั้งสองข้ัว เม่ือเกิดควันเขาไปในกลองจะทำใหคา

ความนำไฟฟาของอากาศลดลง และกระแสไฟฟาจะลดลงตามปริมาณควันที่เพิ่มขึ้นจนถึงคาทีก่ำหนด

ไวใหอุปกรณทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.3 เปนอุปกรณตรวจับควันชนิดไอโอเซชัน (Smoke Detector Ionization Type) 

 

 

 

 

 

รูปที ่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 

- ตรวจจับควันทีอ่นุภาคขนาดใหญและหนาทึบ ที่เกิดจากการครตุัวอยางชาไดดีเทาระบบอุปกรณ

ตรวจจับควันชนิด (Smoke Detector Photoelectric Type) 

- หากมีฝุนขนาดเล็กจับที่ตัวอุปกรณ จะทำใหอุปกรณทำงานท่ีผิดพลาดได 

- กระแสลมและการกลั่นตัวไอน้ำในอากาศทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได 

- การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศและความช้ืนมีผลทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได 

การแกไข (เรื่องความช้ืน และความกดอากาศเปลี่ยนแปลง) 

เพื่อปดขอเสียดานนี้จึงมีการพัฒนาเปนอุปกรณตรวจจับชนิด ไอโอเซชันแบบกลองคูกลอง

หนึ่งจะรับอากาศจากภายนอก สวนอีกกลองจะเปนกลองอากาศอางอิงที่เปดชองเล็กๆท่ียอมให

ความชื้นผานได แตไมยอมใหอนุภาคควันผาน กลองทั้งสองจะทำหนาที่เปรียบเทียมกันระหวางสอง

กลองถามความชื้น และความดันทั้งสองกลองเทากันอุปกรณจะไมทำงาน 
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2) อุปกรณตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Smoke Detector Photoelectric Type) 

มีหลักการทำงาน 2 แบบคือ แบบหักเหของแสง และแบบใชควันกีดขวางแสง 

   2.1) อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริกแบบหักเหแสง (Light Scattering) ดัง

แสดงในรูปที่ 2.6 ทำงานโดยมีแหลงกำเนิดแสงแตจะไมยิงไปที่ตัวรับแสงโดยตรงจะอาศัยการเมื่อมี

อนุภาคควันเขามาในอุปกรณ อนุภาคควันจะหักเหแสงบางสวนไปที่ตัวรับแสงเมื่อมีควันมากขึ้นแสงก็

จะหักเหเขาตวัรับแสงมากขึ้นจนถึงจุดที่กำหนดใหอุปกรณทำงาน ดังรูปที่ 2.7 

   

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก แบบหักเหแสง (Light Scattering) 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.7 ระบบการทำงานของ อุปกรณตรวจจับควัน แบบหกัเหแสง (Light Scattering) 

  2.2) อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กทริก แบบควันกีดขวางแสง (Light 

Obscuration) ดังแสดงในรูป 2.8 ทำงานโดยใชแหลงกำเนิดแสง (Emitted Light) ยิงเขาที่ตัวรับ

แสง (Detector Light) เม่ือไมมีควันไฟปริมาณแสงจะคงท่ี ที่คาหนึ่งเสมอ เมื่อมีอนุภาคควันเขามา

อนุภาคควันจะเขาไปกีดขวางลำแสง แสงที่สองเขาตัวรับแสงจะต่ำลงเรื่อย ๆ จนถึงคาที่กำหนดไว

อุปกรณจะทำงานดังรูปที่ 2.9 
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รูปที่ 2.8 อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก แบบควันกีดขวางแสง (Light Obscuration) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.9 การทำงานของอุปกรณตรวจจับควันแบบกีดขวางแสง (Light Obscuration) 

 ขอดี 

            เหมาะสมกับการตรวจจับควันท่ีมีขนาดใหญตั้งแต 1 ไมครอนข้ึนไป คือควันที่เกิดจากการ

สันดาปไมสมบรูณ เชนเกิดเพลิงไหมในที่อับอากาศ 

(2) อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat 

Detector) แสดงดังรูป 2.10 จัดเปนอุปกรณเริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) เปนอุปกรณเริ่ม

สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม เรียกวาอุปกรณเริ่มสัญญานอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) 

เปนอุปกรณอัตโนมัติท่ีราคาถูก และมีสัญญาณแจงเตือนผิดพลาด (Fault Alarm) คอนขางต่ำ มีใช

งานดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 2.10 อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) 

1) อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Electronic Heat 

Detector Rate -of Rise) อุปกรณชนิดนี้จะทำงานเม่ือมีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป

ตั้งแต 10 องศาเซลเซียส ใน 1 นาที ลักษณะการทำงานเมื่ออากาศในสวนดานบนของสวนรับความ

รอนถูกความรอน จะขยายตัวอยางรวดเร็วมาก จนอากาศที่ขยายไมสามารถเล็ดลอดออกมาในชอง

ระบายได ทำใหเกิดความดันสูงมากขึ้นไปดันแผนไดอะแฟรมใหดันขาคอนแทคแตะกัน ทำใหอุปกรณ 

ตรวจจับความรอนสงสัญญาณแจงไปยังตูควบคุม 

2 )  อุ ป ก รณ 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 ท่ี  (Electronic Heat 

Detector/Fixed Temperature) อุปกรณชนิดนี้จะทำงานตอเมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถึงจุด

ที่กำหนดไวซึ่งมีตั้งแต 60 องศาเซลเซียส จนถึง 150 องศาเซลเซียส การทำงานอาศัยหลักการของ

โลหะ 2 ชนิดเมื่อถูกความรอน แลวเกิดมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวแตกตางกันโลหะทั้ง 2 จะมาแนบ

ติดกัน (Bimetal) จะทำใหโลหะเกิดการบิดตัวและโคงงอไปอีกดานหนึ่งทำใหเกิดมีการขยายตัวที่

แตกตางกัน เม่ืออุณหภูมิลดลง ก็จะกลับสูสภาพเดมิ 

3) อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณชนิด

นี้รวมเอาคุณสมบัติการตรวจจับ  แบบ ชนิดจับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ และชนิดจับอุณหภูมิคงท่ี 

เขามาอยูในตัวเดียวกันเพ่ือตรวจจับความรอนท่ีเกิดข้ึนไดท้ังสองลักษณะ และเพ่ิมความไวในการ

ตรวจจับใหดีขึ้นอุปกรณตรวจจับความรอนทั้งสามแบบท่ีกลาวมา การทำงานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ตัว

อุปกรณตรวจับความรอนตรวจจับความรอนไดแลว อุปกรณดังกลาวก็จะยังคงใชงานไดอีกตามปกติ 

4) อุปกรณตรวจจับความรอนชนิด (Mechanical Heat Detectors) เปนอุปกรณตรว

จับความรอน แบบ ชนิดจับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ และชนิดจับอุณหภูมิคงที่ เขามาอยูในตัว

เดียวกัน แตการตรวจจับ แบบ ชนิดจับอุณหภูมิคงที่ แผนโลหะที่นำมาใชในการควบคุมความรอน
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เวลาตรวจจับ จะไมสามารถคืนสูสภาพเดิมได เมื่อเหตุเพลิงไหมกลับสูสภาวะปกติแลว อุปกรณชนิด 

Mechanical นี้ไมสามารถใชงานตรวจจับความรอนไดอีก เนื่องจากแผนโลหะในการตรวจจับความ

รอนจะบิดตอและโคงงอไปเลย ดวยเหตุผลนี้อุปกรณตรวจจับความรอน ชนิด Mechanical Heat 

Detectors จึงมีราคาถูกมากๆ 

 

 

                                                    

 

รูปที่ 2.11 อุปกรณตรวจจับความรอนชนิด Mechanical Heat Detectors 

(3) อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) เปนอุปกรณจับเปลวไฟโดยปกติจะ

นำไปใชในบริเวณพ้ืนที่อันตรายและมีควาเสี่ยงในการเพลิงไหมสูง (Heat Area) เชน คลังจายน้ำมัน 

โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเก็บวัสดุท่ีเม่ือติดไฟจะเกิดควันไมมาก บริเวณท่ีงายตอการระเบิดและงาย

ตอการลุกลาม อุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่คลื่นแสงในยานอัลตราไวโอเลตในชวงความ

ยาวคลื่นอยูที่ 0.18-0.36 ไมครอนที่แผจากเปลวไฟเทานั้นแสงสวางที่เกิดจากหลอดไฟหรืออินฟราเรด

จะไมมีผลทำใหเกิด Fault Alarm ได การพิจารณาเลือดติดตั้งอุปกรณตรวจจับเปลวไฟในบริเวณ

ตางๆ เราจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม และลักษณะของ

การเกิดเพลิงไหมที่เกิดขึ้น เพ่ือติดตั้งอุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากเกินไป 

 

                                            

 

 

 

รูปที่ 2.12 อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) 
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(4) อุปกรณเริ่มสัญญาแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) เปนอุปกรณเริ่ม

สัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) หรือกด ทุบกระจก (Break Glass) จาก

บุคคลที่เห็นเหตุการณเพลิงไหม สวนใหญจะตดิตั้งไวใน ทางเดินสวนกลาง หรือ ที่มีคนเห็นไดงาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 อุปกรณเริ่มสัญญาแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) แบบดึงหรือบิดกุญแจ 

 

 

 

 

รปูที่ 2.14 อุปกรณเริ่มสัญญาแบบมือดงึจากบุคคล (Manual Pull Station) แบบกด 

2.2.4 อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียงและแสง  

หลังจากอุปกรณเริ่มสัญญาณทำงานโดยสงสัญญาณมาท่ีตูควบคุม (FCP) ตูควบคุมจะสง

สัญญาณออกไปยังอุปกรณ เชน กระดิ่ง ไซเรน ลำโพง ไฟสัญญาณ เพ่ือใหผูเชาเจาหนาท่ีอาคารได

ทราบวามีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึน 
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รูปที่ 2.15 อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียงและแสง 

2.2.5 อุปกรณประกอบ (Auxiliary Devices) 

 เปนอุปกรณที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนที่เกี่ยวของกับการควบคุมปองกันและระงับ

อัคคีภัยอาคารโดยจะรับคำสั่งจากตูควบคุม (FCP) เชนสงสัญญาณกระตุนการทำงานของระบบบังคับ

ลิฟตลงชั้นลาง , การสั่งปดการทำในระบบปรับอากาศ, สั่งเปดพัดลมในระบบระบายอากาศ,การ

ควบคุมเปด ปดประตูทางออก,เปดประตหนีไฟ, ปดประตูกันควันไฟ  , ควบคมระบบกระจายเสียง 

และการประกาศแจงขาว 

ลิฟตดับเพลิงสำหรับพนักงานดับเพลิงสำหรับอาคารสูง กฎหมายกำหนดใหมีลิฟตสำหรับ

พนักงานดับเพลิงใชงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

 ระบบควบคุมควันไฟ เพื่อปองกันควันไฟท่ีเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม 

ของอาคารมีระบบพัดลมอัดอากาศใหกับบันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะสั่งใหพัดลมอัดอากาศ

ทำงานโดยอัตโนมัติจายใหกับบันไดหนีไฟ โถงหนาลิฟต เนื่องจากในบันไดหนีไฟจะตองมีความดัน

อากาศมากกวาความดันภายนอก เพ่ือปองกันไมใหควันไฟจากภายนอกเขามาในบันไดหนีไฟ  

2.3 การออกแบบติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม คือระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหมและแจงใหเจาหนาท่ี

หรือผูใชงานอาคารทราบโดยอัตโนมัติ ระบบท่ีดีตองตรวจจับและแจงเหตุไดอยางถกูตองรวดเร็วและมี

ความนาเชื่อถือถือไดสูงเพ่ือใหผูอาศัยในอาคารมีโอกาสหนีไฟไปยังที่ปลอดภัยสูงข้ึน มีโอกาสดับไฟใน

ระยะลุกไหมเริ่มตน ไดมากขึ้นเปนผลใหลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินไดมาก ระบบแจงเหตุ

เพลิงไหมจึงตองมีขอมูลพรอมทั้งขอมูลของตัวระบบเองขอมูลของอาคารและบุคคลที่ใชอาคาร เพื่อให

สามารถเลือกระบบได อยางถูกตองที่สำคัญคือจะตองออกแบบและติดตั้งใหสอดคลองกับที่กำหนดใน

มาตรฐาน 
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การออกแบบติดตั้งอยูดวยกัน 2 ระบบ 

1. ระบบการแจงเหตุเปนโซน (Conventional System) ระบบนี้ เปนการแบงพ้ืนที่การ

ควบคุมของอาคารออกเปนสวนๆหรือโซน ซึ่งในการแบงพ้ืนที่โซนจะมีหลักเกณฑตามมาตรฐาน

กำหนด เพ่ือใหมีระยะคนหาในจุดท่ีเกิดเหตุได ในการออกแบบการแจงเหตุในแบบนี้ จะทำใหเรารูถึง

พ้ืนที่การเกิดเหตุแบบเปนโซนกวางๆ จะไมทราบจุดเกิดเหตุโดยตรง อาจจะตองตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

อีกครั้งหนึง่ ระบบน้ีมักติดตั้งในอาคารที่มีขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.16 ระบบการแจงเหตุเปนโซน (Conventional System) 

2 ระบบการแจงเหตุแบบระบุตำแหนง (Addressable System) ระบบนี้เม่ือเกิดเหตุเพลิง

ไหมระบบสามารถบอกพื้นที่หรือตำแหนงการเกิดเหตุไดโดย ตรง ทำใหสามารถเขาระงับเหตุและ

อพยพคนออกจากพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็ว อุปกรณตรวจจับในระบบนี้ก็ตองใชอุปกรณที่สามารถระบุ

ตำแหนงได (Addressable Device) ระบบนี้มักติดต้ังในอาคารที่มีขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.17 ระบบการแจงเหตุแบบระบุตำแหนง (Addressable System) 
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2.3.1 แผงควบคุม แผงควบคุมตองติดตั้งดังน้ี 

1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญหรืออาคารขนาดใหญพิเศษหรือสถานประกอบการ

พิเศษตองติดตั้งแผงควบคุมหลักภายในศูนยสัง่การดับเพลิงซึ่งตั้งอยูชั้นลางของอาคาร ขอกําหนดนี้ไม

รวมถึงแผงแสดงผลเพลิงไหมระยะไกลซึ่งตองติดตั้งในสถานท่ีหางไกลออกไป 

2) อาคารขนาดเล็ก ใหติดตั้งแผงควบคุมในหองหรือบริเวณที่มีคนอยูประจำ

ตลอดเวลาหรือในพื้นที่ที่มีคนเห็นไดงายและหามติดตั้งในสถานที่เปยกชื้นหรือที่มคีวามชื้นสงูหรอืมีฝุน

มากพ้ืนที่ปฏิบัติงานหนาแผงควบคุมตองเพียงพอที่จะเขาไปปฏิบัติงานไดสะดวกโดยมืพื้นท่ีการ

ปฏิบัติงานไมนอยกวาที่แสดงในรูปที่ 2.18 เพดานบริเวณที่ติดตั้งแผงตองสูงไมนอยกวา 1.80เมตร 

และเปนที่วางสามารถเขาถึงเพ่ือปฏิบัติงานได 

 

 

 

 

 

รูปที่2.18 พื้นท่ีวางสำหรับแผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม 

2.3.2 แผงแสดงผลเพลิงไหม (Annunciator) สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ หรือสถานประกอบการพิเศษและอาคารขนาดเล็กตองติดตั้งแผงแสดงผลเพลิงไหม

เชนเดียวกับแผงควบคุมตามขอ (1) การติดตั้งตองอยูในตำแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนอยูในพ้ืนที่

ทางเขาหลักของอาคารหรืออยูในหองควบคุม หรือศูนยสั่งการดับเพลิงที่สามารถเขาบำรุงรักษาได

สะดวกพื้นทีปฏิบัติงานไมนอยกวาท่ีกำหนด และมีความสูงจากพื้นระหวาง 0.75 เมตร ถึง 1.85 เมตร

โดยวัดจากขอบลางของแผง 

ในท่ีซึ่งแผงแสดงผลเพลิงไหมมีประตูปดอยู ที่ประตูนี้ตองมีเครื่องหมายแสดงเปนตัวอักษร

วา”แผงแสดงผลเพลิงไหม” ดวยสีและขนาดที่เห็นไดชัดเจน ขนาดความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา 

50 มิลลิเมตร และตองไมมีอักษรอ่ืนรวมอยูดวยบนประตูบานเดียวกันนี้ ประตูควรเปนชนิดท่ีไม

สามารถล็อกไดเพื่อใหสามารถเปดประตูไดตลอดเวลา 
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ถาแผงแสดงผลเพลิงไหมติดตั้งในพื้นท่ีซึ่งหางออกไป ตองมีแผนผังแสดงตำแหนงที่ตั้งของ

แผงแสดงผลเพลิงไหมติดตั้งที่ทางเขาหลักของอาคารในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

2.3.3 ชุดจายไฟ (Power Supply) 

พิกัดของแหลงจายไฟหลักแหลงจายไฟจะตองมีพิกัดเพียงพอที่จะจายไฟใหกับระบบไดการ

กำหนดพิกัดของแหลงจายไฟจะกำหนดจากโหลดที่ตอใชไฟจากแหลงจายไฟซึ่งปกติจะประกอบดวย

ตัวระบบแจงเหตุเพลิงไหมและแบตเตอรี่ (หรอืเครื่องเก็บประจุแบตเตอรี่) จะหาพิกัดแหลงจายไดดังน้ี 

พิกัดแหลงจายไฟ  ≥  ผลรวมโหลดทั้งหมดของแผงควบคุมและอุปกรณที่ใชไฟจากแผงควบ

คม +กระแสสูงสุด ของเครื่องประจุแบตเตอรี่ 

โหลดที่ใชไฟจากแผงควบคุมแบงเปนโหลดที่ใชในสภาวะปกติ และในสภาวะแจงเหตุในการ

คํานวณจะหาโหลดทั้งสองสภาวะและเลือกใชคาที่มากกวา 

(1) พิกัดของแหลงจายไฟสํารอง ปกติจะใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟสํารอง การกำหนด

พิกัดแบตเตอรี่จึงเปนเรื่องสำคัญ แบตเตอรี่ควรมีพิกัดท่ีสามารถจายไฟใหกับระบบในภาวะใชงานปกติ

ไดนานไมตำ่กวา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นตองไฟใหกับระบบในภาวะแจงเหตุไดนานไมนอยกวา 15 

นาที ดังนั้นในการกำหนดพิกัดแบตเตอรี่จึงตองเผื่อไวอีก 25% ของคาที่คํานวณได การคํานวณพิกัด

ของแบตเตอรี่สามารถทำไดดังนี ้

 

 

 

กำหนดให 

 

 

 

 

 

 

(2) พิกัดของเครื่องประจุแบตเตอรี่ มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมกำหนดพิกัดของ

เครื่องประจุแบตเตอรี่ไววา ภายใน 24 ชั่วโมงตองสามารถประจุแบตเตอรี่เริ่มจากสภาพที่ไฟหมด

ใหมีประจุมากพอที่จะจายไฟใหกับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดนาน 5 ชั่วโมงในสภาวะปกติรวมกับ

ในสภาวะแจงเหตุอีก 15 นาที ในการประจุแบตเตอรี่ดังกลาวอาจประจุไฟไมเต็มก็ได ข้ึนอยูกับ

พิกดัของแบตเตอรี่เขียนเปนสมการไดดังน้ี 
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2.3.4 อุปกรณเริ่มสัญญาณ เปนอุปกรณที่ทำหนาที่แจงใหแผงควบคุมทราบการเกิดเหตุ

ตอจากนั้นระบบจะทำงาน แจงเหตุโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว อุปกรณเริ่มสัญญาณแบง

ออกเปน 2 ชนิดดังนี้ 

(1) อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual Station) เปนสวิตชที่ทำงานจากการกดหรือดึงดวย

ตัวบุคคล สวิตชบางแบบตองทุบกระจกกอนจึงจะสามารถกดหรือดึงได ข้ึนอยูกับการออกแบบและ

ขอกําหนดของแตละมาตรฐาน สวิตชทั่วไปจะผลิตเปนชนิดที่เมื่อทำการกดหรือดึงแลวไมสามารถ

ปรับตัง้ใหม (Reset) ไดงาย 

(2) อุปกรณเริ่มสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic Detector) เปนอุปกรณท่ีตรวจสอบการเกิด

เพลิงไหมและทำการแจงสัญญาณไปท่ีแผงควบคุมโดยอัตโนมัติ อุปกรณเริ่มสัญญาณอัตโนมัติ เชน 

อุปกรณตรวจจับควัน อุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง อุปกรณตรวจจับกาซ 

สวิตช ตรวจการไหล (Water Flow Switch) และทอระบบดับเพลงิ (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

วงจรขาดหรือรั่วลงดนิ ขึ้นอยู กับความชับซอนของระบบ 

          (1) วงจรแบบ 2 สาย วงจรแบบนี้แตละแบบจะมีสายไฟฟาเดินออกจากแผงควบคุมจำนวน 

2 เสนไปตอเขากับอุปกรณเริ่มสัญญาณแตละตัว อุปกรณเริ่มสัญญาณทุกตัวจะตอกันเปนแบบขนาน

ตัวที่อยูปลายสุดจะเปนตัวตานทานเรียกวาอุปกรณปลายสายวงจร (End-of-line Device) มาตรฐาน 

NFPA เรียกวาเปนวงจรแบบ Class B 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.19 วงจรแบบ 2 สาย 
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ในการเดินสายวงจรของวงจรแบบ 2 สายนั้นสิ่งสำคัญคืออุปกรณตรวจจับทั้งหมดที่ตอใน

วงจรจะตองตอเรียงลำดับไปเรื่อย ๆ ไมสามารถตอแยกทางกันไดเพราะถาวงจรที่ตอแยกออกไปขาด

ระบบจะไมสามารถตรวจสอบการขาดวงจรได การเดินสายของวงจรท่ีตอไปใชงานหลายพื้นที่อาจเกิด

การสับสนได 

 

 

 

 

รูปที่ 2.20 วงจรแบบ 2 สายเมื่อเกิดการขัดของ 

โดยปกติอุปกรณปลายสายวงจรจะเปนความตานทานจึงอาจเรียกอีกอยางวาความตานทาน

ปลายสาย ความตานทานตัวนี้จะทำหนาที่เปนตัวตรวจคุมเมื่อวงจรสวนหนึ่งสวนใดขาดความตานทาน

ของวงจรจะเปลี่ยนไประบบจะสามารถตรวจสอบเองได กรณีนี้จะแสดงสัญญาณขัดของ (Trouble 

Signal) เมื่อเกิดการลัดวงจรระบบจะตรวจสอบไดเชนกัน และแสดงสัญญาณเตือน (Alarm Signal) 

(2) วงจรแบบ 4 สาย วงจรแบบนี้ความตานทานปลายสายจะอยูในแผงควบคุม จึงตอง

เดินสายยอนกลับมาที่แผงควบคุมดวยระบบจึงมีความเชื่อถือไดสูงขึ้นวงจรจะยังสามารถทำงานไดเม่ือ 

เกิดการขัดของเพียงจุดเดียว วงจรยังคงสงสัญญาณเตือนภัยไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม มาตรฐาน NFPA 

เรียกวาเปนวงจรแบบ Class A 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.21 วงจรแบบ 4 สาย 
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2.3.4.2 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณท่ีเริ่มทำงานโดยอาศัยการกระตุน

จากบุคคลโดยการดึงหรือ ทุบกระจกใหแตก ลักษณะการทำงานอาจเปนแบบจังหวะเดียว (Single 

Action) หรือเปนแบบสองจังหวะ (Double Action) อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะติดตั้งในตำแหนงที่

เห็นได ชัด ตำแหนงที่ติดตั้งจะตอง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทางเขาออกอาคารและพ้ืนท่ีแตละชั้นของทาง

หนีไฟของอาคาร การติดตั้งตองอยูใน บริเวณท่ีเขาถึงไดสะดวก จุดท่ีติดตั้งควรสูงจากพ้ืนระหวาง 

1.30 ถึง 1.50เมตร เนื่องจากตองการใหการแจงเหตุทำไดสะดวกแมแตบุคคลพิการหรือคนปวยที่นั่ง

เกาอี้รถเข็น และอุปกรณแจงเหตุแตละตัวตองไมอยูไกลกันมมากนักปกติระยะหางตองไมเกิน 60 

เมตร การวัดระยะทำไดตามแนวทางเดิน อุปกรณแจงเหตุดวยมือแตละตัวจะตองมีหมายเลขของโซน

ตรวจจับที่ตอใชงานอยูเพื่อใหทราบวาตอใชงานกับโซนใด การติดตั้งหมายเลขโซนตองใหอยูที่อุปกรณ

ในลกัษณะที่เห็นไดชัด 

2.3.4.3 ชนิดของอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ

แบงออกเปนหลายประเภทตามการใชงานอุปกรณ ตรวจจับท่ีเปนท่ีนิยมใชทั่วไปไดแก อุปกรณ

ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน อุปกรณตรวจจับ เปลวเพลิง และอุปกรณตรวจจับกาซ 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณตรวจจับอื่น ๆ ท่ีออกแบบตามความตองการเฉพาะงาน อุปกรณตรวจจับ

ดังกลาวมีวิธีการออกแบบชนิดของการตรวจจับชนิดคือ 

(1) ชนิดเสน (Line Type) เปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนเสนยาวตอเนื่องเชน อุปกรณ

ตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิโดยทอลม อุปกรณตรวจจับควันโดยลำแสงหรือเคเบิลชนิดไวตอ

แสง 

(2) ชนิดจุด (Spot Type) เปนอุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใชงานเปนจุดหรือตัว ท่ีนิยมใชท่ัวไป

แบงลักษณะตัวตรวจจับออกไดเปนหลายชนิดตามการออกแบบของผูผลิต เชน อุปกรณตรวจจับชนิด

โลหะคู (Bi-metal) ชนิดใชโลหะผสมหลอมละลาย (Fusible Alloy) ชนิดใชอัตราการเพิ่มของลม 

(Pneumatic Rate of Rise) ชนิดตรวจจับควันและชนิดไฟฟาพลังความรอน (Thermoelectric) 

เปนตน 

2.3.5 การแบงโซนอปุกรณตรวจจับเพลิงไหม 

ในอาคารขนาดใหญท่ีมีพ้ืนที่มากหรือเปนอาคารที่มีความสูงหลายชั้น เมื่อเกิดแพลิงไหม 

อุปกรณตรวจจับตองสามารถตรวจจับไดรวดเร็วตามที่ไดออกแบบไว เมื่อตรวจจับไดแลวจะแจงผลไป

ที่แผงควบคุมเพื่อแจงการเกิดเหตุ ดังนั้นเพื่อใหการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุสามารถทำไดรวดเร็วและ

ถูกตองการแจงเหตุจึงตองสามารถระบุตำแหนงท่ีเกิดเหตุไดแมนยําและไมครอบคลุมพื้นที่มากเกินไป
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เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเพลิงไหม ในการติดตั้งระบบจึงตองแบงการการตรวจจับออกเปน

สวน การแบงโซนตองสอดคลองตามหลักเกณฑที่กำหนดแตละมาตรฐานมีขอกําหนดที่แตกตางกัน

โดยพิจารณาจากวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง พฤติกรรมของบุคคล สภาพภูมิอากาศ กฎหมายและการใชงาน

ของอาคาร ในมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีขอกําหนดการแบงโซนไวเพ่ือใชประกอบการ

ออกแบบและติดตั้ง 

2.3.5.1 หลักเกณฑทั่วไปในการแบงโซน การแบงโซนตองคำนึงถึงความสะดวกในการคนหา 

จุดตนเพลิง จึงตองพิจารณารูปรางทางสถาปตยกรรมของอาคารประกอบดวยโดยยังคงยึดหลักการ

ที่วาการคนหาตองทำไดอยางรวดเร็ว การแบงโซนจึงควรใหอยูโซนเดียวกันอยูในชั้นเดียวกันในพ้ืนที่

เดียวกันและอยูในเสนทางท่ีเดนิถึงกันไดสะดวก 

2.3.5.2 พ้ืนท่ีที่ตองจัดเปนโซนเดียวกัน ถาพ้ืนที่ของโซนครอบคลุมมากกวาหนึ่งเขตพ้ืนทีแ่นว

เขตของโซนตองเปนแนวเขตผนัง ทนไฟของสวนปดลอมทนไฟ หมายความวาอนุญาตใหหนึ่งโซน

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของสวนปดลอมทนไฟ (รูปที่2.22) หรือครอบคลุมหลายสวนปดลอมทนไฟ 

(รูปที่2.23) หรือพื้นที่ท้ังหมดของสองโซนอยูใน สวนปดลอมทนไฟเดียวกัน (รูปที่2.24) แตไมอนุญาต

ใหพื้นที่ของหนึ่งโซนครอบคลุมเฉพาะบางสวนของสองสวนปดลอมทนไฟ (รูปที่2.25)หรือพ้ืนที่

บางสวนของสองโซนครอบคลุมสวนปดลอมทนไฟเดียวกัน 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.22 การแบงโซนโดยใชผนังทนไฟเปนเขตแบงโซน 

สวนปดลอมทนไฟ หมายถึงปริมาตรหรือพื้นที่หรือสวนใด ๆ ในอาคารที่ถูกปดลอมดวยวัสดุ

ทนไฟซ่ึงประกอบกันเปนสวนปดลอมดวยผนัง เพดาน พ้ืน เสา คาน และอุปกรณหรือวัสดุทนไฟตาม

มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับ

ลาสุดกำหนด 
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รูปที่ 2.23 โซนเดียวกันครอบคลุมพ้ืนที่สองสวนปดลอมทนไฟได 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.24 พ้ืนที่เดียวกัน

สามารถ แบงเปนหลายโซน

ได 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.25 การแบงโซนที่ไมถูกตองเพราะแบงโซนครอมผนังทนไฟ 

2.3.5.3 การกำหนดขนาดและจำนวนโซน ขนาดและจำนวนโซนในอาคารตองแบงใหเปนไป

ตามขอกําหนด ดังนี้ 
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(1) การแบงโซนตองไมทำใหระยะคนหามากกวา 30 เมตร เพ่ือใหสามารถคนหาจุดที่เกิด

เพลิงไหมไดรวดเร็ว เมื่ออุปกรณตรวจจับทำการตรวจจับเพลิงไหมไดแลวจะมีการแสดงผลที่แผง

ควบคุม การแสดงผลอาจเกิดจากขอผิดพลาดบางประการซึ่งไมใชเพลิงไหมจริง ๆ เพ่ือความมั่นใจจึง

ตองมีการคนหาจุดท่ีเกิดเพลิงไหมและยืนยันการเกิดเพลิงไหม หากผูควบคุมไมมีการยืนยันหรือยกเลิก

ในระยะเวลาที่กำหนดอุปกรณจะแจงเหตุตามท่ีไดตั้งไว ถาการติดตั้งใชงานตองการเวลาในการคนหา

จุดที่เกิดเพลิงไหมนานการหนวงเวลาท่ีแผงควบคุมก็จะตองนานตามไปดวย ถาเกิดเพลิงไหมจริงผู

อพยพหนีไ้ฟจะมีเวลานอยลงโอกาสรอดชีวิตจะนอยลง 

(2) พื้นที่แตละโซนในชั้นเดียวกันตองไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ในขณะเดียวกันระยะคนหา

จะตองไมเกิน 30 เมตร สำหรับพ้ืนที่เปดโลงมองเห็นไดทั่วท้ังพ้ืนท่ีสามารถเพ่ิมขนาดพื้นที่โซนไดถึง 

2,000 ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีที่มีการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและไมเปนพื้นที่เพ่ือปองกันชีวิต สามารถกำหนด

โซนตรวจจับเทากับขนาดโซนของหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยใชสวิตชตรวจการไหลของน้ำ

เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณของวงจรโซนตรวจจับน้ันระยะคนหายอมใหเพ่ิมอีกถึง 60 เมตร 

(3) พื้นที่อาคารทั้งหมดหากมีขนาดไมเกิน 500 ตารางเมตร อนุญาตใหจัดเปนหนึ่งโซนได 

ถงึแมวาอาคารมีหลายชั้นขอนี้อนุญาตใหทั้งอาคารถึงแมจะมีหลายชั้นสามารถจัดรวมเปนหน่ึงโซนได

แตจำนวนพ้ืนที่ของแตละโซนจะลดลงเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก 

(4) อาคารท่ีมีพ้ืนที่ทั้งอาคารเกิน 500 ตารางเมตรและเกิน 3 ชั้น พื้นท่ีอาคารแตละชั้น

จะตองแบงเปนอยางนอยหน่ึงโซนและแตละโซนก็จะตองครอบคลุมพ้ืนที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร

ดวย 

(5) สำหรับอาคารสูง คืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป อุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใน

ชองบันไดชองเปดตาง ๆ ใหกำหนดเปนโซนอิสระสำหรับแตละชองบันไดหรือชองเปดตาง ๆ หามนํา

พ้ืนทีใ่นสวนของชองบันไดไปรวมเปนโซนเดยีวกับพื้นที่อ่ืนทัว่ไป 

(6) พื้นที่หรอืหองท่ีมีอันตรายเปนพิเศษ เชน หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องจักรกลทุกประเภท 

หองเก็บสารไวไฟหรือเชื้อเพลิง เปนตน ตองแยกเปนโซนอิสระสำหรับแตละพื้นที่หรือหอง 

(7) หองหรือโถงปลอดควันไฟหนาลิฟตดับเพลิง เสนทางหนีไฟ พ้ืนที่บนฝาเพดาน พื้นที่ใต

พ้ืนยกระดับ และพ้ืนที่ใตหลังคา ซึ่งถูกกําหนดใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองแยกเปนโซนอิสระแตละ

พ้ืนที่หรือหอง 
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รปูที่ 2.26 ชองบันไดและโถงปลอดควันไฟในอาคารสูง 

2.3.5.4 ระยะคนหา (Searching Distance) หมายถึง ระยะทางของการเดินคนหาจุดตน

เพลิงนับตั้งแตจุดเริ่มตนทางเขาของโซนตรวจจับนั้น ๆ จนกระทั่งเห็นจุดตนเพลิง (รูปที่ 2.27) 

สำหรับอาคารท่ีเปนพื้นที่เปดโลงเม่ือเขาไปถึงพ้ืนที่จะสามารถเห็นตนเพลิงไดงาย แตอาคาร

บางแหงอาจมีสิ่งกีดขวางและบังการณเห็นจุดตนเพลิงทำใหตองเสียเวลาในการคนหาโดยเฉพาะ

อาคารที่เปนหองจำนวนมาก เชน อาคารชุดหรือโรงแรม การคนหาจุดตนเพลิงจะตองเปดดูหองทุก

หองตั้งแตหองที่ไปถึงกอนจนถึงหองท่ีเกิดเพลิงไหม การคดิระยะการคนหาจะคิดจนถึงตำแหนงที่ไกล

สุดในการเดินคนหา 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.27 การกำหนดระยะคนหา 

การลดระยะการคนหาทำไดโดยการติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลเชน ติดไวที่หนาหอง ซึ่ง

จะแสดงผลเมื่อเกิดเพลิงไหมภายในหอง กรณีนี้จะทำใหไมตองเปดประตูดูทุกหอง แตอยางไรก็ตาม
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เมื่อผูคนหาตนเพลิงเห็นการแสดงผลอุปกรณแสดงผลที่หนาหองแลวจะตองเดินไปจนถึงหองที่เกิด

เพลิงไหม และเปดประตูหองดูเพ่ือความแนใจ ระยะการคนหาจึงคิดไปจนถึงประตูหองสุดทาย 

อุปกรณตรวจจับบางรุนจะมีหลอดไฟแสดงผลการทำงานติดอยูกับตัวดวย เมื่ออุปกรณ

ตรวจจับทำงานและแจงผลไปที่แผงควบคุมแลวจะมีการแสดงผลท่ีตัวอุปกรณดวย ทำใหทราบวา

อุปกรณตัวไหนเปนตัวตรวจจับไดอุปกรณตรวจจับบางรุนจะมีขั้วตอสายเพ่ือตอเขากับหลอดไฟไป

แสดงผลท่ีจุดอ่ืนหางออกไปจากตัวอุปกรณตรวจจับเปนการแสดงผลระยะไกลเชน แสดงผลที่หนา

หองเปนตน ( ดูรูปที่ 2.28) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.28 แสดงระยะคนหาลดลงเม่ือติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกล 

การลดระยะการคนหานอกจากการติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลแลวยังทำไดโดยการแบง

โซนใหม ตามท่ีแสดงในรูปที่ 2.29 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 เมื่อเปลี่ยนแปลงการแบงโซน ระยะคนหาจะเปลี่ยน 

2.3.5.5 การแบงโซนเมื่อระบบที่ใชเปนชนิดที่สามารถระบุตำแหนงได (Addressable) บาง

ผูผลิตเรียกระบบน้ีวาเปนแบบมัลติเพลกซ (Multiplex) หรือแบบอัจฉริยะ (Intelligent) โครงสราง

โดยทั่วไปประกอบดวยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในลักษณะสําเร็จรูป (Module) ควบคุมดวยไมโค
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โพรเซสเซอร วงจรมัลติเพลกซ 1 วงจร (Multiplex Loop) จะสามารถตอและใชงานกับอุปกรณเริ่ม

สัญญาณชนิดท่ีสามารถระบุตำแหนงได (Addressable) จำนวนมาก ระบบแบบนี้จึงประหยัดและลด

ความยุงยากในการเดินสายไฟฟาไดมาก และยังสามารถตอกับเครื่องพิมพและจอภาพ แปนพิมพหรือ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดดวย 

การทำงานของระบบควบคุมสามารถสั่งการไดในลักษณะเปนขั้นตอนการกำหนด 

ขั้นตอนการทำงานทำไดโดยการเปลี่ยนโปรแกรมไมตองเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการเดินสายไฟฟา

หนวยความจําขอมูลเปนชนิดที่ขอมูลไมสูญหายเมื่อไฟฟาดับ สำหรับการเพ่ิมอุปกรณจากพ้ืนท่ีที่มีอยู

เดิมสามารถทำไดโดยการเดินสายไฟตอจากสวนใดสวนหนึ่งของวงจรมัลติเพลกซหลัก (Riser) ใน

ลักษณะการตอแยกวงจรออกไป (Branch) ไมจำเปนตองเดินสายมายังแผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม

ใหม ระบบท่ีสามารถระบุตำแหนงไดตองเปนดังนี้ 

(1) ระบบที่มีมากวาหนึ่งโซน 

1) เมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งของระบบขาดเพียงจุดเดียว ตองแสดงสถานะวงจรขัดของ (Fault) 

เพื่อใหผูดูแลทำการซอมระบบใหสามารถใชงานได เพราะการที่สายขาดอาจเปนผลใหพ้ืนที่จำนวน

มากไมสามารถสงสัญญาณการตรวจจับได 

2) กรณีวงจรของโซนหนึ่งโซนใดขาด ตองไมมีผลตอการสงสัญญาณแจงเหตุของโซน อ่ืน ๆ 

ในวงจรนั้น หมายความวาวงจรของโซนอ่ืน ๆ ยังตองสามารถทำงานได 

3) การขัดของทุกกรณีรวมทั้งการลัดวงจรหรือวงจรขาด ตองแสดงสถานะขัดของของระบบ 

(System Trouble) 

4 ) กรณี ส ายสองเสนลัดวงจร ถึงกัน  ตองติดตั้ งอุปกรณ ตั ดแยกวงจรเพ่ื อไม ให อุ  

ปกรณภายในวงจรของระบบหยุดทำงานรวมกันเกิน 250 อุปกรณ และในทุกกรณีตองไมมากกวาหนึ่ง

อาคารขอกําหนดนี้จะใชประกอบการแบงโซนเพิ่มเติมจากขอกําหนดดังกลาวขางตน 

5) ในแตละวงจรของระบบในอาคารเดียวกัน ตองครอบคลุมไมเกิน 10 ชั้น และพื้นที่ไมเกิน 

20,000 ตารางเมตร 

(2) จำนวนอุปกรณในแตละโซน แตละวงจรของระบบตองประกอบดวยอุปกรณไมเกิน 1,000 

อุปกรณ เพ่ือใหมีอุปกรณตอใชงานมากเกินไป และแตละวงจรของระบบตองใหครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมี

ลักษณะการใชงานแบบเดียวกัน การนับจำนวนอุปกรณนอกจากอุปกรณตรวจจับแลวใหรวมถึง

อุปกรณแจงเหตุ อุปกรณตรวจคุม และอุปกรณควบคุมตาง ๆ ดวย 
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ตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.30 เปนตัวอยางการแบงโซนของอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและ การ

เดินสาย ตามตัวอยางเปนการแบงพ้ืนที่ออกเปน 3 โซน มีอุปกรณแจงเหตุดวยมือตอใชงานรวมกับ

โซน 3 เปนวงจรแบบ 2 สาย อุปกรณตรวจจับใชทั้งอุปกรณตรวจจับควันและความรอนในการ

ออกแบบติดตั้งใชงานจริงตองเลือกชนิดของอุปกรณตรวจจับใหเหมาะสมดวย 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.30 แบบไดอะแกรมการเดินสายตามการแบงโซน 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.31 ไดอะแกรมของรูปที่ 2.30 

2.3.6 ขอกำหนดทั่วไป 

2.3.6.1 ตำแหนงติดตั้งในสถานที่ท่ัวไป ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองเปนพื้นที่โลงที

ควัน ความรอนและเปลวไฟสามารถเขาถึงอุปกรณตรวจจับไดงายเพ่ือใหสามารถตรวจจับไดเร็ว 

มาตรฐานกําหนดใหตองมีพื้นที่โลงรอบอุปกรณตรวจจับมีลักษณะเปนทรงกระบอกมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางอยางนอย 300 มิลลิเมตร ลึกหรือสูง อยางนอย 600 มิลลิเมตร ตามที่แสดงในรูปที่ 2.32 

และตองสามารถมองเห็นอุปกรณตรวจจับไดจากทางท่ีเขาไปยังพื้นที่ปองกัน 
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รูปที ่2.32 ลักษณะพ้ืนทีโ่ลงโดยรอบอุปกรณตรวจจับ 

2.3.6.2 ตำแหนงตดิตั้งในสถานที่เฉพาะ 

(1) ระบบทอลม การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลมของระบบปรับอากาศ เปนอีกวิธี

หนึ่งที่จะตรวจจับการเกิดเพลิงไหมได แตควันที่ไหลในระบบทอลมอาจเจือจางกวาปกติเนื่องจากมี

อากาศบริสุทธ (Fresh Air) จากภายนอกหรือจากหองอ่ืนเขามาผสม อยางไรก็ตามในการออกแบบ

ติดต้ังจะตองเลือกจุดติดตั้งใหเหมาะสมสามารถตรวจจับควันไดดีและแยกสถานที่เกิดควันไดชัดเจน 

การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลมตองเลือกตำแหนงติดตั้งในทอลมใหสามารถตรวจจับควันไดดี

ปกติควรอยูบริเวณกลางหนาตัดของทอลม กรณีที่เปนทอลมขนาดใหญอาจตองเพ่ิมจำนวนอุปกรณ

ตรวจจับสำหรับแตละตำแหนงดวย ในมาตรฐาน NFPA กำหนดจำนวนอุปกรณตรวจจับแตละ

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 ใหตดิตั้งอุปกรณตรวจจับเพ่ิมที่ทุก ๆระยะ 610 

มิลลิเมตร ที่เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 2.33 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในทอลม 

อุปกรณตรวจจับควันที่ใชติดตั้งในระบบทอลมตองเปนชนิดที่เหมาะสำหรับใชติดตั้งในทอลม

และตองแยกโซนออกตางหาก การติดตั้งในระบบทอลมกลับสำหรับอาคารที่มีระบบสงลมเย็นใชงาน

มากกวาหนึ่งหองตองมีอุปกรณตรวจจับควันเพ่ือสุมตัวอยางอากาศอยางนอยหนึ่งตัวที่จุดรวมลมกลับ

สำหรับแตละชั้นของอาคาร 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.34 บริเวณท่ีควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.35 บริเวณท่ีควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลมกลับ 

การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในระบบทอลมทำไดหลายวิธี การติดตั้งตองยึดกับทอใหมั่นคงให

อุปกรณตรวจจับอยูในทิศทางที่ลมจะผานเขาชองรับลมไดสะดวก ตัวอยางการติดตั้งตามท่ีแสดงในรูป

ที่ 2.36 และรูปที่ 2.37 
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รูปที่ 2.36 การติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันแบบใชทอลมรับลมในทอลม 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.37 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันแขวนในทอลม 

(2) พ้ืนที่ปด เปนพื้นที่ที่อากาศไมสามารถระบายสูภายนอกไดสะดวกไมเปนพื้นที่ที่มีบุ 

คคลอาศัยอยู ถาเปนพื้น ท่ีที่บุคคลไมสามารถเขาไปไดจะตองทำประตูทางเขาขนาดไมเล็กกวา 

600x600มิลลิเมตรใหเขาไปบำรุงรักษาได พ้ืนที่ปดตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับดังนี้ 

1) พ้ืนที่ปดท่ีมีหลอดไฟแสงสวางหรือบริภัณฑไฟฟาทั้งชุดติดตั้งอยูภายในใชกับไฟฟาขนาด

แรงดันไมต่ำกวา 50 โวลต การติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองติดบนเพดานของพ้ืนที่ปดโดยมีระยะหาง

ตามแนวนอนจากบริภัณฑไฟฟาน้ันไมเกิน 1.5 เมตร เครื่องหอหุมของโคมไฟฟาที่ไมติดไฟซึ่งติดตั้งฝง

ในฝาเพดานไมถือเปนบริภัณฑไฟฟาของพื้นที่ปด การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในพ้ืนท่ีปดไมมี

จุดประสงคที่จะปองกันพื้นที่ปดทั้งหมด แตมีไวเพื่อตรวจจับเพลิงไหมที่เกิดจากบรภิัณฑไฟฟาที่ติดตั้ง

เทานั้น 
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รปูที่ 2.38 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในพื้นที่ปดเม่ือมีบรภิัณฑไฟฟา 

การติดตั้งอุปกรณตรวจจับในพ้ืนท่ีปด ตองติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลในตำแหนงที่

มองเห็นไดชัดเจนและบอกตำแหนงไดชัดเจน เพ่ือใชแสดงผลจุดท่ีเกิดเพลิงไหมเมื่ออุปกรณตรวจจับ

ทำการตรวจจับได 

ในบางพื้นที่ไมตองติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลก็ไดถาเปนพ้ืนที่ปดท่ีเขาถึงไดสะดวกและ

มีความสูงเกิน 2.0 เมตร หรืออยูใตพ้ืนที่ซึ่งสามารถเปดออกได(เชนพ้ืนหองคอมพิวเตอร) หรือมีการ

บอกตำแหนงของอุปกรณตรวจจับที่แผงควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน 

สำหรับพ้ืนที่ปดท่ีมีหลอดแสงสวางพิกัดไมเกิน 100 วัตต หรือบริภัณฑไฟฟาที่มีชิ้นสวน

เคลื่อนไหวไดมีพิกัดไมเกิน 100 วัตต หรือบริภัณฑไฟฟาชนิดติดตั้งถาวรมีพิกัดไมเกิน 500 วัตต ไม

จำเปนตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ 

การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่ใตพ้ืนท่ีซึ้งสามารถเปดออกได เชน หองคอมพิวเตอรตองมีปาย

ติดไวที่เพดานตรงตำแหนงเหนืออุปกรณตรวจจับ เพ่ือแสดงตำแหนงของอุปกรณตรวจจับที่อยูใตพ้ืน 

 

 

 

 

 

รปูที่2.39 พื้นที่ปดที่ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ 
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รูปที่2.40 การตดิตั้งอุปกรณตรวจจับควันในพ้ืนที่หองคอมพิวเตอรที่ถูกตอง 

บริเวณท่ีมีวัสดุหรือสิ่งกอสรางลักษณะเปนพื้นผิวราบติดตั้งอยูระหวางพ้ืนกับเพดาน เชน 

เพดานแขวน ถามีขนาดใหญอาจปดก้ันการไหลของควันหรือเปลวเพลิงได ถาพื้นที่นี้ตองมีการติดตั้งอุ 

ปกรณจำเปนตองเลือกตำแหนงติดตั้งใหเหมาะสม 

พ้ืนผิวราบค่ันกลางหรือเพดานแขวนท่ีมีความกวางเกิน 3.5 เมตร และอยูเหนือระดับพ้ืนเกิน 

0.8 เมตร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับใตพ้ืนผิวแนวราบนี้ดวย พื้นท่ีสวนที่เปนเพดานตองมีการติดตั้ง

อุปกรณตรวจจับตามปกติ ถาระยะหางจากพ้ืนท่ีดานลางของพ้ืนผิวแนวราบคั่นกลางถึงเพดานนอย

กวา 0.8 เมตร อาจถือวาพื้นดานลางของพ้ืนผิวแนวราบคั่นกลางนั้นเปนเพดานก็ได กรณีนี้ใหติดตั้งอุ

กรณตรวจจับทีพ้ื่นผิวราบแทนเพดาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2.41 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่พื้นผิวแนวราบคั่นกลาง 

ปกติควันที่เกิดจากไฟไหมจะลอยข้ึนสูเพดานกระจายไปตามพื้นฝาเพดานแลวจึงขยายต่ำลง 

สูดานลาง บริเวณที่เปนจุดตอระหวางเพดานหรือหลังคากับผนังหอง ถือเปนบริเวณอับอากาศที่ควัน

เขาไปถึงไดยาก ในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควรหลีกเลี่ยงที่จะติดบริเวณนี้ 
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รูปที่2.42 ตำแหนงท่ีไมควรติดต้ังอุปกรณตรวจจับ 

(3) หลังคาหรือเพดานทรงจั่วหรือทรงหยัก (พ้ืนผิวเอียง) สำหรับหลังคาหรือเพดานท่ีมี

โครงสรางเปนทรงหยักตำแหนงแถวติดตั้งอุปกรณตรวจจับตองอยูหางจากจุดหรือแนวสูงสุดตาม

แนวนอนระหวาง 0.5 เมตรถึง 1.5 เมตร ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกินที่กำหนดสำหรับ

แตละชนิดของอุปกรณตรวจจับ 

 

 

 

 

รูปที่2.43 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรบัเพดานทรงหยัก 

 

 

 

 

รูปท่ี2.44 ตำแหนงติดตั้งสำหรับอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานทรงฟนเลื่อย 
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รูปที่2.45 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว 

 

 

 

 

 

รูปที่2.46 ตำแหนงตดิตั้งอุปกรณตรวจจับควันสำหรับเพดานทรงจั่ว 

1) บริเวณประตู ถาประตูท่ีใชเปนชนิดท่ีสามารถเปดคางไวได (อาจใชอุปกรณยึดบานประตู

ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา) ซึ่งแยกพ้ืนที่ปองกันออกจากกัน อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งอยูทางดาน

พ้ืนที่ปองกันและหางจากประตูไมเกิน 1.5 เมตร และอาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพ่ิมเติมอีกก็ไดเพ่ือใช

ควบคุมการปดประตูอัตโนมัติ 

2) ฝาเพดานตะแกรง (Open Grid) ในอาคารที่ตกแตงโดยการทำตะแกรงหอยจากเพดาน 

เพดานตะแกรงน้ีอาจปดก้ันการไหลของความรอนหรือควันได ในพื้นท่ีที่ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ

ปกติตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่เพดานตามระยะที่กำหนด กรณีมีการติดตั้งฝาเพดานตะแกรงดวย 

ถาฝาเพดานตะแกรงซึ่งมีพ้ืนท่ีผิวเพดานตะแกรงไมนอยกวา 2 ใน 3 เปดใหอากาศถายเทไหลผานได

และมีอุปกรณตรวจจับติดตั้งบนเพดานเหนือฝาเพดานตะแกรงแลว ถือวาความรอนหรือควันสามารถ

ไหลผานถึงอุปกรณตรวจจับได ดังนั้น ที่ใตฝาเพดานตะแกรงไมจำเปนตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับอีกก็

ได 

เมื่อฝาเพดานตะแกรงมีสวนทึบขนาดกวางมากกวา 2.0 เมตร และมีพื้นที่มากกวา 5.0 

ตารางเมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับท่ีดานลางของสวนทึบของฝาเพดานตะแกรงดวย กรณีที่ใช

อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงและในพ้ืนท่ีมีฝาเพดานตะแกรงตองมีอุปกรณตรวจจับดวย ตองติดตั้งที่ทั้ง
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ดานเหนือและใตฝาเพดานตะแกรง ถึงแมวาฝาเพดานตะแกรงจะมีพ้ืนที่ชองเปดใหอากาศถายเทได

สะดวกก็ตาม 

3) หองพักเดี่ยว อาคารประกอบดวยหองพักเดี่ยวถาแตละหองพักประกอบดวยหนึ่งหองหลัก

และมีหองน้ำในตัว ผนังหองพักเปนวัสดุไมติดไฟ เชนอาคารชุด โรงแรมหรืออพารตเมนทหากพื้นที่

ของหองพักรวมหองน้ำนอยกวา 46 ตารางเมตร อาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับในหองหลักเพียงชุดเดียว

ก็พอ ในหองน้ำทุกขนาดพ้ืนที่ไมจำเปนตองมีการปองกัน ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควรคำนึงถึง

การไหลของอากาศดวย กรณีที่ตองการใหมีการปองกันที่ดีข้ึน อาจติดตั้งเพ่ิมเติมไดตามตองการ 

อุปกรณตรวจจับท่ีติดตั้งในแตละหองพักเดี่ยว ควรจัดใหแตละหองแยกเปนแตละโซน กรณีที่

แตละหองใชชุดโซนตรวจจับตรวจจับรวมกันตองติดตั้งอุปกรณแสดงผลระยะไกลที่เห็นไดชัดเจน 

ติดตั้งบริเวณดานนอกของทางที่จะเขาไปยังแตละชุดของหองพักที่จัดเปนโซนเดียวกันนั้น 

4) บันได บันไดท่ัวไปที่ไมก้ันดวยสวนปดลอมทนไฟ ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับภายในชอง

บันไดที่ทุกชั้นของอาคาร (ดูรูปท่ี 2.47(ก)) สำหรับบันไดที่กั้นดวยสวนปดลอมทนไฟ ใหติดต้ังอุปกรณ

ตรวจจับภายในชองบันไดอยางนอยหน่ึงตัวในทุก ๆ 3 ชั้น โดยเริ่มติดตั้งตัวแรกที่เพดานชั้นบนสุด (ดู

รูปที่ 2.47(ข)) 

 

รูปที่2.47 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับภายในชองบันได 
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5) ชองเปดแนวดิ่ง ชองเปดแนวดิ่ง เชนชองลิฟต ชองเดินไฟฟาภายในแนวดิ่งหรือชอง

ลักษณะเดียวกันที่ทะลุระหวางช้ัน ซึ่งมีพ้ืนที่ชองเปดมากกวา 0.1 ตารางเมตร ตองติดตั้งอุปกรณ

ตรวจจับภายในชองนัน้ที่ดานบนสุดและเพ่ิมเติมอีกดังนี้ (ดูรปูท่ี 2.48) 

5.1) ท่ีชองเปดแนวดิ่งทะลุระหวางชั้นใด ๆ โดยไมเปนสวนปดลอมทนไฟ ตองติดตั้งอุปกรณ

ตรวจจับบนเพดานของแตละชั้นท่ีทะลุนั้น โดยมีระยะหางตามแนวระดับจากชองเปดไมเกิน 1.5 เมตร 

        5.2) เพดานใด ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่เปดเกิน 9.0 ตารางเมตร และไมมีการปองกันเพลิงไหมผานแตละ

ชั้น ตองมีอุปกรณตรวจจับติดตั้งภายในระยะ 1.5 เมตร จากของชองเปด และระยะหางระหวาง

อุปกรณตรวจจับรอบชองเปดตองไมเกิน 7.2 เมตร อุปกรณตรวจจับดังกลาวอาจใชเปนชุดเดียวกับ

อุปกรณที่ใชปองกันทั่วไปของพ้ืนที่ดานลางที่เปดนั้นก็ได และถาขอบของชองเปดมีระยะหางจากผนัง

นอย กวา 0.5 เมตร ไมตองมีอุปกรณตรวจจับติดต้ังระหวางผนังกับสวนที่เปด (ดูรูปที่ 2.49) 

 

 

 

 

 

 

         

รปูที่2.48 การตดิตั้งอุปกรณตรวจจับสำหรับชองเปดแนวดิ่ง 

 

 

 

 

รปูที่2.49 การตดิตั้งอุปกรณตรวจจับรอบชองเปดแนวดิ่ง 
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6) ระยะหางจากหัวจายลม ในหองที่การติดตั้งระบบปรับอากาศ การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ

ตองหลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหนงที่ลมอาจเปาเบี่ยงเบนทิศทางของความรอนและควันทำใหความ

รอนและควันที่มาถึงอุปกรณตรวจจับเบาบางลงเปนผลใหระยะเวลาในการตรวจจับชาลง การติดตั้ง

อุปกรณตรวจจับความรอนและอุปกรณตรวจจับควันตองติดตั้งหางจากหัวจายลมไมนอยกวา 400 

มิลลิเมตร สำหรับทอลมกลับไมมีการกำหนดระยะหางแตไมควรอยูใกลจนเกินไปเนื่องจากความเร็ว

ลมอาจทำใหควันจางลงเปนผลใหการตรวจจับผิดพลาด 

 

 

 

 

 

รูปที่2.50 อุปกรณตรวจจับติดตั้งใกลหัวจายลมเกินไป 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.51 อุปกรณตรวจจับติดตั้งตำแหนงท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

รูปท่ี2.52 การไหลของควันบริเวณทอลมกลับ 
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2.3.6.3 สถานที่ที่ไมจำเปนตองมีการปองกัน อาคารที่มีการปองกันดวยการติดตั้งระบบแจง

เหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับ จะมีสถานที่ดงัตอไปนี้ไมตองติดตัง้อุปกรณตรวจจับ 

(1) พ้ืนที่อับอากาศ หมายถึงพ้ืนท่ีที่ไมมีการถายเทอากาศแตอาจมีประตูได ในพื้นท่ีอับ

อากาศที่ทั้งสองดานสามารถเปดเขาสูพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับหรือติดตั้งระบบเพลิงไหม

อัตโนมัติแลว และไมมีบริภัณฑไฟฟาอยูภายในไมไดใชเก็บสินคาหรือเปนทางเขาไปยังตูชั้นวางของ

และไมไดใชเปนหองซักลางไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ 

(2) พื้นท่ีปด หมายถึง พื้นที่ที่ไมสามารถระบายควันสูภายนอกไดสะดวกดวยวิธีธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปดนี้ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ ไดแกพื้นที่ดังตอไปนี้ 

 1) พ้ืนที่ปดท่ีสูงนอยกวา 80 มิลลิเมตร ไมมีไฟฟาแสงสวางหรือบริภัณฑไฟฟาและไมไดใช

เก็บของเชนบนเพดาน ใตพ้ืนยก 

 2) พ้ืนที่ปดซึ่งไมมีทางเขาแยกเปนสวนปดลอมทนไฟท่ีมีอัตราการทนไฟอยางนอย 

60/30/15  

   อัตราทนไฟ 60/30/15 หมายถึงความแข็งแรงเมื่อเกิดเพลิงของแตละสวนของอาคารได

นานเปนนาทีคือตัวอาคารทนไฟไดนาน 60 นาที อาคารทนตอการเกิดรอยแยกไดนาน 30 นาทีและมี

ความเปนฉนวนความรอนไดนาน 15 นาที ทดสอบตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบการเปนฉนวน ทดสอบจากการวัดอุณหภูมิที่ผิวดานตรงขามกับเปลวไฟ ตองมี

อุณหภมูิเฉลีย่ไมเกิน 140 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิท่ีจุดใดจุดหนึ่งไมเกิน 180 องศาเซลเซยีส 

3) พ้ืนที่ปดซึ่งไมมีทางเขาและสูงนอยกวา 350 มิลลิเมตร ไมวาโครงสรางอาคารจะเปน

แบบใดก็ตาม 

4) พ้ืนที่ปด ที่มีปริมาตรนอยกวา 2.8 ลูกบาศกเมตร ไมมีไฟฟาแสงสวางและบริภัณฑไฟฟา

และไมไดใชเก็บของ 

(3) ทางเดินมีหลังคา ไดแก เฉลียง ระเบียง ทางเดินเชื่อมที่มีหลังคา และเปดดานหลังพ้ืนที่

หลังคาที่เปนกันสาด และลักษณะเดียวกันสรางดวยวัสดุที่ไมไหมไฟและไมไดใชสำหรับเก็บสินคาหรือ

เปนท่ีจอดรถ 

(4) พื้นที่ที่ติดตั้งระบบดับเพลิง พื้นที่ปองกันใด ๆ ที่ตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความ

รอนสามารถใชระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีไดรับการรับรองแลวแทนได แตถาจำเปนตองติดตั้งอุปกรณ

ตรวจจับควันหรอืเปลวเพลิงจะใชระบบดับเพลงิอัตโนมัติแทนไมได แตสามารถติดตั้งท้ังสองระบบรวม

ในสถานที่เดียวกันได 
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(5) หองน้ำหองนำ้มีพ้ืนท่ีนอยกวา 3.5 ตารงเมตร และไมไดเปดไปพื้นที่ปองกัน 

(6) ชองแสง (Skylight) ชองแสงที่มีพ้ืนที่นอยกวา 4.0 ตารางเมตร และความสูงชองแสงไม

เกิน 800 มิลลเิมตร และไมไดใชสำหรับระบายอากาศ 

2.3.7 อุปกรณตรวจจับความรอน 

2.3.7.1 การเลือกใชอุปกรณตรวจจับความรอนแบบตาง ๆ อุปกรณตรวจจับความรอนแบบ

อัตราเพ่ิมของอุณหภูมิ สามารถทำงานตรวจจับเพลิงไหมไดเร็วกวาอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุ 

ณหภูมิคงท่ี เน่ืองจากความสารถที่ไวตออุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงเหมาะท่ีจะใชอุปกรณ

ตรวจจับชนิดนี้กับพ้ืนที่โดยทั่วไปที่ตองการติดตั้งอุปกรณตรวจจับ 

ในกรณีที่สภาพแวดลอมของอาคารมีการเพิ่มอุณหภูมิอยางรวดเร็วอยูเสมอ ไมเหมาะท่ีจะใช

อุปกรณตรวจจับความรอนแบบอัตราเพ่ิมอุณหภูมิควรใชอุปกรณตรวจจับแบบอุณหภูมิคงที่แทนเพ่ือ

ปองกันหรือลดอัตราการแจงสัญญาณผิดพลาด ดังนั้นในการติดตั้งนอกจากจะตองพิจารณาถึงสถานที่

ติดตั้งและความไวในการตรวจจับแลวจะตองเลือกชนิดของอุปกรณตรวจจับใหเหมาะสมดวย 

2.3.7.2 การติดตั้งใชงาน อุปกรณตรวจจับทุกตัวตองติดตั้งใตแพดานหรือหลังคา โดยใหสวน

ตรวจจับอยูหางจากเพดานหรือหลังคาระหวาง 15 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร หากเปนหลังคาที่มี

แปท่ีอาจขวางทางไหลของไอความรอนไปยังอุปกรณตรวจจับได อาจติดตั้งอุปกรณตรวจจับเขากับแป

โดยทีส่วนตรวจจับหางจากหลังคาไมเกิน 350 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2.53 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับใตเพดาน หลังคาหรือแป 

ปกติตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับตรงจุดที่สูงที่สุดของเพดาน อยางไรก็ตามหากเปนเพดานที่

ประกอบไปดวยคานหรือรอดหรือหยักท่ีมีความลึกนอยกวา 300 มิลลิเมตร อาจติดตั้งอุปกรณ

ตรวจจับที่ใตคานหรือรอดนั้น ๆ ไดโดยระยะหางระหวางอุปกรณตองไมเกินกำหนด 
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รูปท่ี 2.54 การตดิตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนใตคานท่ีมีความลึกไมนอยกวา 300 มิลลเิมตร 

 อุปกรณตรวจจับความรอนท่ีติดตั้งใตเพดานหรือหลังคาซึ่งไดรับความรอนจากแสงแดด

โดยตรงตองติดตั้งใหสวนตรวจจับอยูหางเพดานหรือหลังคาในแนวดิ่งไมนอยกวา 180 มิลลิเมตร แต

ไมเกิน 350 มิลลิเมตร เพื่อลดการทำงานผิดพลาดจากความรอนดังกลาว 

2.2.7.3 ระยะหางและตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับความรอน

ตองติดต้ังในตำแหนงท่ีมีระดับความสูงไมเกิน 4.0 เมตร และหามติดตั้งใชงานในพ้ืนที่หรือทางเดิน

รวมหนีไฟสำหรับอาคารโรงงาชั้นเดียวท่ีมีความสูงมากกวา 4.0 เมตร สามารถเพิ่มความสูงในการ

ติดตั้งอุปกรณตรวจจับไดโดยการคํานวณทางวิศวกรรมประกอบแตตองไมเกิน 6.0 เมตร 

 พื้นที่หรือทางเดินรวมหนีไฟ หมายถึงพ้ืนที่ที่ใชงานรวมกันเพื่อใชเปนเสนทางอพยพหนีไฟ

ดวยเหตุผลท่ีวาอุปกรณตรวจจับความรอนทำงานชากวาอุปกรณตรวจจับควันและในมาตรฐานไม

อนุญาตใหใชอุปกรณปองกันชีวิต ทางเดินรวมหนีไฟถือวามีความจําเปนในการปองกันชีวิตเพราะเม่ือ

เกิดเพลิงไหมในบริเวณนี้จะปดกั้นการหนีไฟท้ังหมด ดังนั้นหากเกิดเพลิงไหมจะตองสามารถตรวจจับ

ไดอยางรวดเร็ว 

(1) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานหรือพื้นผิวแนวราบ อุปกรณตรวจจับ

ตองติดตั้งใหสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหมไดรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ท่ีตองการปองกันระยะหาง

ระหวางอุปกรณตรวจจับจึงมีความสำคัญ สำหรับพ้ืนที่ผิวแนวราบอุปกรณตรวจจับจะมีรัศมีการ

ตรวจจับไมเกิน 7.2 เมตร สำหรับชองทางเดินที่มีความกวางไมเกิน 3.6 เมตร เมื่อเขียนวงกลมให

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจะไดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 9.5 เมตร สำหรับพื้นที่ที่มี

รูปรางเปนรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ จะสามารถกำหนดตำแหนงติดตั้งไดโดยใชหลักการเดียวกับขางตน 
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รูปที่ 2.55 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับพื้นผิวแนวราบ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.56 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับชองทางเดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.57 ตัวอยางการกำหนดตำแหนงติดตั้ง สำหรับพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ 
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(2) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสำหรับเพดานหรือพ้ืนผิวอียง เมื่ออุปกรณตรวจจับ

ความรอนติดตั้งบนเพดานหรือพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะลาดเอียงที่มีระดับความลาดเอียงตั้งแต 1 ตอ 20ข้ึน

ไป (ความลาดเอียง 1 ตอ 20 หมายถึงพ้ืนท่ีที่มีการเปลี่ยนระดับ 1 เมตร ทุก ๆ ความยาว 20 เมตร)

ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงได การติดตั้งสามารถติดแบบสลับฟนปลาได

มาตรฐานกําหนดใหระยะหางที่วัดในแนวนอนระหวางอุปกรณตรวจจับความรอนสำหรับพื้นผิวเอียง 

เปนดังนี้ 

1) ระยะหางตามแนวยาวท่ีขนาดไปกับจั่วหลังคา แถวที่บริเวณจั่วหลังคาตองหางกันไมเกิน 

2.7 เมตร 

2) แถวของอุปกรณตรวจจับท่ีอยูลางสุด (ใกลชายคา) ตองอยูหางไมเกิน 7.2 เมตรจากผนัง

หรือฉากกั้นและจากแถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูใกลกัน และตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ

ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 14.4 เมตร การวัดระยะหางใหวัดตามแนวระดับหามวัดตามแนวเอียง

ของเพดานหรือหลังคา 

3) แถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูระหวางแถวบนสุดกับแถวที่อยูลางสุด ตองมีระยะหาง

ระหวางอุปกรณไมเกิน 14.4 เมตร และมีระยะหางระหวางแถวไมเกิน 7.2 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.58 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุดสำหรับเพดานหรือพื้นผิวเอียง 
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(3) ระยะหางจากผนัง ควันและความรอนจากการเกิดเพลิงไหมจะลอยข้ึนดานบนและขยาย

ออกดานขางเมื่อชนเพดาน ตำแหนงที่เพดานกับผนังตอเชื่อมกันจะเปนตำแหนงที่อับอากาศอุปกรณ 

ตรวจจับจึงตองติดตั้งใหหางจากผนังไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตตองไมหางจนพนระยะตรวจจับ

ของอุปกรณตรวจจับ สำหรับอุปกรณตรวจจับความรอนตองติดตั้งหางจากผนังไมเกิน 3.6 เมตร ใน

บางสถานที่มีการแบงก้ันหองภายหลังที่กอสรางอาคารเสร็จโดยใชเปนผนังเบาหรือฉากก้ัน สำหรับ

ฉากกั้นที่ติดตั้งไมชนเพดานแตของบนอยูหางจากเพดานไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือวาเปนผนังหอง

ระยะหางอุปกรณตรวจจับจากผนังก้ันตองไมเกิน 3.6 เมตร เชนเดียวกัน 

สำหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวางผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับที่ใกลที่สุดตองไม

เกิน 4.75 เมตร 

ในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับตามระยะหางที่กำหนด เมื่อการปรับปรุงการก้ันหอง

ใหมอาจจำเปนตองติดตั้งอุปกรณเพิ่มจากเดิมเพราะระยะหางอาจไมไดตามขอกําหนด จากตัวอยาง

การติดตั้งในรูปที่ 2.59 และ 2.60 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.59 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนพ้ืนที่ทั่วไป 

 

 

 

 

 

       รูปที่ 2.60 การปรับตำแหนงอุปกรณตรวจจับ เม่ือก้ันหองใหม 
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(4) ระยะหางจากหัวจายลม สำหรับอุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งใกลหัวจายลม ไมควรติดตั้งใกล

หัวจายลมจนเกินไปเพราะลมที่เปาออกมาจะเบี่ยงเบนทศิทางการไหลของความรอนได และยังเปนผล

ใหอุณหภูมิของอากาศที่มาถึงอุปกรณตรวจจับลดลงทำใหการตรวจจับชากวาปกติหรือไมสามารถ

ตรวจจับได ระยะหางจากหัวจายลมตองไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร 

(5) การติดตั้งที่ตองลดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ ระยะหางระหวางอปุกรณตรวจจับ

ความรอนทุกชนิด อาจจำเปนตองลดลงเนื่องจากพื้นที่ปองกันมีโครงสรางพิเศษเชน เพดานของพ้ืนที่

ปองกันถูกคั่นเปนชวง ๆ ดวยคาน ทอลมระบบปรับอากาศหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันโดยยื่นลง

มาเกินกวา 300 มิลลิเมตร ตองลดระยะหางระหวาอุปกรณตรวจจับในแนวตั้งฉากกับแนวคั่นลงรอย

ละ 30 

ดังนั้น ระยะหางปกติจากเดิม 7.2 เมตร จะลดลงเหลือ 5.0 เมตร และระยะหางจากเดิม 9.5 

เมตร จะลดลงเหลือ 6.65 เมตร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี2.61 ระยะหางลดลงเมื่อมีคานหรือทอลมปรับอากาศคั่น 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.62 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับลดลงเม่ือมีคานคัน่ 
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2.3.8 อุปกรณตรวจจับควัน 

2.3.8.1 ความสูงในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน 

(1) ความสูงในการติดตั้ง อากาศรอนจากเพลิงไหมจะถูกสงข้ึนไปตามแนวดิ่งและจะหยุดลง

เมือ่อุณหภูมิของควันเทากับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ ดังนั้นในพื้นที่ซึ่งมีอาคารสูงจึงมีความจําเปน

ในการสงผานควันไปใหถึงอุปกรณตรวจจับจึงตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระดับที่ต่ำกวาในสวน

ที่มีอากาศอุนที่บริเวณระดับหลังคา 

1) อุปกรณ ตรวจจับควันชนิดจุด ตองติดตั้ งในระดับความสูงไม เกิน  10.5 เมตรอุ  

ปกรณตรวจจับชนิดจุดท่ีติดตั้งท่ีฝาเพดาน เมื่อติดตั้งแลวควรหางจากเพดานหรือหลังคาลงมาระหวาง 

25มิลลิเมตร ถึง 270 มิลลิเมตร 

2) อุปกรณตรวจจับควันชนิดลำแสง ตองติดตั้งในระดับความสูงไมเกิน 25.0 เมตรถาฝา

เพดานหรือหลังคามีความสูงเกิน 25.0 เมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดลำแสงหลายระดับ

อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งหางจากฝาเพดานหรือหลังคาระหวาง 300 มิลลิเมตร ถึง 750 มิลลิเมตร 

และอาจติดตั้งเพิม่เติมท่ีระดับต่ำกวาก็ได 

  ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงใกลฝาเพดานหรือหลังคา อาจจำเปนตองยายตำแหนงติดตั้ง

อุปกรณตรวจจับใหต่ำ ลงเพ่ือใหการตรวจจับไดผลแนนอนกวาความสูงต่ำสุด ในการติดตั้งอุปกรณ

ตรวจจับอาจเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการทดสอบการใชงานของแตละอุปกรณตรวจจับ (การ

ทดสอบจะใชวิธี Smoke Test) ซึ่งจําเปนสำหรับการการติดตั้งที่กำหนดเปนระยะสูงสุดที่มาตรฐาน

ยอมใหทำไดในกรณีที่ตองการความไวในการตรวจจับสูงขึ้นอาจลดระยะหางในการติดตั้งลงไดโดยใช

ความรูทางวิศวกรรมประกอบ ในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับชนิดลำแสงตัวรับลำแสงตองระวังไมใหถูก

กับแสงแดดโดยตรงหรือแสงจามาก ๆ เพราะจะทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาดได ระยะหางจากเพดาน

หรือหลังคาสำหรับอุปกรณตรวจจับควันเปนไปตามตารางท่ี 2.1 
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ตาราง 2.1 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.2 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด 

(1) สำหรับเพดานหรือพ้ืนผิวแนวราบ อุปกรณตรวจจับตองติดตั้งใหสามารถตรวจจับการเกิด

เพลิงไหมไดทั่วพื้นที่ที่ตองการปองกัน มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมกําหนดใหมีรัศมีการตรวจจับ

ของอุปกรณสำหรับพ้ืนผิวแนวราบนับจากตัวอุปกรณตรวจจับควันไมเกิน 6.3 เมตร ซึ่งเมื่อเขียนพ้ืนท่ี

วงกลมใหครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่สำหรับหองรูปสี่เหลี่ยมจะไดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับเทากับ 

9.0 เมตร ดังนั้นระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับจึงกำหนดไวไมเกิน 9.0 เมตร และระยะหาง

ระหวางอุปกรณตรวจจับกับผนังหองไมเกิน 4.5 เมตร สำหรับรูปสี่เหลี่ยมอื่น ๆ ระยะหางในการติดตั้ง

อาจเปลี่ยนไปเชนเดียวกับอุปกรณตรวจจับความรอน ขอสำคัญคือทั่วทั้งพื้นที่ตองอยูในรัศมีตรวจจับ

ของอุปกรณตรวจจับตวัใดตัวหนึง่ 

บริเวณชองทางเดินที่มีความกวางไมเกิน 3.6 เมตร จะไดระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ

ไมเกิน 12.0 เมตร และระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับกับผนงัปลายทางเดินไมเกิน 6.0 เมตร 
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รูปท่ี 2.63 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันชนดิจุด สำหรับพื้นทีท่ั่วไป 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.64 การหาระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับควันสำหรับชองทางเดินกวางไมเกิน 3.6 เมตร 

(2) สำหรับเพดานหรือพ้ืนผิวเอียง พื้นผิวเอียงคือพ้ืนผิวที่มีความลาดเอียงตั้งแต 1 ตอ 20 

ขึ้นไป พื้นผิวเอียงจะเปนผลใหการไหลของควันเปลี่ยนไปจากสภาพปกติ การกำหนดระยะหาง

ระหวางอุปกรณตรวจจับจะเปลี่ยนไป มาตรฐานกําหนดใหระยะหางที่วัดในแนวนอนระหวางอุปกรณ

ตรวจจับควันสำหรับพื้นผิวเอียงตามแนวยาวตองเปนดังนี้ 

  1) ระยะหางตามแนวยาวที่ขนานไปกับจั่วหลังคา แถวที่บริเวณจั่วหลังคา ตองหางกันไม

เกิน 9.0 เมตร 

2) แถวของอุปกรณตรวจจับท่ีอยูลางสุด (ใกลชายคา) ตองอยูหางไมเกิน 9.0 เมตรจากผนัง

หรือฉากก้ันและจากแถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูใกลกันและตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ

ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 18.0 เมตร 

3) แถวของอุปกรณตรวจจับที่อยูระหวางแถวบนสุดกับแถวที่อยูลางสุด ตองมีระยะหาง

ระหวางอุปกรณไมเกิน 18.0 เมตร และมีระยะหางระหวางแถวไมเกิน 9.0 เมตร 
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รูปท่ี2.65 การติดตั้งและระยะหางของอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุดสำหรับพื้นผิวเอียง 

ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับสำหรับพ้ืนผิวเอียงนี้จะมากกวาพ้ืนผิวแนวราบซึ่ง

สอดคลองตามขอกําหนดมาตรฐาน ระยะหางที่กำหนดนี้เปนระยะหางมากสุดที่ยอมใหทำไดในการ

ติดตั้งอาจใชระยะหางตามพ้ืนผิวราบก็ไดซึ่งจะไดความสามารถในการปองกันดีกวา 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.66 ความสูงในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด 

(3) ระยะหางจากผนัง ควันและความรอนจากการเกิดเพลิงไหมจะลอยข้ึนดานบนและขยาย

ออกดานขางเม่ือชนเพดานตำแหนงที่เพดานกับผนังตอเชื่อมกันจะเปนตำแหนงที่อับอากาศอุปกรณ

ตรวจจับจึงตองตดิตั้งใหหางจากผนังไปไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตตองไมหางจนพนระยะตรวจจับ

ของอุปกรณตรวจจับ สำหรับอุปกรณตรวจจับควันตองติดตั้งหางจากผนังไมเกิน 4.5 เมตรบางสถานท่ี
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มีการแบงกั้นหองภายหลังที่กอสรางอาคารเสร็จโดยใชเปนผนังเบาหรือฉากก้ันสำหรับฉากก้ันท่ีติดตั้ง

ไมชนเพดานแตขอบบนอยูหางจากเพดานไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือวาเปนผนังหองระยะหางของ

อุปกรณตรวจจับจากผนังก้ันตองไมเกิน 4.5 เชนเดียวกัน 

สำหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวางผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับที่ใกลที่สุดตองไม

เกิน 6.0 เมตร 

(4) ระยะหางจากหัวจายลมในหองที่มีการตดิตั้งระบบปรับอากาศ การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ

ตองหลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหนงที่ลมอาจเปาเบ่ียงเบนทิศทางของควันทำใหควันมาถึงอุปกรณ

ตรวจจับเบาบางลงเปนผลใหความไวในการตรวจจับลดลงหรือทำใหอุปกรณตรวจจับสกปรกและเกิด

การแจงเหตุผิดพลาดไดงาย การติดตั้งอุปกรณตรวจจับจึงตองติดต้ังหางจากหัวจายลมไมนอยกวา 

400 มิลลเิมตร 

(5) ระยะหางในพื้นที่ท่ีมีอัตราการระบายอากาศสูง พ้ืนที่ที่มีอัตราการระบายอากาศสูงคือ 

หองที่มีปริมาตรอากาศระบายออกภายนอกหมดเปนจำนวนมากกวา 15 เทา ของปริมาตรหองใน

เวลา 1 ชั่วโมง หมายถึงอากาศทั้งหมดภายในหองสามารถระบายออกไดหมดภายในเวลานอยกวา 4 

นาที แตในความเปนจริงเมื่ออากาศระบายออกภายนอกก็จะมีอากาศจากภายนอกไหลเขาแทนที่ 

ดังนั้น เมื่อเกิดเพลิงไหมควันจะระบายออกภายนอกไดอยางรวดเร็วทำใหควันเจือจางและการ

ตรวจจับของอุปกรณตรวจจับชาลง ในการติดตั้งตองลดระยะหางระหวางอุปกรณลงเหลือไมเกิน 6.3 

เมตร และระยะหางจากกําแพงหรือผนังก้ันหองไมเกิน 3.15 เมตร หรือระยะอาจลดลงอีกตามความ

จําเปนในพ้ืนท่ีที่มีความเร็วลมมากกวา 3.0 เมตรตอวินาที จำเปนตองพิจารณาโดยใชหลักการทาง

วิศวกรรมเปนพิเศษ 

(6) ระยะหางในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางการไหลของควัน ในที่ซ่ึงหลังคาหรือพื้นผิวแนวราบถูก

แบงแยกโดยโครงสรางซึ่งมีผลทำใหการไหลของควันเปลี่ยนไป ตำแหนงและระยะหางของอุปกรณ

ตรวจจับจะตองเปลี่ยนไปเพ่ือใหมั่นใจไดวาการตรวจจับทำไดกอนที่ควันจะเปลี่ยนทิศทางการไหล

ดังตอไปนี้ 

1) พ้ืนที่ที่มีเพดานสูงเกิน 2.0 เมตร แตไมเกิน 4.0 เมตร ที่เพดานมีคานย่ืนลงมาเกิน 300 

มิลลเิมตร การติดตั้งอุปกรณตรวจจับดูจากพื้นที่ที่อยูระหวางคาน ดังนี้ 

1.1) พ้ืนท่ีระหวางคานนอยกวา 4.0 ตารางเมตร ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับท่ีใตคานระยะหาง

ระหวางอุปกรณตรวจจับชนิดจุดไมเกิน 6.3 เมตร และหางจากผนังหรือกําแพงไมเกิน 3.15 เมตร 
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รูปท่ี2.67 เพดานสูงระหวาง 2.0-4.0 เมตร พื้นที่ระหวางคาน 4.0 ตารางเมตร ขึ้นไป 

1.2) พื้นที่ระหวางคานตั้งแต 4.0 ตารางเมตรขึ้นไป ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับอยางนอย 1 

ตัวที่ทุกพื้นที่ท่ีอยูระหวางคานคือติดตั้งเพดานโดยตรงนั่นเอง ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับชนิด

จุดเปนไปตามปกติคือ พ้ืนที่ทั่วไประยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 9.0 เมตร และหางจาก

ผนังกําแพงไมเกิน 4.5 เมตร กรณีที่เปนชองทางเดินระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 12.0 เมตรและ

หางจากผนังปลายทางเดินไมเกิน 6.0 เมตร 

2) พ้ืนที่ที่มีเพดานสูงเกิน 4.0 เมตร มีคานยื่นลงมาเกิน 100 มิลลิเมตร อุปกรณตรวจจับตัวที่

อยูใกลกับคานตองติดตั้งที่ใตคาน ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับเปนไปตามปกติคือพ้ืนท่ีทั่วไป

ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 9.0 เมตร และหางจากผนังหรือกําแพงไมเกิน 4.5เมตร 

กรณีที่เปนชองทางเดินระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 12.0 เมตร และหางจากผนังปลายทางเดินไม

เกิน 6.0 เมตร ตามตัวอยางในรูปที่ 2.68 และ 2.69 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.68 การตดิตัง้อุปกรณตรวจจับที่ใตคานสำหรบัเพดานสูงเกิน 4.0 เมตร 
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รปูที่ 2.69 ระยะหางระหวางคานเกิน 9.0 เมตร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพ่ิมเติมท่ีเพดาน 

2.3.9 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

2.3.9.1 การแจงเหตุดวยเสียง การวัดความดังเสียงทำไดโดยการใชเครื่องมือวัดมีหนวยเปน

เดซิเบล (Decibel) เขียนเปนอักษรยอวา dB ตอการไดยินเสียงของมนุษยไมไดเปนเสนตรงตามเสียงท่ี

เพิม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อเดซิเบลเพ่ิมเปน 2 เทา มนุษยจะไมรูสึกวาเสียงดังเปน 2 เทา เสียงที่ดังขึ้น 10 เทา

จึงจะทำใหมนุษยรูสึกวาเสียงดังขึ้นเปน 2 เทา การวัความดังเสียงจึงแสดงไดเปน 2 แบบ เสียงที่

มนุษยไดยินจะแสดงในสเกลของ Logarithmic มีหนวยเปนเดซิเบลเอ ( dBA) ความดังเสียงที่กลาวถึง

ทั้งหมดในท่ีนี้จึงหมายถึงเดซิเบลเอ ในการวัดความดังเสียงดวยเครื่องมือวัดจะตองดูสเกลที่เครื่องวัด

ใหถูกตองดวย 

1) ความดังเสียงที่ตองการ อุปกรณแจงเหตุดวยเสียงจะตองมีเสียงดังเพียงพอที่จะสง

สัญญาณเตือนผูอาศยัใหทราบ เสียงแจงเหตุนี้ควรมีลักษณะความดังท่ีแตกตางจากสัญญาณเสียงท่ัวไป 

มีเสียงดังและหยุดเปนจังหวะ ความดังของอุปกรณแจงเหตุสำหรับแตละสถานท่ีอาจแตกตางกันไป

ตามสภาพในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอ่ืน ๆ ก็จะตองดังกวาเสียงรบกวนเพื่อใหมั่นใจวาบุคคลในพื้นที่

สามารถไดยินไดชัดเจน ความดังเสียงมีรายะเอียดดังนี้ 

กรณีที่ใชเปนเครื่องกำเนิดเสียงอิเล็กทรอนิกสที่ใหสัญญาณเสียงอพยพ ในสถานที่ใด ๆ ที่มี

เสียงสัญญาณความดังของเสียงสัญญาณตองดังกวาเสียงรบกวนเฉลี่ยไมนอยกวา 10 เดซิเบล (dBA) 

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วินาที และระดับความดังของเสียงที่จุดใด ๆ ตองไมนอยกวา 65 เดซิ

เบล และไมเกิน 105 เดซิเบล การติดตั้งจึงตองกระจายใหอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสมท่ัวพื้นที่สำหรับ

สัญญาณเสียงที่ตองการปลุกผูอยูอาศัยที่กําลังหลับอยูตองมีระดับความดังเสียงไมนอยกวา 70 เดซิเบ

ลการวัดความดังเสียงใหวัดในตำแหนงซึ่งตองการไดยินเสียงที่อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียงมากที่สุด 

สำหรับสถานที่นอนหลับใหวัดในตำแหนงท่ีหลับอยู 
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สำหรับสถานท่ีซึ่งคาเฉลี่ยของระดับเสียงรบกวนมากกวา 95 เดซิเบล หรือในสถานที่ที่ใช

อุปกรณแจงเหตุแลวมีปญหา เชนหองผูปวย สถานที่สำหรับผู มีปญหาการไดยินตองติดตั้งอุ 

ปกรณแจงเหตุดวยแสงแทนในบางสถานท่ีอาจติดต้ังทั้งสองแบบ 

สำหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญอาคารขนาดใหญพิเศษและสถานประกอบการพิเศษตองมี

อุปกรณประกาศเรียกฉุกเฉินเพิ่มเติมจากอุปกรณแจงเหตุที่กลาวขางตนและระดับความดังของเสียง

ตองเปนไปตามที่กำหนดขางตน 

จากการทดลองพบวาลำพังแตเสียงกระดิ่ง หวูด ไซเรนหรือสัญญาณเสียง (tone)ยังไมมี

เพียงพอสำหรับการกระตุนจึงควรมีเสียงขอความแจงเหตุดวย ปกติจะเปนลำโพงประกอบกับเครื่อง

ขยายเสียงเปนการสื่อสารแบบทางเดียวคือการแจงใหผูอยูอาศัยทราบการเกิดเหตุใชเพื่อการอพยพ

เสียงการแจงเหตุอาจเปนเสียงที่ไดบันทึกไวแลวหรือเปนการพูดผานทางไมโครโฟนจากศูนยควบคุม

เพลิงไหมก็ได 

2) การติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุตองจัดใหมีกระดิ่งอยางนอยหนึ่งตัวที่ภายนอกอาคาร

และกระดิ่งนี้ตองสามารถไดยินหรือและเห็นท่ีทางเขาหลักของอาคารและตองใหอยูใกลกับทางเขา

อาคารที่เจาหนาท่ีดับเพลิงจะเดินผานเพ่ือไปดูที่แผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม การติดตั้งอุปกรณแจง

เหตุควรปฏิบัติตามคำแนะนําของผูผลิตและติดตั้งในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจนมีเสียงดังไดทั่วทั้งพื้นที่

อุปกรณแจงเหตุดวยเสียงควรติดตั้งใหสูงกวาอุปกรณตกแตงอาคารท่ีวางบนพ้ืน เพื่อใหเสียงสามารถ

เดินทางไดสะดวก ความดังเสียงเปนไปตามที่กลาวมาขางตน การติดตั้งลำโพงสามารถติดตั้งไดท้ังที่

เพดานและที่ผนังสำหรับการติดตั้งท่ีผนัง ถาเพดานสูงพอสมควรติดต้ังที่ความสูงไมนอยกวา 2.30 

เมตร และหางจากเพดานไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร (NFPA 72) 

3) การแจงเหตุดวยลำโพง ลำโพงเปนชนิดหนึ่งของอุปกรณแจงเหตุดวยเสียงที่ตอจากแผง

ควบคุมและแจงเหตุเพลิงไหม การเลือกใชลำโพงและเลือกใชตำแหนงติดตั้งเปนเรื่องสำคัญเนื่องจาก

จะตองติดตั้งใหความดังเสียงอยูในขีดจํากัดของมาตรฐาน คือเสียงตองไมคอยหรือดังจนเกินไปเมื่อจุด

ที่ฟงหรือไดยินอยูหางออกไปจากแหลงกำเนิดเสียงความดังเสียงจะลดลง การออกแบบติดตั้งจะตอง

เผื่อไวดวยปกติจะลำโพงจะมีการทดสอบคาความดังไวตามคาวัตตสูงสุด 

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

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ผูผลิตจะตองทำการกำหนดตามท่ี UL อนุญาต และความดังที่กำหนด
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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

จากผูผลิตและระยะทางเพ่ิมขึ้นเปน 12.20 เมตร ความดังเสียงจะลดลง 12 เดซิเบลเปนตน แตในการ

ออกแบบจะตองพิจารณาสวนประกอบอ่ืน ๆ ของหองที่จะเปนผลตอความดังเสียงดวยเชน มาน พรม 

การสะทอนเสียงและอ่ืน ๆ 

ในการทดสอบความดังของลำโพงจะกำหนดท่ีวัตตคาหนึ่ง การเพ่ิมหรือลดกําลังของเครื่อง

ขยายเสียง (วัตต) ที่จายใหลำโพงตางไปจากท่ีกำหนดโดยผูผลิตเปนผลใหความดังเสียงเปลี่ยนไป

เชนกัน กําลังเคร่ืองขยายเสียงที่เพิ่มขึ้นเปนผลใหเสียงดังข้ึน ในทางตรงกันขามถาลดกําลังเครื่องขยาย

เสียงลงเสียงก็จะดังนอยลง กําลังเครื่องขยายเสียงท่ีเพิ่มข้ึนเทาตัวเปนผลใหความดังเสียงเพิ่มขึ้นเพียง 

3เดซเิบล เชนกัน 

1) แนวทางการออกแบบติดตั้งลำโพง จากหลักการที่วาการติดตั้งลำโพงตองใหสามารถไดยิน

ชัดเจนทั่วท้ังอาคารและในการติดตั้งจะตองคำนึงถึงคุณภาพเสียงดวย ปกติการเลือกแท็ปลำโพงที่

กําลังวัตตต่ำจะใหคุณภาพเสียงดีกวาเลือกใชแทป็ที่กําลังวัตตสูง 

การกอสรางอาคารสมัยใหมวัสดุที่ใชจะเพิ่มความเปนฉนวนของเสียงมากขึ้นโดยเฉพาะ

ระหวางทางเดินกับพื้นที่ใชสอยเปนผลใหการเดินทางของอุปสรรคเกิดความสูญเสียของเสียงมาก 

เสียงท่ีผานทะลุผนังจะมีคาสูญเสียมากนอยตามชนิดของวัสดุท่ีใชทำผนังประมาณตองแต 15 ถึง 40

เดซิเบล สำหรับประตูทึบอาจทำใหเสียงลดลงไดประมาณ 25 ถึง 30 เดซิเบล กรณีนี้อาจตองเพิ่ม

ความดังของเสียงที่ลำโพงขึ้นเพื่อใหสามารถทะลุผานพ้ืนท่ีที่ตองการ ในทางปฏิบัติอาจแกไขโดยการ

ใชลำโพงที่วัตตตาง ๆ แตเพ่ิมจำนวนใหมากขึ้นเพ่ือใหการไดยินท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 

ความดังเสียงลดลงประมาณ 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา แตการดูดซับเสียง

ของวัสดุท่ีใชทำอาคารจะมีผลใหดังเสียงลดลงอีกมานหรือผามานท่ีติดตั้งใกลลำโพงอาจจะทำใหความ

ดังลดลงอีกประมาณ 2 ถึง 3 เดซิเบล สำหรับพ้ืนที่ปูพรมอาจทำใหความดังเสียงลดลงอีกประมาณ3 

เดซิเบล ทั้งหมดนี้จะตองนํามาพิจารณาดวย 

วงจรไฟฟาสำหรับลำโพงเปนไฟฟากระแสตรง การตอสายเขาลำโพงจึงตองตอขั้วเขาให

เหมือนกันทุกตัวถาการตอสายเขาลำโพงตางข้ัวกันจะทำใหเกิดการตางเฟสกัน ดังนั้น บางความถี่ของ

เสียงที่จะมีเฟสตรงขามกันและหักลางกันทำใหเสียงเบาลงหรือเพี้ยนไป 
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ปกติลำโพงจะมีแท็ปตอสายใหเลือกหลายแท็ปตามวัตตที่ตองการในการเลือกวาจะใชแท็ปใด

จะตองวัดระยะทางจากจุดที่ติดตั้งลำโพงจนถึงจุดที่ไกลสุดที่ตองการไดยินจากนี้จึงจะไปเลือกใช

ลำโพงตามรายละเอียด (Specification) ของลำโพงที่จะใชที่ความดังเสียงที่ตองการก็จะไดกําลังวัตต

ของลำโพงในการทำงานจึงตองหารายละเอียดจากผูผลิตเพ่ิมเติมใหไดมากที่สุด 

ตัวอยาง การกำหนดความดังของลำโพง 

สำนักงานแหงหนึ่งติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม ในการติดตั้งระบบแจงเหตุตองการลำโพง

แจงเหตุเพลิงไหมติดตั้งที่ผนังที่ใหความดังเสียงตรงตำแหนงหางจากจุดติดตั้งลำโพง 10 เมตร ไมต่ำ

กวา 70 เดซิเบล ตองการหาวาลำโพงท่ีติดตั้งตองมีความดังเทาไหร 

วิธีทำ 

     ใชหลักการทีว่า ความดังเสียงลดลง 6 เดซิเบล เม่ือระยะทางเพ่ิมเปน 2 เทา หรอื 

    จะไดวา ที่ระยะ 10 เมตร ความดังเสียงลดลงประมาณ 11 เดซิเบล 

    ตองเลือกลำโพงที่มีความดังเสียงไมต่ำกวา 70+11=81 เดซิเบล และอาจตองเผื่อไว

สำหรับคาสญูเสียอ่ืน ๆ ดวย ถา 81 เดซิเบลไมตรงกับท่ีมีขายในทองตลาดใหเลือกขนาดใกลเคยีงที่สุด 

2) แพตเทิรนเสียง (Sound Pattern) ความดังเสียงจะมีคาสูงสุดในทิศทางตั้งฉากกับลำโพง

สำหรับระยะทางท่ีเทากัน เมื่อตำแหนงที่ไดยินทำมุมหางออกไปจากแนวตั้งฉากกับลำโพงความดัง

เสียงจะลดลง คาตาง ๆ เหลาน้ีจะสามารถหาไดจากผูผลิตในรูปของกราฟเรียกวาแพตเทิรนเสียง คา

มุมท่ีแตกตางไปจากที่แสดงจะสามารถหาไดโดยประมาณดวยวิธีการเฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.70 แพตเทิรนเสียง 
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3) การติดตั้งลำโพงที่เพดาน บุคคลใชหูในการรับฟงเสียงสัญญาณดังนั้นในการติดตั้งลำโพงที่

เพดานการวัดความดังเสียงจะวัดที่ความสูงประมาณ 1.5 เมตร (NFPA 72) เพราะเปนระดับหูฟง การ

ติดตั้งลำโพงจะติดตั้งที่เพดานตรงกลางหอง กรณีที่เปนพ้ืนที่ขนาดใหญก็จะตองติดตั้งลำโพงมากกวา

หนึ่งตัว การพิจารณาอยางงายสำหรับการติดตั้งลำโพงสองตัวจะอาศัยหลักที่ความดังเสียงลดลง 6 เด

ซิเบลเมื่อระยะทางเพ่ิมขึ้น 2 เทาเชนกัน ขอแนะนําเบื้องตนในการออกแบบคือจะตองเขียนแพตเทริน

เสียงท่ีระยะและมุมตาง ๆ จากนั้นกำหนดความดังเสียงที่ตองการที่ความสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร จะได

ระยะหางไกลสุดจากลำโพง ลำโพงตัวอื่นจะหางจากจุดที่กำหนดนี้ในทิศทางตรงขามเปนระยะเทา ๆ 

กันนําไปเขียนลงบนพ้ืนท่ีท่ีตองการก็จะไดตำแหนงติดตั้งลำโพง ในการคิดอยางงายนี้อาจมีคา

ผิดพลาดบางเนื่องจากคุณสมบัติในการสะทอนเสียงดูดซับเสียงและผลรวมของเสียงที่ทับซอนกันอาจ

ผิดพลาดไดประมาณ 1 ถึง 2 เดซิเบล ซึ่งยอมรับไดตามท่ีแสดงในรูปที่ 2.70 ในการใชงานจริงควรเผื่อ

ไวบางโดยการลดระยะหางระหวางลำโพงหรอืโดยการปรับแท็ปลำโพงชวย การกำหนดแบบนี้ใชเปน

ขอมูลเบื้องตนในการกำหนดตำแหนงติดตั้งและเมื่อติดตั้งเสร็จแลวตองทดสอบวัดเสียงในสถานที่

ติดตั้งจริงดวย 

 

 

 

 

รูปที่ 2.71 แนวทางการกำหนดระยะหางระหวางลำโพงชนิดติดเพดาน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.72 การตดิตั้งลำโพงในหอประชมุ 
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รูปที่ 2.73 การติดตั้งลำโพงในชองบันได 

2.3.9.2 การแจงเหตุดวยแสง การแจงเหตุดวยแสงคือการสงสัญญาณเตือนดวยแสงกระพริบ

ที่มีความสวางเพียงพอที่จะกระตุนเตือนใหผูอาศัยในอาคารทราบการเกิดเหตุ สถานท่ีที่มีความ

จำเปนตองใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงคือบริเวณที่มีเสียงรบกวนดังมากการกระตุนเตือนดวยเสียงอาจ

ไมเพียงพอจึงใชในพ้ืนที่ที่มีเสียงดังเกิน 95 เดซิเบล และบริเวณที่การใชอุปกรณแจงเหตุดวยเสียงอาจ

มีปญหาเชน หองผูปวย สถานที่สำหรับผูมีปญหาการไดยินตองมีการแจงเหตุดวยอุปกรณแจงเหตุดวย

แสง อุปกรณแจงเหตุดวยแสงจะใชเปนแสงสีขาวกระพริบดวยอัตรา 1-2 ครั้งตอวินาที 

(1) ระยะหางในการติดตั้ง อุปกรณแจงเหตุดวยแสงตองติดตั้งในตำแหนงที่มองเห็นไดงายใน

ทุกพื้นท่ีและครอบคลุมท่ัวทั้งพ้ืนที่ ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุข้ึนอยูกับความเขมแสงของ

อุปกรณตองไมเกิน 30 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.74 พ้ืนท่ีครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่ความเขมแสงตาง ๆ 
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การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงตามที่กำหนดในมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม

กําหนดใหแบงพ้ืนท่ีครอบคลุมออกเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส อุปกรณที่มีความเขมแสงสูงจะครอบคลุมพ้ืนที่

ขนาดใหญกวาท่ีมีความเขมแสงต่ำจากตารางที่ 2.2 จะไดวาอุปกรณที่มีความเขมแสง 30 แคนเดลลา 

จะสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได 9.0x9.0 ตารางเมตร ในขณะที่อุปกรณที่มีความเขมแสง 15 แคนเดลลา

สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดเพียง 6.0x6.0 ตารางเมตร เปนตน เขียนเปนพ้ืนที่ครอบคลุมไดตามรูปที่ 

2.74 สำหรับจำนวนอุปกรณแจงเหตุดวยแสงที่ระดับความเขมแสงตาง ๆ ซึ่งติดตั้งในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

เปนไปตามที่กำหนดในตารางที่ 2.2 จากตารางพบวาการติดตั้งอุปกรณแจงเหตุจำนวน 2 ชุดไม

สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดท้ังหอง ในการออกแบบจึงควรเลือกใชในกรณีที่การแจงเหตุไมมีความ

จำเปนตองใหทั่วทั้งพ้ืนที่ ถาตองการใหครอบคลุมท่ัวทั้งพ้ืนที่ควรเลือกติดต้ังอุปกรณแจงเหตุจำนวน 1 

ชุด หรอื 4 ชุดจะดีกวา 

ตารางที่ 2.2 คาความเขมแสงของอุปกรณแจงเหตุชนิดติดผนงัที่ระดับความสูงไมเกิน 2.4 เมตร 

 

(2) ความสูงในการตดิตั้ง การแบงพ้ืนที่ตามตารางที่ 2.2 ใชสำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูง

ไมเกิน 2.4 เมตร จึงเหมาะสำหรับการติดต้ังกับผนังหรือในพ้ืนที่ที่ความสูงของเพดานไมมากนัก

มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมไมไดกำหนดความสูงของการติดตั้งไวในมาตรฐาน NFPA กำหนด

ความสูงในการติดตั้งไววาถาใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดที่ติดตั้งที่ผนัง ใหติดตั้งในระดับความสูง
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จากพ้ืนระหวาง 2.0 เมตร ถึง 2.4 เมตร (80 นิ้ว ถึง 96 นิ้ว) และต่ำ ลงมาจากเพดานไมนอยกวา 150 

มิลลิเมตรสำหรับอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานตองสูงจากพื้นไมเกิน 9.15 เมตร (30 

ฟุต) กรณีที่ เพดานหองสูงเกิน 9.15 เมตร ใหลดระดับการติดตั้งลงมาที่ระดับ 9.15 เมตรหรือ

เปลี่ยนไปติดที่ผนังแทนการติดตั้งอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงกับเพดานที่มีความสูงมากกวา 2.4 เมตร 

คาความเขมแสงเปนไปตามที่กำหนดในตารางที่ 2.3 (ตาม NFPA 72) 

ตารางที่ 2.3 คาความเขมแสงของอุปกรณแจงเหตุชนิดติดเพดาน 
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รูปท่ี 2.75 การแบงพื้นที่ครอบคลุมของอุปกรณแจงเหตุดวยแสงแตละตัว 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.76 การแบงพ้ืนที่ครอบคลุมท่ีไมดีไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ในการติดตั้งใชงานจริงลักษณะหองอาจไมเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการออกแบบติดตั้งจะตอง

กำหนดตำแหนงการติดตั้งใหสามารถครอบคลุมไดทั่วทั้งพื้นที่เชนเดียวกับการกำหนดตำแหนงติดตั้ง

อุปกรณตรวจจับ ในการกำหนดตำแหนงจะตองทราบขนาดความเขมแสงที่เลือกใชแลวเขียนเปน

ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดตามความเขมแสงเมื่อเขียนแลวตองสามารถครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด

นอกจากจะมั่นใจวาพื้นเปนพื้นที่ที่ไมมีบุคคลอยูและไมตองการแจงเหตุเชนเปนที่วางของ 
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รูปที่ 2.77 ตำแหนงติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงใหครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที 

การติดตั้งนอกจากจะตองใหครอบคลุมทั่วท้ังพื้นที่แลวยังตองใหอยูในตำแหนงท่ีสามารถ 

มองเห็นไดงายและชัดเจนไมวาจะอยูตรงจุดใด ๆ ในพ้ืนท่ีปองกันตามท่ีกำหนดในขอ (1) ซึ่งใชกับ

พ้ืนที่ทั่วไป สำหรับการติดตั้งในชองทางเดินตามที่กำหนดโดย NFPA 72 เปนตามที่แสดงในรปูท่ี 2.78

และรูป ที่ 2.79 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.78 การติดตั้งในชองทางเดินทั่วไป 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.79 การติดตัง้ในชองทางเดินรูปทรงตาง ๆ 
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การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงในบางสถานที่อาจตองใชความเขมแสงหลายขนาดปนกัน

เพื่อใหพอดีกับสถานที่และในการติดตั้งสามารถตดิตั้งปนกันในลักษณะของการติดตั้งที่ผนังกับเพดาน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.80 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงท่ีมีความเขมแสงตางกัน 

(3) ตำแหนงติดตั้งมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) กำหนดหาร

ติดตั้งไวดังนี้ 

1) ในสถานทีซ่ึ่งไมเปนที่หลับนอน ถาใชอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดที่ติดตั้งที่ผนังใหตดิตั้งท่ี

ระดับความสูงจากพ้ืนระหวาง 2.0 ถึง 2.4 เมตร และมีระยะหางลงมาจากเพดานไมนอยกวา 150 

มิลลิเมตร (หามติดตั้งชนิดเพดาน) สำหรับอุปกรณแจงเหตุดวยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานตองสูงจาก

พ้ืนไมเกิน 9.15 เมตร 

2) ในสถานท่ีซึ่งใชเปนที่หลับนอน มาตรฐาน NFPA กําหนดใหติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสง

ที่มีความเขมแสงไมต่ำกวา 177 แคนเดลลา (cd) ท่ีระดับต่ำลงมาจากเพดานไมเกิน 0.60 เมตร ถา

จำเปนตองติดตั้งอุปกรณแจงเหตุที่ระดับต่ำลงมาจากเพดานเกิน 0.60 เมตร ใหเลือกติดตั้งอุปกรณ

แจงเหตุดวยแสงที่มีความเขมแสง 110 แคนเดลลา ที่ผนังและทั้งสองกรณีอุปกรณแจงเหตุตองอยหาง

จากหมอนไมเกิน 4.85 เมตร 

 

 

 

 

รูปที่ 2.81 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงในสถานที่หลับนอน 
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รูปท่ี 2.82 การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยแสงสำหรบัหองนอนขนาดใหญ 

2.3.10 สายไฟฟาและการเดินสาย 

สายไฟฟาเปนอุปกรณที่ทำหนาที่จายกําลังไฟฟาใหระบบและทำหนาที่รับสงสัญญาณ

ระหวางอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยกัน รวมทั้งเปนตัวเชื่อมระหวางระบบแจงเหตุเพลิงไหมกับ

อุปกรณที่ทำงานรวมอ่ืน ๆ หากสายไฟฟาเกิดการชํารุดอาจทำใหระบบไมสามารถทำงานได การเลือก

สายไฟฟาและการเดินสายไฟฟาจึงตองใหเหมาะสมกับการใชงานทั้งชนิดและขนาดของสายไฟฟา ใน

ขอกําหนดของมาตรฐานจะกำหนดชนิดของสายไฟฟาสำหรับบางพ้ืนที่ไวเพื่อใหมั่นใจวาระบบยังคง

สามารถใชงานไดเมื่อเกิดเพลิงไหม ในบางสวนของวงจรจะไมกำหนดชนิดของสายไฟฟาไว ผูออกแบบ

จะเลือกไดตามท่ีเห็นเหมาะสม 

2.3.10.1 ชนิดของสายไฟฟา ระบบแจงเหตุเพลิงไหมสามารถเลือกใชสายไฟฟาไดหลายชนิด

ตามความตองการและความเหมาะสมกับระบบและสภาพการใชงาน แตในบางสถานท่ีไดมีการ

กำหนดชนิดของสายไฟฟาท่ีใชไวโดยเฉพาะ เพราะตองการใหระบบสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง

เมื่อเกิดเพลิงไหม ชนิดของสายไฟฟาทีใ่ชอาจเปนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได ดังน้ี 

(1) สายทองแดงหุมฉนวน พีวีซ ีตาม มอก. 11-2531 

(2) สายทนไฟมาตรฐาน IEC 331 

(3) สายทนไฟมาตรฐาน BS 6387 

(4) สายทนไฟมาตรฐาน AS 3013 

(5) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีอี (XLPE) หรอืฉนวนตานเปลวเพลิงอ่ืน 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

สายไฟฟาท่ีผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งแบงสายไฟฟาเปนหลายชนิดดวยกันตามความตองการ

ใชงานมีทั้งสายไฟฟาที่ใชในระบบไฟฟากําลัง สายที่ใชในวงจรควบคุม ในรถยนตและอื่น ๆ โดย

มาตรฐานจะแบงชนิดของสายไฟฟาเปนหลายตาราง ในทางปฏิบัติไมสะดวกในการเรียกเปนตารางจึง

นิยมเรยีกเปนชื่อตามท่ีคุนเคยซึ่งไมมีระบุไวในมาตรฐานสายไฟฟาที่ใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีดังนี้ 

(1) สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เปนสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต มีทั้งชนิดท่ีเปนสายเดี่ยว 

สายคู ถาเปนสายเดี่ยวจะเปนสายกลมและถาเปนชนิด 2 แกน สายจะมีรูปรางแบน ตัวนํานอกจากจะ

มีฉนวนหุมแลวยังมีเปลือกหุมอีกชั้นหน่ึงเพ่ือปองกันทางกายภาพ สายเดี่ยวเม่ือดูจากภายนอกจะมี

รปูรางเหมือนสายไอวีในระบบแจงเหตุเพลิงไหม สายไฟฟาตองเดินในชองเดินสายในการใชงานจึงตอง

ใชสายเปนชนิดสายเดี่ยว สายชนิดนี้สามารถทนความชื้นไดจึงสามารถเดินใชองเดินสายที่อยูใน

สถานที่แจงหรือรอยทอฝงดินไดแตในการเดินสายจะตองปองกันไมใหน้ำเขาไปในทอได 

(2) สายชนิด ทีเอชอับเบิลยู (THW) เปนสายชนิดทนแรงดัน 750 โวลต เปนสายแกนเดียว

หุมฉนวนไมมีเปลือกนอก นิยมใชอยางกวางขวางในระบบไฟฟากําลังในโรงงานอุตสาหกรรม ใช

สำหรับการจายกําลังไฟฟาใหระบบแจงเหตุเพลิงไหมและใชเปนสายของวงจรตรวจจับและแจงเหตุใน

การใชงานตองดูขอกําหนดการใชงานประกอบดวย ในการใชงานจะเดินรอยในทอรอยสายหรือในชอง

เดินสาย อื่น เมื่อเดินรอยในทอรอยสายสามารถเดินฝงดินไดแตตองมีการปองกันน้ำเขาในทอ 

(3) สายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) เปนสายท่ีมีทั้งชนิดแกนเดียวและหลายแกน สายหลายแกน

ก็จะเปนสายกลมเชนกัน สายชนิดน้ีทนแรงดัน 750 โวลต นิยมใชอยางกวางขวางในระบบไฟฟากําลัง

เนื่องจากมีความคงทนตอสภาพแวดลอมเพราะมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ง ในระบบแจงเหตุเพลิงไหม

กําหนดการใชงานเชนเดียวกับสายทีเอชดับเบิลยู สายชนิดนี้มีฉนวนและยังมีเปลือกอีกสองชั้นเปลือก

ชั้นในทำหนาที่เปนแบบ (Form) ใหสายแตละแกนท่ีตีเกลียวเขาดวยกันมีลักษณะกลมแลวจึงมีเปลือ

กนนอกหุมอีกชั้นหน่ึงทำหนาที่ปองกันความเสียหายทางกายภาพ 

(4) สายชนิด วีซีที (VCT) เปนสายกลมมีทั้งชนิด 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกนทน

แรงดัน 750 โวลต มีฉนวนและเปลือกเชนกัน มีขอพิเศษกวาก็คือตัวนําจะประกอบดวยทองแดงฝอย

เสนเล็ก ๆ ทำใหมีขอดีคือออนตัวและทนตอสภาพการสั่นสะเทือนไดดี สายชนิดน้ีใชงานท่ัวไปเหมือน

สายชนิดเอ็นวายวาย 

2.3.10.3 สายทนไฟ คือสายไฟฟาที่มีความสามารถจายกระแสไฟฟาไดโดยไมขาดหรือเกิดลัด

จรในขณะที่เกิดเพลิงไหมแตจะเสียสภาพการใชงาน สายทนไฟมีหลายแบบตามมาตรฐานการผลิต
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มาตรฐานที่นิยมใชอางอิงคือมาตรฐาน 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 เปนสายทนไฟที่ผลิตตามมาตรฐาน BS ของประเทศ

อังกฤษในมาตรฐานแยกการทนไฟออกเปน 3 ชนิดคือ สายทนไฟ สายทนไฟและทนน้ำและสายทนไฟ

และแรงสากล 

1) การทนไฟ มาตรฐาน BS กําหนดการทนไฟของสายไฟฟาออกเปน 4 ระดับแสดงดวย

ตัวอักษรตามตารางที่ 2.3 

2) การทนไฟและทนน้ำ เปนความสามารถในการทนไฟและทนน้ำในขณะที่เกิดเพลิงไหม 

สายไฟฟาชนิดน้ีจึงตองสามารถใชงานไดตอเนื่องขณะเมื่อเกิดเพลิงไหมและมีน้ำจากการดับเพลิงดวย

แสดงดวยสัญลักษณเปนตัวอักษร W ซึ่งในมาตรฐานกําหนดใหตองทนไฟไดนา 15 นาที  ที่อุณหภูมิ 

650 องศาเซลเซียส และยังสามารถทนไฟและน้ำท่ีฉีดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงพรอมกันไดอีก เปน

เวลา 15 นาที 

3) การทนแรงทางกล สายชนิดนี้ มีจุดประสงค ใหสามารถทนแรงกระแทกไดดวย

ความสามารถในการทนแรงทางกลแสดงดวยตัวอักษร ตามตารางท่ี 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) 

จากตัวอยางที่แสดงขางบนหมายความวา เปนสายทนไฟที่ทนอุณหภูมิไดถึง650 องศา

เซลเซียสและในขณะเดยีวกันยังสามารถทนน้ำและทนแรงทางกลไดดวย 

(3) สายทนไฟตามมารฐาน AS 3013 เปนสายทนไฟที่ผลิตตามมาตรฐาน AS ของประเทศ

ออสเตรเลียสายชนิดน้ีสามารถทนไฟไดทนแรงทางกลและทนน้ำได แสดงดวยตัวเลขและตัวอักษร 

ดังน้ี 

WS54W 

WS คือ ระบบการเดินสาย 

5 คือ การทนไฟ (ตารางท่ี 2.5) 

4 คือ การทนแรงทางกล (ตารางท่ี 2.6) 

W คอื 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 

สายเอ็มไอ บางรุนจะมีฉนวนพลาสติกหุมอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือความสวยงามและใหมีสีตาม

ขอกําหนดความตองการใชงานการตอระหวางสายและการตอเขากับอุปกรณตองใชอุปกรณที่ผลิตมา

โดยเฉพาะ จึงมีขอกําหนดในการใชงานอยูบางแตขอดีของสายชนิดนี้คือมีความสามารในการทนแรง

ทางกลไดและน้ำไดดีและในการเดินสายไมจำเปนตองรอยในทอรอยสายหรือเดินในรางเดินสาย 

สามารถใชไดในทุกสวนของวงจรในระบบแจงเหตุเพลิงไหมแตมีราคาสูงกวาสายไฟฟาทั่วไป การ

ออกแบบและติดตั้งจึงควรเลือกใชในพ้ืนท่ีที่จําเปนและมีความสำคัญ 

2.3.10.5 สายทนไฟอ่ืน (Fire Resistance) ไดแกสายที่มีฉนวนตานเปลวเพลิงเชนสายชนิด 

FP และ FR เปนตน โครงสรางของสายเปนทองแดงหุมดวยสารประเภทถานหรือไมกาและมีฉนวนหุม

อีกชั้นหนึ่ ง บางชนิดมีฉนวนเปนคลอสลิงคช นิดหนึ่ ง (Electron Crosslinked EPDM Based 

Compound)หรือชนิดอ่ืนตามมาตรฐานของผูผลิตมีคุณสมบัติที่ออนตัวไดจึงสามารถเดินในทอรอย

สายไฟฟาได เมื่อสายไฟฟาถูกความรอนไหมฉนวนหรือเปลือกของสายจะหลอมละลายแตสวนที่เปน

ถานหรือไมกาจะยังคงหอหุมสายอยูทำใหยังสามารถจายไฟไดตอไปอีกอาจนานเปนชั่วโมง ซึ่งจะ

สอดคลองตามมาตรฐานที่ผลิตเม่ือเพลิงสงบสายไฟฟาจะเสียสภาพตองรื้ออกและเปลี่ยนใหม 



69 

 

สายบางชนิดถาตองใหสามารถทนแรงทางกลและทนน้ำไดดวยจะตองเดินรอยในทอรอยสาย

หรือรางเดินสาย บางชนิดออกแบบใหสามารถทนน้ำฉีดเบา ๆ ได เชนน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง 

การเลือกใชงานตองพิจารณาใหเหมาะสมดวย 

2.3.10.6 สายทองแดงหุมฉนวน เอ็กซแอลพีอี (XLPE) สายชนิดน้ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ ฉนวน

เอ็กซแอลพีอีสามารถทนอุณหภูมิไดสูงและมีความแข็งแรงทนตอแรงเสียดสีไดดีเปนสายท่ีผลิตตาม

มาตรฐานตางประเทศ สวนใหญเปนสายชนิดทนแรงดัน 600 โวลต เปนสายชนิดตัวนําทองแดง

อุณหภูมิใชงานของฉนวน 90 องศาเซลเซียส เรียกชื่อตามทองตลาด วาสายไฟฟาชนิด ซีวี (CV) จึง

เปนสายที่มีขนาดกระแสสูงกวาสายหุมฉนวน พีวีซี ตาม มอก.11-2531 ท่ี ขนาดเดียวกันและมีวิธีการ

เดินสายเหมือนกันสายชนิดนี้มีท้ังแกนเดียวและหลายแกน (Multi-Core) มีเปลือกนอกเพื่อปองกัน

ความเสียหายทางกายภาพจึงใชงานไดทั่วไปไปรวมทั้งใชเดินฝงดินโดยตรง ในระบบแจงเหตุเพลิงไหม

กําหนดการใชงานเหมือนสายที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2531 

2.3.10.7 สายใยแกว (Optical Fiber) สายใยแกวเปนสายที่ทำจากแกวหรือพลาสติก การสง

สัญญาณจึงแตกตางจากการไฟฟา เนื่องจากไมไดสงในรูปของกระแสไฟฟาแตสงในรูปของแสงที่มีแกว

หรือพลาสติกเปนตัวนําไป ในการใชงานจึงตองมีอุปกรณที่ทำหนาท่ีเปนตัวสงและตัวรับแสงท่ีมี

เทคโนโลยีหลายแบบ สายใยแกวมีขอดีกวาสายทั่วไปคือปองกันคลื่นรบกวนไดสงสัญญาณไดไกลโดย

สัญญาณไมออนลงและสงสัญญาณไดมากชวงคลื่นกวา แตขอเสียคือมีราคาแพงติดตั้งและบำรุงรักษา

ยากและชํารุดไดงายกวาสายไฟฟาทั่วไป 

2.3.10.8 สายโทรศัพท เปนสายทองแดงหุมดวยฉนวนพีวีซี มีใชในวงจรสายโทรศัพทตาม

บานที่อยูอาศัยทั่วไป มีทั้งชนิดที่เปนคูสายเดียวและหลายคูสายตามความตองการใชงาน การใช

สายโทรศัพทมีขอจํากัดในมาตรฐานอนุญาตใหใชเปนสายเดินระหวางแผงควบคุมกับแผงแสดงผล

เพลิงไหมเดินระหวางอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมกับอุปกรณแสดงผลระยะไกลและใชเดินในระบบ

โทรศัพทฉุกเฉินเทานั้น ในสวนอ่ืน ๆ ของวงจรตองใชสายชนิดอื่นและที่สำคัญในการเดินสายคือตองมี

การปองกันความเสียหายทางกลดวยการปองกันทำไดโดยการรอยทอรอยสายหรือเดินในรางเดินสาย

ก็ได 

2.3.10.9 สายชิลด คือสายที่แตละคูสายหุมดวยโลหะมีทั้งที่เปนแผนบาง ๆ และที่เปนเสน

โลหะถัก ชิลดโลหะจะทำหนาที่ปองกันคลื่นรบกวนสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Noise) 

และยังสามารถลดการกวนระหวางคูสายที่เรียกปรากฏการณ crosstalk ซึ่งเกิดจากสายคูหนึ่งรับ

สัญญาณจากอีกคูสายหนึ่งที่มักพบเสมอคือขณะท่ีใชโทรศัพทอาจไดยินเสียงพูดแทรกซอนจากคูสาย
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อ่ืนกรณท่ีีใชสายไมมีการชิลด สายชิลดมีหลายชนิดตามความตองการใชงาน สายที่ใชในระบบแจงเหตุ

เพลิงไหมคือชนิดตีเกลียว (Shield Twisted- Pair) สายตีเกลียวคือสายที่และคูสายมีการพันกันหรือตี

เกลียวเพ่ือลดคลื่นรบกวนจากภายนอกจำนวนเกลียวตอความยาวย่ิงมากก็จะสามารถลดคลื่นรบกวน

ไดดี ปกติตัวนําจะเปนทองแดงตัน (Solid) หุมดวย พีวีซี ประกอบเปนคูสายเดียวหรือหลายคูสายและ

มีเปลือกพลาสติกหุมอีกนหนึ่งหรือหลายชั้นตามการออกแบบและความตองการใชงาน นิยมใชระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมท่ีแผงควบคุมเปนชนิดระบุตำแหนงได 

2.3.10.10 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา แตละสวนของวงจรในระบบแจงเหตุเพลิง

ไหมมีขอกําหนดการเดินสายที่ตางกัน การเดินสายของอุปกรณเริ่มสัญญาณทั้งหมดเชน อุปกรณ

ตรวจจับอัตโนมัติ อุปกรณแจงเหตุดวยมอื ตองมีการควบคุมเพื่อใหมั่นใจวาเมื่อมีการถอดชิ้นสวนใด ๆ 

จากวงจรโซนตรวจจับหรือสายของวงจรขัดของจะมีสัญญาณเตือนที่แผงควบคุม สายของระบบแจง

เหตุเพลิงไหมตองเดินแยกจากระบบไฟฟากําลังอื่น ๆ แตการเดินสายตองทำตามมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย 

(1) ชนิดของสายไฟฟ า ในแตละสวนของวงจรอาจใชสายไฟฟาตางชนิด กันตามจุ  

ดประสงคการใชงานดังน 

1) การใชสายทนไฟ สายท่ีเดินในชองเปดแนวดิ่ง สายไฟระหวางแผงควบคุมกับอุ 

ปกรณแจงเหตุ สายระหวางแผงควบคุมกับระบบที่ทำงานรวมกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม เชนระบบ

ลิฟตระบบอัดอากาศ ระบบควบคุมควัน เปนตน ตองเปนสายชนิดทนไฟ สายไฟยังสามารถใชในสวน

อ่ืนของวงจรไดดวย 

2) สายไฟฟาทองแดง ใชเดินไดในทุกสวนของวงจร กรณีท่ีใชเดินแทนสายทนไฟตามที่

กำหนดในขอ (1) ตองเดินในสวนปดลอมทนไฟท่ีทนไฟไดนานอยางนอย 1 ชั่วโมง ถาใชในวงจร

สัญญาณตองระวังการรบกวนดวยอาจตองใชสายชนิดอ่ืนแทน 

3) สายใยแกว ใช เปนสายสัญญาณไดดี  แตมีขอจํากัดการใชงานเรื่องการติดตั้งและ

บำรุงรักษายากจึงเหมากับเครือขายขนาดใหญ รวมทั้งในการติดตั้งตองมีวิธีการท่ีจะใหสามารถทนไฟ

ไดตามที่กำหนดในมาตรฐานดวย 

4) สายโทรศัพท เปนสายที่ยอมใหใชในวงจรท่ีเดินระหวางแผงควบคุมกับแผงแสดงผลเพลิง

ไหมระหวางอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมกับอุปกรณแสดงผลระยะไกล และใชในการเดินระบบโทรศัพท

ฉุกเฉินเทานั้น 
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5) สายชิลด ใชเปนสายสัญญาณสามารถปองกันการรบกวนไดดี ในการติดตั้งตองปองกัน

ความเสียหายจากเพลิงไหมเชน เดินในสวนปดลอมทนไฟนาน 1 ชั่วโมงเปนตน 

(2) ขนาดสายไฟ สายไฟตองมีขนาดใหญพอที่จะสามารถนำกระแสได โดยเฉพาะสายไฟฟาที่

หนาที่จายไฟใหแผงควบคุม และไมทำใหมีคาแรงดันตกหรือความตานทานวงจรมากเกินไปจนระบบ

ทำงานผิดพลาด คาแรงดันตกหรือความตานทานวงจรใหใชคาที่แนะนําโดยผูลิตอุปกรณ แตเพ่ือความ

แข็งแรงทางกลสายไฟฟาที่ใชตองมีขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม. กรณีที่ใชเปนสายทนไฟเชน เอ็มไอ

เคเบิล จะใชขนาดเล็กกวาไดเนื่องจากมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ 

การหาคาแรงดันตกในสายไฟฟาสำหรบัการกำหนดขนาดความยาวของสายไฟฟาทำไดโดยใช

กฎของโอหมจากความสัมพันธที่วา แรงดันตกมีคาเทากับกระแสคูณความตานทาน จะเขียนสมการได

ดังน้ี 

กําหนดให 

VD   = แรงดันตก เปนโวลต 

I      = กระแสที่ไหลในสายไฟฟา เปนแอมแปร 

R     = ความตานทานของสายเปนโอหม 

ในการคํานวณแรงดันตกจะตองทราบปริมารกระแสไฟฟาทั้งหมดของวงจรที่ไหลใน

สายไฟฟา ทราบขนาดและความยาวของสายไฟฟาเพ่ือหาความตานทาน การคํานวณแรงดันตกควรใช

คาความตานทานที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในวงจรไฟฟา 1 เฟส หรือวงจรไฟฟากระแสตรงที่จาย

ดวย 

สายสองเสน การหาความตานทานของสายไฟฟาเพ่ือหาคาแรงดันตกตองคิดความยาว

ทั้งไปและกลับ สายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงที่มีขนาดเทากันจะมีความตานทานเทากันไมวาจะเปน

สายชนิดใด 

ในบางผูผลิตอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม แนะนําใหวงจรมีคาแรงดันตกไมเกิน 10 % 

ดังนั้นในวงจรแจงเหตุเพลิงไหมที่ใชไฟฟากระแสตรงแรงดัน 24 โวลต จะมีคาแรงดันตกไมเกิน 2.4

โวลต และถาใชระบบแรงดัน 12 โวลต ก็จะมีคาแรงดันตกไมเกิน 1.2 โวลต เปนตนกรณีกําหนดคา

ความตานทานวงจรก็จะสามารถหาคาความตานทานไดโดยตรงจากตารางที่ 2.17 หรือตามแตชนิด

ชองสายที่ใชงาน 

 

 



72 

 

ตารางที่ 2.8 ความตานทานของสายไฟฟาทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10.11 วิธีเดินสาย มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา มีการเดินสายหลายวิธีดวยกันเพ่ือให

เลือกตามความเหมาะสม ในระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะเลือกใชวิธีเดินสายเปนบางวิธี แตการเดินสาย

ตองสอดคลองกับที่กำหนดในมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา วิธีเดนิสายที่นิยม คือ 

(1) การเดินสายรอยทอ ทอที่ใชรอยสายไฟฟาที่ใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบงออกเปนทอ

โลหะและทออโลหะ สำหรับสถานที่ที่ตองการการปองกันแรงทางกลและทนไฟตองใชทอโลหะเทานั้น 

1) การเดินในทอโลหะ หมายถึงการเดินสายในทอชนิดทอโลหะบาง (EMT) ทอโลหะหนา

ปานกลาง (IMC) และทอโลหะหนา (RSC) ทอทั้งสามชนิดมีขอกําหนดการติดตั้งท่ีแตกตางกันเพียง

เล็กนอย ทอโลหะหนาและหนาปานกลางมีลักษณะการใชงานท่ีสามารถใชทดแทนกันไดสำหรับทอ

โลหะบางหามทำเกลียวและไมสามารถใชเดนิฝงดินได 

ทอโลหะทั้งสามชนิดทำดวยเหล็กอาบสังกะสีเพ่ือปองกันการผุกรอน เมื่อทำการตัดปลายทอ

ตองทำการลบคมเพื่อปองกันการบาดสาย กรณีเดินฝงในคอนกรีตจะตองใชขอตอชนิดท่ีฝงใน

คอนกรีตได การโคงงอทอขนาดเล็ก ๆ สามารถใชอุปกรณดัดทอไดแตทอขนาดใหญๆ จะใชทอที่โคง
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งอมาสำเร็จแลว เมื่อเดินทอแลวควรตรวจดูวาทอชวงที่อยูระหวางจุดดึงสายซึ่งอาจเปนกลองตอสาย

หรือกลองอุปกรณไฟฟาตองมีความโคงรวมกันไมเกิน 360 องศา เพ่ือใหสามารถดึงสายได จำนวน

สายไฟฟาที่รอยในทอรอยสายตองมีจำนวนไมมากเกินไป ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสำหรับ

ประเทศไทยกำหนดจำนวนสายไฟฟาไวเปนพ้ืนที่หนาตัดของสายไฟฟารวมฉนวนและเปลือกที่รอยใน

ทอรอยสายไววาตองไมเกินตามที่กำหนดในตารางท่ี 2.8 

ตารางที่ 2.9 พ้ืนท่ีหนาตัดสูงสุดในทอรอยสายไฟฟา 

 

ที่ปลายทอมีการตัดตองทำการลบคมเพ่ือปองกันการบาดสายไฟฟา และจุดที่ทอรอยสายเดิน

เขากลองตอสายตองใชอุปกรณที่เหมาะสมเพ่ือปองกันการบาดสาย การตอทอชนิดทำเกลียวเขากลอง

ตอสายตองใชบุชชิ่งและล็อกนัตและถาใชทอชนิดบางตองใชหัวตอทอรวมกับล็อกนัตและบุชชิ่งให

เหมาะสม 

2) การเดินสายในทออโลหะ ทออโลหะที่นิยมใชคือทอพีวีซี ทอชนิดนี้สามารถปองกันทางกล

ไดบาง แตไมสามารถปองกันสายทางกลขณะเกิดเพลิงไหมไดจึงไมเหมาะที่จะใชรอยสายทนไฟบาง

ชนิดที่เมื่อไฟไหมแลวตองการการทนแรงทางกลดวย เนื่องจากไมสามารถปองสายจากน้ำดับเพลิง ได

จึงนำมาใชกับบางสวนของวงจรและกับสายไฟฟาบางชนิดเทานั้น ขอควรระวังในการใชทอพีวีซีคือ 

ควันจากการเผาไหมพีวีซีจะเปนพิษตอบุคคลท่ีสูดดมเขาไป ผูสูดดมควันพิษอาจหมดสติกอนที่จะหนี

ไฟไดทันการใชงานจึงควรเลือกใชในบริเวณที่ควันจากการเผาไหมสามารถควบคุมใหอยูในพ้ืนที่ที่

จํากัดไดหรือในพ้ืนที่ที่การระบายควันสามารถทำไดดี เปนตน 

(2) การเดินสายในรางเดินสาย (Wire ways) รางเดินสายมีลักษณะเปนแผนเหล็กพับขึ้นเปน

รูปรางเหมือนรางน้ำ มีฝาปด มีทั้งที่ผลิตเปนทอนสําเร็จรูปจากโรงงานและแบบที่ทำใชเอง การ

เดินสายในรางเดินสายแตกตางจากการเดินสายรอยทอเพราะการเดินสายในรางเดินสายตองใชวิธีการ

วางสายลงในรางแลวปดฝารางจะดึงสายแบบเดินรอยทอไมไดเพราะรางจะบาดฉนวนของสายชํารุด 

ดังนั้น ในการติดตั้งรางเดินสายจึงตองติดตั้งในสถานที่ที่สามารถเปดรางเพ่ือการบำรุงรักษาได ราง

เดินสายจึงหามเดินในสถานท่ีปดเชน บนฝาหรือในสถานที่อ่ืนที่ไมสามารถเขาถึงไดเพ่ือเปดฝารางได 

รางเดินสายมีขอดีตรงที่สามารถเดินสายไดจำนวนมากและมีราคาถูกกวาการเดินสายรอยทอ

แตมีขอจํากัดในการใชงานดังกลาว และทำใหเสียความสวยงามในบางสถานท่ีการเดินสายในราง
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สามารถตอสายในรางเดินสายไดโดยไมตอสายตางหาก จำนวนสายไฟฟาท่ีเดินในรางเดินสายเมื่อคิด

พ้ืนที่หนาตัดรวมฉนวนและเปลือกของสายไฟฟ าทุกเสนรวมกันตองไม เกินรอยละ 20 ของ

พ้ืนทีห่นาตัดรางเดินสาย 

2.3.10.12 การตอสาย การตอสายไฟฟามีความสำคัญมาก ถาจุดตอชํารุดหรือหลุดหลวม

วงจรไฟฟาจะถูกตัดขาดทันที การที่จุดตอสายหลวมจะเกิดปญหาหลายอยางอาจทำใหไฟติด ๆ ดับๆ 

การหาจุดหลวมทำไดยาก อุปกรณอาจชํารุดเสียหายไมทำงานเกิดความรอนเพลิงไหมและปญหาอื่น

อีกมากมาย ในการตอสายจึงตองใหความสำคัญเปนพิเศษ การตอสายมีหลักการที่สำคัญคือตองใช

อุปกรณตอสายที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอยางถูกตองอุปกรณการตอสายเชน ไวรนัต ตัวตอสายมีทั้ง

ชนิดบีบและขันแนนดวยสกรูและการตอสายตองตอในกลองตอสายและรางเดินสายเทานั้น 

สายไฟฟาที่ทำจากโลหะตางชนิดกันที่จุดตอสายอาจเกิดการกัดกรอนดวยปฏิกิริยาทางเคมี

จนจุดตอสายชํารุดในที่สดุ การตอสายไฟฟาท่ีทำจากโลหะตางชนิดกันจะตองใชตัวตอที่เหมาะสำหรับ

ใชตอสายตางชนิด เรียกวาตัวตอสายยูนิเวอรแซล (Universal) มีการใสคอมปาวดใชเครื่องมือให

ถูกตองตามความตองการของตัวตอสาย 

การตอตวันําเขากับขั้วตอสายของอุปกรณตองเปนการตอที่ดีและไมทำใหตัวนําเสียหายขั้วตอ

สายตองเปนแบบบีบหรือแบบขันแนนดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว ในกรณีที่สายขนาดไมใหญกวา 

6 ตร.มม. ใหใชสายพันรอยหมุดเกลียวหรือเดือยเกลียว (Stud) ไดเมื่อหมุนรอบแลวตองขันใหแนนแต

การตอสายเขาอุปกรณที่ใหความมั่นใจไดดีคือการใชหางปลา ถาสามารถปฏิบัติไดในการใชงานควร

เลือกใชหางปลาจะดีกวา 

การตอสายเพื่อเพ่ิมความยาวสาย ตองตอโดยใชอุปกรณสำหรับการตอสายที่เหมาะสมกับ

งานหรือโดยการเชื่อมประสาน (Brazing) การเชื่อม (Welding) หรือการบัดกรี (Soldering) ที่

เหมาะสมกับสภาพการใชงาน หากใชวิธีบัดกรีตองตอใหแนนทั้งทางกลและทางไฟฟาเสียกอนแลวจึง

บัดกรีทับรอยตอ ปลายสายที่ตัดทิ้งไวตองมีการหุมฉนวนดวยเทปหรืออุปกรณที่ทนแรงดันไฟฟาได

เทียบเทากับฉนวนของสายและเหมาะสมกับการใชงาน สำหรับสายแกนเดียวท่ีมีขนาดใหญเกิน 2.5 

ตร.มม. สามารถใชวิธีการตอสายโดยตรงดวยการพันเกลียวและหุมฉนวนอีกชั้นหนึ่งดวยเทปพีวีซี 

การตอสายเขาหรือออกจากอุปกรณตรวจจับ เมื่อสายหลายเสนตอกันตองแยกตัวตอสายหรือ

หัวตอสายเปนคนละตัวกัน 
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รูปที่ 2.83 การตอสายเขาอุปกรณที่ถูกตอง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.84 การตอสายเขาอุปกรณท่ีไมถูกตอง 

การตอสายในรูปที่ 2.83 เมื่อเกิดเหตุสายท่ีจุดตอสายเขาอุปกรณตรวจจับหลุด วงจรจะขาด

แผงควบคุมจะสามารถตรวจสอบวงจรได แตถาเปนการตอสายตามรูปท่ี 2.84 เม่ือสายที่อุปกรณหลุด

อุปกรณตัวนั้นจะไมสามารถสงสัญญาณไดถึงแมจะตรวจจับไดแลวก็ตามในขณะเดียวกัน แผงควบคุม

จะไมสามารถตรวจสอบการขาดของวงจรไดโดยเฉพาะอุปกรณที่เปนชนิดหนาสัมผัสปกติเปดเชน 

อุปกรณตรวจจับความรอน 

กรณีที่ใชสายทนไฟ การตอสายทนไฟตองใชอุปกรณการตอสายท่ีใชสำหรับการตอสายทนไฟ

เทานั้น เพื่อใหมั่นใจวาเมื่อตอสายแลวจะไมทำใหความสามารถในการทนไฟลดลง 
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2.4 ระบบระงับอัคคีภัย  

ระบบดับเพลิงดวยแรงดันน้ำคือระบบที่มีการเก็บกักน้ำสำรองที่แรงดันตามมาตรฐานกำหนด 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะสามารถใชระบบดับเพลิงดวยแรงดันน้ำในการดับเพลิงไหม ระบบนี้จะ

ประกอบไปดวยถังกักเก็บน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงได 1- 2 ชม. ซึ่งประกอบดวย ระบบสงน้ำดับเพลิง 

ไดแก เครื่องสูบระบบทอแนวตั้งแนวนอน หัวรับน้ำดับเพลิง สายสงน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำ

ดับเพลิง และมีระบบดับเพลิงดวยน้ำแบบอัตโนมัติ โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะทำงาน เมื่อปริมาณ

ความรอนที่สูงข้ึน จนทำใหสวนที่เปนกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แลวน้ำที่ตอกับทอดับเพลิงไว ก็

จะแตกกระจายลงมาดับเพลิง 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมระบบจะควบคุมไมใหไฟลุกลามหรือขยายวงกวาง มีอุปกรณในสวน

ระบบระงับเพลิงไหม มีดังตอไปนี้ 

           2.4.1 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) การปองกัน

เพลิงไหม มีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยผูใชอาคาร ซึ่งระบบดับเพลิงแบบ

หัวกระจายน้ำดับเพลิง ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหมไดดีมาก และเปนที่

แพรหลายทั่วโลก เนื่องจากความสามารถควบคุมเพลิงไวใหอยูในวงจํากัดไมใหลุกลามเปนวงกวาง

ออกไป สามารถลดการแพรกระจายควันไฟ และสามารถชะลอการลุกลามของเพลิงไหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทำใหผูประสบภัยมีเวลาในการอพยพหนีไฟ มากขึ้น ซึ่งหมายถึง มีความปลอดภัยใน

ชีวิตมากขึ้น ทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นใหอยูในพ้ืนที่ ที่จำกัดดวย 

            2.4.1.1 ประเภทของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง มีดังตอไปนี้ 

            (1) ระบบทอเปยก (Wet Pipe System) เปนระบบที่ภายในทอน้ำดับเพลิง มีน้ำอยูที่

แรงดันที่กำหนด และพรอมจะทำงานตลอดเวลา เมื่อกระเปาะอุณหภูมิไดรับความรอนตามกำหนด

และแตกขึ้นมา ระบบนี้เหมาะสมกับพื้นทีท่ี่มีอุณหภูมิหองปกติ ไมใหน้ำเปนน้ำแข็ง 

              (2) ระบบทอแหง (Dry Pipe System) เปนระบบที่ไมมีน้ำในทอดับเพลิง จะดับเพลิง

ไดก็เมื่อตองจายน้ำมาจากตนทาง ระบบนี้เหมาะกับพ้ืนที่ ที่มีอุณหภูมิหอง ที่ทำใหน้ำเปนน้ำแข็งได

โดยงาย หรอืเปนพ้ืนที่ ที่ตองไดรับการตัดสินใจกอนใหระบบทำงาน 
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รูปที่ 2.85 ภาพแสดงระบบทอเปยก (Wet Pipe System)และระบบทอแหง (Dry Pipe System) 

 (3) ระบบทอแหงแบบชะลอน้ำเขา (Pre-action System) ระบบนี้เหมาะสมกับพื้นที่

ปองกันที่ตองการหลีกเลี่ยง การทำงานหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจทำงานผิดพลาด กอใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสินของอาคารและผูใชอาคาร 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.86 ภาพแสดงระบบทอแหง แบบชะลอน้ำเขา (Pre-Action System) 

(4) ระบบเปด (Deluge System) เปนระบบดับเพลิงสำหรับปองกันพื้นที่พิเศษ ท่ีตองการ

น้ำดับเพลิงจำนวนมากออกมาจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปด (Open Sprinkler) พรอมกันทุก

หัวกระจายน้ำดับเพลิง 
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รูปที ่2.87 ภาพแสดงระบบเปด (Deluge System) 

2.4.1.2 หัวกระจายน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิงสามารถแบงได 2 ประเภทตาม

ประเภทของการตรวจจับความรอน (Heat Sensing Element) ที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงสามารถแบง

ออกไดเปนแบบโลหะ (Fusible Element) และแบบกระเปาะแกว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจับ

ความรอนของแตละประเภทนั้น จะมีการกำหนดอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงระบุไว

ชัดเจน เพ่ือสะดวกตอการเลือกใชงานในพ้ืนที่อุณหภูมิท่ีแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.88 ภาพแสดงหัวกระจายน้ำดบัเพลิงแบบโลหะ 
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รูปท่ี 2.89 ภายแสดงหัวกระจายน้ำดบัเพลิงแบบกระเปาะแกว 

ในการเลือกอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิง ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ที่ตองการใช

งานสามารถตรวจสอบอุณหภูมิไดดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.90 สีกระเปาะแกวที่นิยมใช 

            สำหรับการแบงลักษณะการติดตั้ ง (Orientation Type) ของหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงนั้นสามารถแบงออกได 2 ประเภท แบบคว่ำ (Pendent Type) และแบบหงาย (Upright 

Type) หัวกระจายน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งไดหลายแบบ เชน แบบฉีดกำแพง (Side Wall Type) 
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รูปท่ี 2.91 ลักษณะของหัวกระจายน้ำดบัเพลิงแบบหงาย (Upright Type) และแบบหัวคว่ำ 

(Pendent) 

2.4.1.3 การติดต้ังหัวกระจายน้ำดับเพลิง ในการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง จะตองทำ

การตรวจสอบโครงสรางเพดานพ้ืนท่ีที่ตองการติดตั้งอุปกรณปองกันหัวกระจายน้ำดับเพลิง เพื่อทำ

การระบุพ้ืนที่ครอบคลุมการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงไดควบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

ดังน้ันถาหากพื้นสำนักงานมีการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติที่ดี

มีประสิทธิภาพจะสามารถปองกันเพลิงไหมและลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิติและทรัพยสินของผูใช

อาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมได 

            หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะตองติดตัง้ทั่วทั้งอาคาร นอกจากพื้นที่บางสวนท่ีไดรบัการพิจารณา

ใหยกเวนเชน  

(1) หองไฟฟาที่ติดตั้งไฟฟาชนิดแหง (Dey Type) หองสรางดวยผนังทนไฟไดไมนอยกวา 2 

ชั่วโมงและไมใชพ้ืนที่เก็บของ 

(2) อาคารที่มีผนังเปดโลงเหนือระดับพื้นดิน โดยที่ผนังตรงขามเปดอยางนอย 2 ดานและ

ผนังที่เปดหางกันไมเกินเกิน 23 เมตร (75ฟุต) มพีื้นที่เปดผนังแตละดานไมนอยกวา 40 % มีชองเปด

กวางอยางนอย 76 เซนติเมตร (30นิ้ว) 

(3) หองหรือพื้นที่ ที่การฉีดน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจเปนอันตรายตอชีวิต เชนหอง

ผาตัด หองแรกเกิดหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะตองติดตั้ง ในตำแหนงที่ระยะเวลาในการทำงาน 

(Activation Tine) และการกระจายน้ำ (Distribution) สามารถดับเพลิงได พ้ืนที่ปองกันสุงสุดตอหัว

กระจายนำ้ดับเพลิง จะตองไมเกินคาที่กำหนด 

 วาลวและอุปกรณที่จำเปนของระบบ จะตองเขาถึงไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวางเพ่ือการใชงานและ

ทดสอบบำรุงรักษาไดสะดวก 
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(4) ชองวางในฝาที่ วัสดุ ไมติด ไฟ (Noncombustible Material) หรือวัต ถุที่มี  Flame 

Spread Rating นอยกวา 25 วัสดุท่ีใหความรอนจากผิวหรือฉนวนไมเกิน 1000 บีทียู/ตารางฟุต 

การเลือกใชหัวกระจายน้ำดับเพลิง 

หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ผานการรับรอง จะตองเลือกใชและติดตั้ง ใหสอดคลองกับ

ขอกำหนดท่ีระบุไว 

หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) ตองติดตั้งใหโครงแขน (Frame arm) 

ขนานกับทอยอยนั้น 

หัวกระจายน้ำ ดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) หรือ หัวคว่ำ (Pendent) ใหติดตั้ง

ในพ้ืนทีทุ่กประเภทได 

หัวกระจายน้ำ ดับเพลิงชนิดติดกำแพง (Sidewall) ใหติดต้ังเฉพาะที่อันตรายนอย 

(Light Hazard) หรือเพดานเรียบ 

อุณหภูมิทำงาน (Temperature Ratings) หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีนํามาตดิตั้งใชงาน

ในอาคารทั้งหมด ใหเลือกใชระดับอุณหภูมิธรรมดา (Ordinary Temperature Rating) 

        ขอยกเวน 

(1) ในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดที่ระดับเพดาน (Maximum Ceiling -Temperature) สูงเกินกวา 

38 c ใหเลือกอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่สอดคลองกับอุณหภูมิสูงสุดที่ระดับ

เพดานน้ัน ในกรณีที่ตองติดตั้ง หวักระจายน้ำดับเพลิงในพ้ืนที่เฉพาะใหพิจารณาจากพื้นที่ติดตั้งตามท่ี

กำหนด 

หมายเหตุ ตรวจสอบพื้นทีต่ิดตั้งดวยเทอรโมมิเตอรถาจำเปน 

ตำแหนงของแผนกระจายน้ำดับเพลิง (Position Of Deflectors) แผนกระจายน้ำดับเพลิง 

จะตองติดตั้งใหขนานกับเพดาน ,ฝา , หรอืหลังคา 

การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งดวยเทอรโมมิเตอรถาจําเปนวางตำแหนงหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ชนิดหัวหงาย (Upright) และหัวค่ำ (Pendent) 

ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงบนทอยอย (Branch Line) หรือระยะหาง

สูงสุดระหวางทอยอยใหเปนไปตามกำหนด 

หมายเหตุ ระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงจากผนังจะตองมีระยะหางครึ่งหนึ่งของ

ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตละหัวและหางจากผนังไมนอยกวา 100 มม. 
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 ระยะหางของแผนกระจายน้ำดับเพลิงท่ีติดตั้งใตเพดาน ของโครงสรางที่ไมมีสิ่งกีดขวาง

จะตองหางจากเพดานอยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) และหางมากสุดไม เกิน 300 มม.(12 นิ้ว) ยกเวน หัว

กระจายนำ้ดับเพลิงแบบพิเศษใหติดตัง้ตามคำแนะนําของผูผลิตที่ระบุไว 

 กรณีท่ีหัวกระจายน้ำดับเพลิงติดตรงบริเวณโครงสราง ท่ีกีดขวางการกระจายน้ำสามารถ

ติดตั้งใตแผนกระจายน้ำอยูใตโครงสรางในระยะ 25 มม.(1 น้ิว) จนถึง 150 มม. (6 นิ้ว) และตองหาง

จากเพดานไดสูงสุดไม เกิน 559 มม. (22 นิ้ว) 

 ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับจุดใดๆ ในพื้นนที่ไมควรเกินกวา 0.75 เทาของ

ระยะหางสูงสุด (11.25 ฟุต หรือ 3.4 เมตร สำหรับพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย พื้นที่ครอบครอง

ปานกลางและ 9 ฟุต หรอื 2.8 เมตรสำหรับ พื้นทีค่รอบครองปานกลาง 

 ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ำดับเพลิง ตองติดตั้งใหหางกัน มากกวา 1.8 เมตร สำหรับ

หองที่จัดอยูในพ้ืนที่ครอบครองอันตรายนอย ที่มีขนาดพ้ืนที่นอยกวา 800 ตารางฟุต (74.3 ตาราง

เมตร) อนุโลมใหติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงหางจากผนังหอง ไดสูงสุดไม เกิน 9 ฟุต (2.7เมตร) เมื่อ

วัดตั้งฉากกับผนัง 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.92 ภาพแสดงระยะหางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย 

สิ่ งกีดขวางการกระจายน้ ำจากหัวกระจายน้ำดับ เพลิง (Obstruction to Sprinkler 

Discharge) สิ่งกีดขวางติดตั้งทีเ่พดาน (Obstruction at the ceiling) 

(1) สิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง (Vertical Obstruction) ระยะหางนอยที่สุดจากสิ่งกีดขวางใน

แนวดิง่ (Vertical Obstruction) ใหเปนไปตามมาตรฐานกำหนด 
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รูปที่ 2.93 ภาพแสดงระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกบสิ่งกีดขวางแนวดิ่ง 

(2) สิ่งกีดขวางในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ระยะหางนอยที่สุดจากสิ่งกีดขวาง

ในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ใหเปนไปตามมาตรฐานกำหนด 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2.94 ภาพแสดงตำแหนงแผนกระจายน้ำดับเพลิงเมื่อติดเหนือสวนลางสุดของสิ่งกีดขวาง 

สิ่งกีดขวางติดตั้งใตหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Obstruction Located Below Sprinklers) 

(1)  ใหติดต้ังหัวกระจายน้ำดับเพลิงใตทอลม และสิ่งกีดขวางที่มีความกวางมากกวา 1.20 เมตร 

ยกเวนหัวกระจายน้ำดับเพลิงติดต้ังทีเ่พดานไดการจัดระยะเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

(2)  ระยะหางจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงถึงฉากกั้นหองที่ติดตั้งไม ถึงเพดาน ใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด 
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รูปท่ี 2.95 ภาพแสดงการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับฉากกั้นหอง 

2.3.1.4 การหาพื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ำดับเพลิง ใหกำหนดดังตอไปนี้ 

(1)  ระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อยูบนทอยอยเดียวกันเรียกระยะนี้วา  “S” โดย

ใหใชตัวเลขที่มากกวาระหวางงตัวเลขที่วัดไดจากระยะหวางของหัวถัดไปหรือ 2 เทาของตวัเลขที่วัดได

จากระยะหางจากปลายกาแพง (End wall) 

(2) ระยะหางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกบหัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีอยูบนทอยอยถดัไป 

เรียกระยะนี้วา “L” โดยใหใชตัวเลขที่มากกวาระหวางตัวเลขที่วัดไดจากระยะหางของหัวถัดไปหรือ 2 

เทาของตัวเลขท่ีวัดไดจากระยะหางจากปลายกาแพง ( End wall) 

(3) พื้นที่ปองกันของหัวกระจายน้ำดับเพลิง = S X L 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.96 ภาพแสดง การหาพื้นทีป่องกนหัวกระจายน้ำ 
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2.4.1.5 การจัดแบงประเภทความเสี่ยงภัยของพื้นท่ี การแบงประเภทความเสี่ยงภัยของ

พ้ืนทีส่ำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงนัน้สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

(1) พื้นที่ความเสี่ยงภัยต่ำ (Light Hazard Occupancies) พ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงภัยดาน

เพลิงไหมต่ำนั้น จะมีปริมาณเชื้อเพลิงอยูในระดับต่ำ เชน อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานทั่วไป 

รวมถึงหองคอมพิวเตอร สโมสร โรงพยาบาล 

(2) พื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies) พ้ืนท่ีกลุมน้ี จะมี

ลักษณะการใชงานที่ เก่ียวของกับของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) หรือของเหลวไวไฟ 

(Flammable Liquid) ในปริมาณไมมากมี 2 กลุมคือ 

      2.1 พ้ืนที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง กลุมที่ 1 ไดแก พ้ืนที่ที่จอดรถยนต โรงงานผลิตภัณฑ

ที่เปนแกว โรงซักรดี โรงงานผลิตอาหารบรรจุกระปอง โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โรงงานทำ

ขนมปง โรงงานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 

 2.2 พื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง กลุมที่ 2 ไดแก โรงงานสิ่งทอ โรงงานยสบู โรงงานสิ่งพิมพ 

โรงงานสารเคมี โรงสขีาว โรงงานผลิตยางรถยนต 

(3) พื้นที่ความเสี่ยงภัยสูง (Extra Hazard Occupancies) พื้นที่กลุมนี้ จะมีลักษณะการ

ใชงานท่ีเกี่ยวของกับของเหลวท่ีติดไฟ (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 พ้ืนที่ความเสี่ยงสูงกลุม 2 เปนกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟสูงมากกวากลุมที่ 1 ไดแก 

โรงงานผลิตยางมะตอยและพลาสติก โรงพนสี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตภัณฑน้ำมันเครื่อง โรงชุบ

โลหะท่ีใชนำ้มัน 

2.4.2 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ถังดับเพลิงแบบมือถือนั้น

หลายทานอาจจะสังเกตเห็นติดตั้งอยูตามจุดตางๆทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่

ราชการหรืออาคารบานเรือนตางๆ แตทานทราบหรือไมวาถาเกิดเพลิงไหมถังดับเพลิงท่ีติดตั้งในจุด

ตางๆนั้นเปนชนิดที่ถูกตองและเหมาะสมสำหรับใชในการดับเพลิงหรือไม สามารถดับไฟที่เกิดจากการ

ติดไฟของกาซฯท่ีรั่วออกมาไดหรือไม และถังดับเพลิงเหลานี้มีวัตถุประสงคในการใชอยางไร ถัง

ดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงคเพื่อการใชดับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นตน ซึ่งเพลิงไหมนั้นยังไมมีความ
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รุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใชประเภทของสารดับเพลิงท่ีบรรจุอยูภายในถังดับเพลิงแบบมือถือให

ถูกตองตรงกบประเภทของไฟท่ีเกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสำคัญในการดับเพลิงขั้นตนประเภทของถังดับเพลิง

แบบมือถือสามารถแบ งตามชนิดของสารเคมีแห งท่ีบรรจุ ในถั งได เป น  3 ประเภท 1.โ ซ 

เดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate Based) สารเคมีกลุมน้ีจะมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง

ที่เกิดกับไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตโดยท่ัวไป จะใชในการดับเพลิงที่

เกิดจากน้ำมันที่ใชในการประกอบอาหาร 2. โปแตสเซียม (Potassium Based) สารเคมีดับเพลิง

ประเภทน้ีมีคุณสมบัติในการดับเพลิงสำหรับไฟประเภท ข(Class B) และไฟประเภท ค (Class C)ไดดี

กวากลุมโซเดียมไบคารบอเนต 3.โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate) 

หรือเรียกวาสารเคมีแหงดับเพลิงเอนกประสงค (ABC Multi-Purpose  Dry Chemical) เหมาะ

สำหรับไฟประเภททก (Class A) ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตไมเหมาะ

กับการดับเพลิงน้ำมันที่ใชในการประกอบอาหารเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหมซ้ำได รวมทัง้ไมใชในการ

ดับเพลิงกบอุปกรณไฟฟาท่ีมีมูลคาสูงเนื่องจากจะทำใหอุปกรณไฟฟาเหลานั้นไดรับความเสียหายได 

จึงมีการเลือกใชสารที่มีคุณสมบัติเปนสารดับเพลิงตามมาตรฐานกำหนด 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 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

สวนลางสุดของถังอยูสูงจากพืน้ไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 

2.4.2.1 การเลือกประเภทสารดับเพลิง ในการแบงระดับอันตรายสำหรับพืน้ที่ตางๆ นั้นจะมี 

ความแตกตางในสวนของการจัดเก็บหรือการใชงานในพ้ืนที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน โดย

สามารถแบงระดับอันตรายไดเปน 3 ระดับ 

1. อันตรายระดับต่ำ (Low Hazard) คือ พ้ืนท่ีที่มีเชื้อเพลิงท่ีสามารถทำใหเกิดไฟประเภท ก 

(Class A) มากกวาเชื่อเพลิงสำหรับไฟประเภท ข (Class B) โดยเมือเกิดเพลิงไหมแลวจะมีการลุกลาม

ไฟในระดับต่ำเชน สำนักงาน หองเรียน หองประชุม หองรับแขก หองพักในโรงแรม 

2. อันตรายระดับปานกลาง (Ordinary Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก 

(Class A) และ ข (Class) มากกวาพ้ืนท่ีอันตรายระดับต่ำ เชน พ้ืนที่รับประทานอาหารพื้นที่ขาย 

สินคาพื้นทีร่านคาโรงงานขนาดเล็ก พ้ืนที่ทำงานวิจัยโชวรูมรถยนต พื้นทีจ่อดรถยนต 

3. อันตรายระดับสูง (High Hazard) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช การผสม ของ

เชื้อเพลิงที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เปนจำนวนมาก ตัวอยางเชนพื้นที่ทำงานไม พ้ืนที่ซอมรถ พ้ืนที่

แสดงสินคา พ้ืนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ พื้นท่ีผลิตผลิตภัณฑ เชน ผลิตสี การชุบ การพนเคลือบ รวมถึง 

พ้ืนทีท่ี่มีการจัดเก็บสารไวไฟ  

      สารท่ีนำมาใชเปนสารดับเพลิง จะมีคุณสมบัติและความสามารถท่ีแตกตางกันออกไป

ผูออกแบบระบบควรเลือกใหเหมาะสมตามระดับความอันตรายของพ้ืนนัน้ 

2.4.2.2 อัตราการดับเพลิง (Fire Rating) การกาหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบ

มือถือ จะมีการอางอิงการทดสอบตามมาตรฐานของ Underwriter’s LaboratoriesInc. (UL) 

ป ระ เท ศสห รัฐอ เมริก า  โดยให สถาบั น ท่ี เชื่ อ ถือ ได เป นผู ทํ าก ารทดสอบหรือม าตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ

ที่ 1970 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนดอัตรา

การดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือสามารถนำไปดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไมที่มี

ขนาดตางๆกันการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือสำหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้นจะมี

หลักเกณฑพิจารณาอัตราการดับเพลิงและระยะหางของการฉีดท่ีปลอดภัยการติดตั้งถังดับเพลิงแบบ

มือถือสำหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้นจะตองทำการติดตั้งโดยการกำหนดระยะหางของ

เครือ่งดับเพลิงและระยะในการเขาถึงเครื่องดับเพลิงใหมีสัมพันธกับระดับอันตรายของพ้ืนที่และอัตรา

การดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใชดวยสำหรับการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือเพ่ือใชใน
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การดับเพลิงกับไฟ ค (Class C) นั้น โดยปกติจะเลือกใชสารดับเพลิงท่ีไมนําไฟฟาและไมทำใหเกิด

ความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาทีใ่ชงาน ดังนั้นในการเลือกสารดับเพลิงสามารถเลือกไดหลายแบบ เชน 

กาซคารบอนไดออกไซดสารเคมีแหง และแกสดับเพลิงตางๆ เปนตน การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ

เพือ่ใชในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค (Class C) นั้น จะตองมรีะยะหางกันไมเกิน 23 เมตรดังนั้นเม่ือ

เกิดเหตุการณเพลิงไหม ถังดับเพลิงจึงถือเปนอุปกรณดับเพลิงยามฉุกเฉินท่ีเราสามารถหยิบมาใชได

ใกลตัวท่ีสุด กอนที่รถดับเพลิงจะมาถึง โดยบนตัวถังดับเพลิงจะระบุประเภทของไฟที่เหมาะกบชนิด

ของถังดับเพลิงเอาไวบนตัวถังดังท่ีไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหการเลือกใชอุปกรณดับเพลิงเกิด

ประโยชนและถูกประเภทของการใชงาน ในการติดตั้งถังดับเพลิงจะตองติดตั้งในที่ ๆ เหมาะสม 

มองเห็นงาย สะดวกในการใชงาน รวมไปถึงตองแนะนําสมาชิกในบานหรือในอาคารใหศึกษาและทำ

ความเขาใจวิธีใชงานดวย นอกจากนี้แลวยังตองหมั่นตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณดับเพลิงตาม

กำหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือการใชงานอยาใหกลายเปนเพียงถังเหล็กไรคา เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน ถังดับเพลิงจะเปนอุปกรณที่สำคัญที่นําทางรอดมาสูชีวิตและทรัพยสินของทุกชีวิตที่อาศัยอยู

ในอาคาร 

2.4.3 ตูฉีดน้ำดับเพลิง  (Fire Hose Cabinet) ตูเปนกระจกนิรภัย กรณีฉุกเฉินสามารถ

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. หัวฉีดน้ำดับเพลิง ภายในตูจะมีทอรับสงน้ำดับเพลิงอยูภายในสำหรับตอกับสายรรับน้ำ

ดับเพลิงเพื่อดับไฟในบริเวณจุดใกลเคียง ตูฉีดน้ำดับเพลิงจะมีระยะหางระหวางตูไมเกิน 64 เมตร 

(ตามท่ีกฎหมายกำหนด) และหนาตูจะติดรายละเอียดวิธีการใชสายดับเพลงิ กระจกดานหนา 
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รปูที่ 2.98 ภาพแสดงตูฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

2.4.4 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)  

2.4.4.1 ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) ระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง 

(Fire Pump System)เปนระบบที่มีความจําเปนตอสถานที่ที่ตองการความปลอดภัยจากเหตุเพลิง

ไหม อยางเชน แหลงชุมชน หางสรรพสินคา อาคารสูง และหนวยงานราชการตางๆ เปนระบบปมน้ำ

ดับเพลิงท่ีมีใหเลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไมวาจะเปนระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ และ

การควบคุมการทำงานไดท้ังแบบ Manual และ Automatic การแบงประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตามการติดตั้งจะมีดวยกัน 2 ประเภท คือ แบบนอน (Horizontal) และแบบตั้ง(Vertical) ซึ่งการ

เลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะตองคำนึงถึงระดับน้ำเริ่มตนที่ใชเครื่องสสูบน้ำดับเพลิงดูดและจาย

ออกไปยังระบบทอดับเพลิง สวนประเภทของระบบตนกาลังของเครื่องสูบน้ำดบัเพลิงมี 2 ประเภทคือ 

แบบเครื่องยนตดีเซลและแบบมอเตอรไฟฟา โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใชกบเครื่องสูบน้ำ

ดับเพลิงท้ังแบบนอนและตั้ง รูปรางของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงท้ังงสองแบบจะมีลักษณะตามรูปที่ 2.99 

และรูปที่ 2.100 
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รูปที่ 2.99 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอน 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.100 ภาพแสดงเครื่องสูบนำ้ดับเพลิงแบบตั้ง 

2.4.4.2 ขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตาม

มาตรฐานสากลนั้น มีการกำหนดขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไดอยางชัดเจน ซึ่งในการเลือกใช

จะตองเลอืกใหอยูในขนาดที่ระบุไวตามมาตรฐานกำหนดไว 

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 ควรเลือกใชเครื่องสบูน้ำดับเพลงิแบบอ่ืน 
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รูปที่ 2.101 ภาพแสดงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโขง 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.102 ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบตั้ง 

ในกรณีที่แหลงน้ำดับเพลิงมีระดับน้ำต่ำกวาระดับทอดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะตองทำการ

เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเปนแบบต้ัง (Vertical Type) เทานั้น โดยการออกแบบและติดติดตั้งจะตอง

มีการจัดสรางตะแกรงกันขยะ หรือเศษสิ่งของตางๆ ที่จะเขามาในบอน้ำที่ใชสำหรับการดูดน้ำของ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมท้ังการติดตัง้ตัวกรอง (Strainer) ไวท่ีปลายของทอดูดเสมอ 

เครือ่งสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jockey Pump) โดยปกติเปนเครื่องสูบน้ำที่ใช

มอเตอรไฟฟาเปนตนกาลัง หนาที่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ำทดแทนน้ำ

สวนท่ีอาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบทอน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำนี้ จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ

แรงดันภายในระบบทอน้ำดับเพลิงลดลงจากระดับที่กำหนดไว และเมื่อมีการเติมน้ำอยูในระดับปกติ

แลว เครื่องสูบน้ำน้ี จะหยุดเอง หองเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 2 

ชั่วโมง 
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2.4.4.4 ลำดับการทำงานของ Fire Pump และ Jockey Pump เปนดังนี้ 

 1.1 ปมนำ้รักษาระดับแรงดัน (Jockey Pump) จะเริ่มทำงานกอน 

 1.2 ปมน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จะทำงานตอถา ปมน้ำรักษาระดับแรงดัน (Jacky Pump) 

ทำงานแลวยังไมสามารถเพิ่มแรงดันในระบบได 

(2) ใหใส Orifice Check Valve ที่ทอน้ำดับเพลิงกอนตอเขา Pressure Switch จำนวน 2 

ตัว และมีระยะหางกันอยางนอย 1.5 เมตร (Orifice Check Valve คือ Check Valve แบบ Swing 

Check Valve (ที่ติดกลับขาง ให Flow Direction หันทิศจาก Flow Switch ไปทาง Headerของทอ

ประธาน) และใหเจาะรูท่ี 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 า กั บ  Churn Pressure ข อ ง  Fire Pump บ วกMinimum Static 

Pressure ของ Water Supply ที่จายให Pump 

3.1.2 จุด Start เทากับ จุด Stop ลบ 10 PSI 

3.1.3 การตั้งด Stop และจุด Start สำหรับ Jockey Pump ใหตั้งตามขอ 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 อุปกรณประกอบระบบ อุปกรณประกอบของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตองเปน

อุปกรณที่ออกแบบและผลิตเพื่อใชกบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเทานั้น โดยอุปกรณตางๆ เหลานี้จะตอง

ไดรับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐานสากลเทานั้น อุปกรณหลักของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ คือ 

(1) เครื่องสูบนำ้รักษาแรงดัน (Jockey Pump) มีหนาที่เปนเคร่ืองสูบน้ำรักษาความดันน้ำ

ในเสนทอใหคงที่  ในกรณีที่มีแรงดันน้ำในเสนทอตกลงถึงจุดที่กำหนดโดยใชระบบควบคุมการ

เดินเครื่องอัตโนมัติ ตามที่ไดตั้งคาแรงดันน้ำในระบบไวโดยใชอุปกรณ Pressure Switch ที่ติดตั้งอยู

ใน Controller 
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รูปท่ี 2.103 ภาพแสดงเครื่องสูบนำ้รักษาแรงดัน (Jockey Pump) 

(2) อุปกรณระบายอากาศอัตโนมัติ สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Air Vent Valve) โดยมี

ขนาดไมนอยกวา 12.7 มิลลิเมตร Air Vent Valve มีหนาท่ี ระบายอากาศ ออกจากระบบของเหลว

หรือ ระบบไอน้ำ เมื่อตอนเริ่มตนเดินระบบสำหรบัระบบของเหลว Air Vent Valve มีลักษณะเปนลูก

ลอย ซึ่งเมื่อเริ่มระบบ อากาศจะถูกระบายออกทาง Orifice ดานบน เมื่ออากาศระบายออกหมด

ระดับน้ำจะยกลูกลอยมาปดรู Orifice ท่ีอยูดานบนสำหรับระบบไอน้ำ ถาไมมีวาลวระบายอากาศ

อาจจะเกิดเสียงดังภายในทอ เนื่องจากของเหลวหรือของไหลมาพรอมอากาศภายในทอ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.104 ภาพอุปกรณระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Vent Valve) 
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                             รูปท่ี 2.105 อุปกรณภายใน (Air Vent Valve) 

 (3) วาลวระบายแรงดัน และ วาลวลดแรงดัน (Pressure Relief Valve) และ (Pressure 

Reducing Valve) ใชในการควบคุมหรือจํากัดแรงดันในระบบ วัตถุประสงคเพื่อลดความดันเกินใน

ของเหลว โดยการเปดจะคอยๆยกตัวขึ้นตามความดัน ซึ่งอาศัยความดันที่เพิ่มข้ึนมากรทำตอวาลวเม่ือ

ความสูงถึงจุดท่ีตั้งไว วาลวก็จะเปดออกเปนสัดสวนคือการเปดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความดันที่

เพิม่ขึน้ เพ่ือปองกันแรงดันเกินทีด่านสง (Discharge) ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.106 ภาพแสดงวาลวระบายแรงดัน (Pressure Relief Valve) 
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รูปที่ 2.107 ภาพแสดงวาลวลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve) 

(4) มาตรวัดแรงดัน (Pressure Gauge) จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางของมาตรวัดไม

นอยกวา 90 มิลลิเมตร (3½ นิ้ว) พรอมวาลวปดเปดขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.108 ภาพแสดงมาตรวัดแรงดัน 

(5) เกทวาลว (Gate Valve) ใชสำหรับเปดหรือปดเต็มที่ เพียงอยางเดียว ไมเหมาะสำหรับ

ใชควบคุมอัตราการไหล เพราะจะทำใหเกิดการกัดกรอนที่บาวาลว ทำใหสูญเสียแรงดัน 
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รูปที ่2.109 ภาพแสดง เกทวาลว (Gate Valve) 

(6) โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสาหรับเปดหรือปด เพ่ือควบคุมอัตราการไหลดวยการ 

หมุนวาลวหลาย ๆ รอบ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.110 ภาพแสดงโกลบวาลว (Globe Valve) 

(7) บัตเตอรฟลายวาลว (Butterfly Valve) ใชสาหรับเปดหรือปดเพ่ือควบคุมการไหล

ดวยกานหมุน 90 องศา แตมีขอเสียคือมักจะเกิดการรั่วไหลอยูบอยๆ 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

รูปท่ี 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) ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะตองมีอุปกรณควบคุมที่ใชในการควบคุมสั่งงาน

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและจะตองถูกออกแบบเพ่ือใชสำหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเทานั้น 

ดังนั้นเม่ือมีการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) ดังท่ีไดกลาวมาข้ันตนเมื่อ

แหลงชุมชน หางสรรพสินคา อาคารสูง และหนวยงานราชการตางๆ หากเกิดเหตุการณเพลิงไหม

ขึ้นมาจะสามารถชวยปองกันไมใหไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรือหองใกลเคียงทำใหไฟอยู

ภายในพ้ืนที่ ที่จํากัดและเมื่อเชื้อเพลิงที่อยูภายในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับ สามารถลดความสูญเสีย

ที่จะเกิดจากเหตุการณเลวรายทางดานเพลิงไหมไดอยางมากเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.115 ภาพแสดงตูควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controllers) 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

JLL เปนหนึ่งในบริษัทบริการดานอสังหาริมทรัพยชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนดวยพลังอันเกิด

จากการมีความรูสึกเปนเจาของกิจการของบุคคลากรของเรา เราตองการทำงานกับลูกคาที่มีความ

ใฝฝนสูง และตองการคนที่มีความใฝฝนสูงมารวมทำงานกับเรา 

3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนที่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 

ชื่อบริษัท JLL 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ            175 ชั้น19 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ   

ประเทศไทย 10120 

โทร. : (662) - 624 6400 โทรสาร : (662) - 679 6519       

สถานที่ทำงาน (site)      อาคารบางกอซต้ีิทาวเวอร ชั้น B1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต 

สาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท (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 วันท่ี 31 มีนาคม 2562) JLL เปนชื่อแบรนด

และเครื่องหมายการคาของบริษัทโจนส แลง ลาซาลล (Jones Lang LaSalle Incorporated) 

ตองการขอมูลเพ่ิม โปรดไปที่ jll.com 

3.3 รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 รปูแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร 

3.4  บทบาทและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4.1 ตำแหนงท่ีไดรบัมอบหมาย 

นาย อรรถพล เนตรวงค สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสยาม 

ตำแหนง หัวหนาชางเทคนิค ดูแลงาน Operation 
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3.5 ชือ่และตำแหนงพนักงานท่ีปรึกษา 

คุณวิทวัตร  สังขแกว ตำแหนง วิศวกร 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

     3.6.1 ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน เริ่มเขามาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแตวันที่ 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 มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

นำเสนอหัวขอโครงงาน     

ศึกษาขอมลูของโครงงาน     

เริม่เขียนโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

วิเคราะหและสรุปผล     

 

3.8 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใช 

1. Digital Clamp Multimeter   9. เครื่องดูดฝุน 

2. Smoke Dispenser    10. ปลั๊กไฟ 

3. Extension Pole     11. ผาเช็คทำความสะอาด 

4. Smoke Detector Tester   12. บันใด 

5. Digital Multimeter    13. หมวกนิรภัย 

6. ประแจ หรือคีมปากจิง้จก    14. ถุงมอื 

7. ไขควง      15. วิทยุสื่อสาร 

8. คีมตัดสายไฟฟา     16. เทปพันสายไฟ 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

4.1 การทำงานของระบบแจงเหตุเพลิงไหม  

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับสามารถตรวจจับไดแลว อุปกรณแจงเหตุจะทำ

หนาที่สงสัญญาณเตือนภัยใหผูอาศยัในอาคารทราบเหตุ การแจงเหตุอาจแจงโดยอัตโนมัติหรือควบคุม

โดยบุคคลขึ้นอยูกับจุดประสงคของการออกแบบ แตสิ่งสำคัญคือการแจงเหตุตองใหผูอาศัยในอาคาร

ทราบอยางทั่วถึงสามารถแจงเหตุไดรวดเร็วเพื่อใหผูอาศัยมีเวลาในการดับเพลิงการขนยายเอกสาร

หรือสิ่งของสำคัญหรือมีเวลาพอสำหรับการอพยพหนีไฟ การแจงเหตุทำไดหลายวิธีหลายข้ันตอนที่

อาจแตกตางกัน ในแตละสถานทีท่ี่สำคัญคือผูอาศัยตองเตรียมแผนการหนีไฟไวใหพรอมในสถานท่ีที่มี

บุคคลจำนวนมากจะตองมีการฝกซอมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 การทำงานของระบบแจงเพลิงไหม 

4.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System 

4.2.1 ตูควบคมุ (Fire Alarm Control Panel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 
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4.2.1.1ตรวจเช็คการเขา สายตางๆ ที่จุดปลายทาง (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 ท่ีแผงควบคุม 

4.2.1.6 ตรวจเช็คแหลงจายไฟ และแบตเตอรี่โดยดูขั้วตอสาย กับวัด กระแสไฟเขา -ออก

ปกตหิรือไม 

4.2.1.7 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดต ู

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่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) ทุกดวงของโมดลูระบุตำแหนงตาง ๆ 

4.2.2.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดโมดลูระบุตำแหนงตาง ๆ 
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4.2.3 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) 

4.2.3.1 ตรวจเช็คการเขาสายตางๆที่จุดปลายทาง (Terminal) บนแผงวงจรที่ไดรเวอรโมดูล

การด (Driver Module Cards) และจุดเชื่อมตอดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผน แผงผังแสดง 

ตำแหนงเกิดเหตุเพลิงไหม 

4.2.3.2 ตรวจสอบดวงไฟแจงเตือน (Alarm LED) ทุกดวงท่ีแสดงพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหมบนตู 

4.2.3.3 ทำความสะอาด โดยการดูดฝุน และเช็ดทำความสะอาดตูแผนผังแสดงผล 

4.2.3.4 ตรวจสอบสวิตชปดเสียงแจงเตือน (Acknowledge) การเกิดเหตุเพลิงไหมของตู

แสดงผล 

4.2.3.5 ตรวจสอบสวิตชทดสอบดวงไฟแสดงผลทั้งหมด (Test All Lamp) บนแผงผัง

แสดงผล 

4.2.4 ตรวจสอบปญหา (Trouble) ตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปญหา) 

4.2.4.1 วิเคราะหและตรวจเช็คปญหา (Trouble) ที่เกิดขึ้นวา เกิดจากสาเหตุใด 

4.2.4.2 สรุปปญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการแกไข แตหากเปนปญหาที่เกิดจากสายไฟฟา 

เชนสายขาด กับสายหลุดจากจุดเชื่อมตอ กับความผิดพลาดที่กราวนด (Ground Fault) หรือพบ

อุปกรณเสียหาย จำเปนตองตรวจเช็คและแกไขหรือเปลี่ยนอุปกรณควรแจงใหวิศวกร และ ผูวาจาง

ทราบคาใชจายในสวนท่ีจะตองแกไข เพ่ิมเติมนี้กอนในรายงานเพ่ือใหทางผูวาจางอนุมัติสรุปคาแกไข

ตามรายงาน 

4.2.5 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ตรวจทุก  3 เดือน/ครั้ง 



107 

 

 

4.2.5 1 (กรณีที่มีฝุนหรือความชื้นสงูอาจตองทำการตรวจทุกเดือน) 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 โดยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนทั้งชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงท่ีและตรวจจับ

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินกวาที ่กำหนด (Rate of Rise / Fixed Temperature) ทดสอบโดยการวัดคาท่ี

สายไฟเขาตัวอุปกรณวาปกติหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

รูท่ี4.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน 

4.2.7 การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) ซึ่งจะทดสอบโดยการใช

งานจริง เชน ดึงคันโยกลง (Pull Down) หรือกดปุม (Push Button) หรือแบบทุบกระจกใหแตก 

(Break Glass) ในกรณีที่รวมคียสวิตช (Key Switch) ในตัวอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual 

Station) เพื่อทำระบบสงสัญญาณเตือนทัน ท่ีแบบพรอมกันท้ังหมด (General Alarm) จะทดสอบ

โดยการใชกุญแจไขที่คียสวิตชระบบก็จะสงสัญญาณเตือนจากอุปกรณกระดิ่ง (Bell) หรืออุปกรณ
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ฮอรน (Horn) หรืออุปกรณไฟกระพริบ (Strobe) ใหดังพรอมกันทั้งหมดทันที แตการทดสอบนี้ตอง

ขึน้อยูกับ ความเหมาะสมของแตละสถานที 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.7 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 ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณสงสัญญาณแจงเตือน (Alarm Indicating 

Devices) ตางๆ ตามฟงกชัน (Function) การทำงานที่กำหนด การทดสอบอุปกรณแจงเตือน เชน 

Bell ,Horn ,Strobe ,Horn/Strobe ,Speaker ,Speaker /Strobe ทดสอบโดยการจายไฟแบบ 24 

โวลตดีซี ในสายโซนของอุปกรณนั้นแตละโซน หรือจายไฟแบบ 24 โวลตดีซี ไลทดสอบท่ีตัวอุปกรณ

สงสัญญาณแจงเตือนแตละตัว แตละโซน หรือทดสอบการทำงานของระบบจริง โดยใชอุปกรณ 

Smoke Dispenser หรือทดสอบการทำงานของอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) หรือ

ทดสอบโดยการใชกุญแจไขที่คียสวติช (Key Switch) การทดสอบนี้ตองขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของ

แตละสถานที่ 

4.3 การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

สำหรับการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมนั้น ไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของการ

ออกแบบและติดต้ังอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนตาง ๆ ตามขอกําหนดของมาตรฐาน วสท. ซึ่งได
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กำหนดระยะติดตั้งและพ้ืนท่ีใชงานอุปกรณตาง ๆ ไวอยางชัดเจน สำหรับการออกแบบติดตั้งอุปกรณ

ตาง ๆ เปนดังน้ี 

4.3.1 การเลือกใชอุปกรณตรวจจับ สถานท่ีใชงานและระยะในการติดตั้ง 

4.3.1.1 M= อุปกรณแจงเหตุดวยมอื(อุปกรณเร่ิมสัญญาณ) 

(1) ติดตั้งในตำแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน เขาถึงไดสะดวก 

(2) ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทางเขาออกของอาคารและที่แตละชั้นของทางหนีไฟของอาคาร 

(3) ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุไมเกิน 60 เมตร 

(4) ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.4 - 1.50 เมตร 

   4.3.1.2 อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง 

(1) ตองดังกวาเสียงรบกวนเฉลี่ยไมนอยกวา 1 

(2) ความดังเสียงเตือนทั่วไปตองไมนอยกวา 65 เดซิเบล แตไมเกิน 120 เดซิเบล ยกเวน

พ้ืนที่หลับนอนตองไมนอยกวา 70 เดซิเบล 

(3) ระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 30 เมตร 

4.3.1.3 อุปกรณตรวจจับควัน 

(1) ชนิดจุด ติดตั้งสูงไมเกิน 10.5 เมตร (ตามมาตรฐาน) ติดตั้งหางจากฝาและหลังคา

25-270 มิลลิเมตร 

(2) ชนิดลำแสง ติดตั้ งสูงไมเกิน 25 เมตร ติดตั้งหางจากฝาและหลังคา 300-750

มิลลิเมตร 

(3) ใชปองกันชีวิต 

(4) การติดตั้งหางจากผนังก้ันไมเกิน 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) มีไวเพ่ือปองกันทรัพยสินเทานั้น 

(3) ติดตั้งบนเพดานสูงไมเกิน 4 เมตร หรือ 6 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่4.9 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 ตรวจสอบการร่ัวไหลน้ำมันหลอลื่น 

4.4.5 ตรวจสอบระดับน้ำมันหลอลื่น 

4.4.6 ตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง 

4.4.7 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความรอน 

4.4.8 ตรวจสอบการร่ัวไหลของทอน้ำภายในหองเครื่อง 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร เปนอาคารสูงการกอสรางอยูในขอบังคับตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) อาคารใหความสำคัญเก่ียวกับการออกแบบอาคารและทางหนีไฟตามขอบัญญัติ ใน

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชในการควบคุมการกอสรางและการใชอาคารที่ใชใน

ประเทศไทย 

อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร มีบริษัทที่เชาอาศัยเพ่ือประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมี

ผูใชงานเปนจำนวนมาก เนื่องดวยมีสำนักงาน รานอาหาร รานกาแฟ ธนาคาร 7-ELEVEN ทั้งท่ีเปน

ของคนไทยและตางชาติการออกแบบอาคารของเสนทางหนีไฟและอุปกรณระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัยทำใหลดความเสี่ยงในการเกิดอคัคีภัยและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได 

5.2 ปญหาในการดำเนินงาน 

          ขาดความรู ความเขาใจ ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ทำใหการทำรายงานลาชา 

ขาดความรูและประสบการณ ในการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมทำใหการทำรายงาน

ลาชา 

ขาดขอมูล ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ในการทำรายงานจึงทำใหตองศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติมทำใหเกิดความลาชากวาท่ีจะทำการหาขอมูลได 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเปนหลักและ

เปนไปตามกำหนดในมาตรฐานการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม ดังนั้นในเรื่องของราคาและ

จำนวนอุปกรณท่ีติดตั้งจึงเปนเรื่องรองลงมาที่คำนึงถึง 

 

 

       

 

 

 



113 

บรรณานุกรม 

ลือชัย ทองนิล. (2548). การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัย. (ม.ป.ป.). หลักการการควบคุมควันไฟ (Smoke 
 Control) พิบัติ. เข้าถึงได้จาก  
http://dpm.nida.ac.th/main/main/index.php/articles/fire/item/148%E0% 
B8%84%E0%B8%A7%E0% B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F 
-smoke-control

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร. (2557). ข้อก าหนดในการป้องกันอัคคีภัย. 
   เข้าถึงได้จาก http://www.bsa.or.th/ 

สุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล. (ม.ป.ป.). ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System). 
   เข้าถึงได้จาก https://www.magpiez.com/index.php? option=-com_ 
 content&view=article&id=68:fire-alarm-system&catid=37:knowledgebase 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1 ตูควบคุม (Fire Alarm Control Panel) อาคาร 
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รูปท่ี 5.2 ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบแจงเหตุเพลงิไหม อาคาร 
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รูปท่ี 5.3  ตูแผนผังแสดงผล (Graphic Annunciator) ระบบดังเพลิง อาคาร 
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รูปท่ี 5.4 RISER DIAGRAM FOR SPRINKLER 
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รูปท่ี 5.4 RISER DIAGRAM FOR FIRE HOSE SYSTEM 
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