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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค าน า (ร่าง) 
 
 
 ด้วยตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทมาตรฐานตอ่การเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับวิศวกรและผู้ เก่ียวข้องใน
งานวิศวกรรม  เน่ืองจากมาตรฐานจะเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนบัสนนุ และเป็นการประกนัคณุภาพงานของ
วิศวกรและผู้ เก่ียวข้องให้น่าเช่ือถือและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตัง้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2486  ด้วยประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานท่ีสัง่สมมาด้านงานวิศวกรรม วสท. เป็นสถาบนัหนึ่งท่ีเป็นผู้น าในการชีน้ าสงัคมในหลากหลายเร่ืองด้าน
มาตรฐานและงานวิศวกรรม  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย  นโยบายส าคญัของ วสท. 
ส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมและพฒันาการจดัท า ต ารา คู่มือ และมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือ
เป็นแหลง่อ้างอิงท่ีนา่เช่ือถือ และน าไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลตอ่ผู้ เก่ียวข้องและวงการวิศวกรรมไทย 
 มาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการออกแบบ การติดตัง้ และการตรวจสอบ ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ส าหรับใช้เตือนอัคคีภัยกับอาคารทั่วไปเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต และลดความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สิน   
 วสท. ใคร่ขอขอบคณุคณะอนกุรรมการท่ีเสียสละเวลา และน าประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญตา่ง ๆ มา
ช่วยกนัจดัท าจนส าเร็จ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเก่ียวกับมาตรฐานฉบบันีโ้ปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วย
เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมลูส าหรับการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสตอ่ไป 
 
 
 

 
(ดร.ธเนศ  วีระศริิ) 

         นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
                          ประจ าปี 2560 - 2562 



II | มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 02-2002 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

บทน า (ร่าง) 
 

 มาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลมุเนือ้หาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตัง้ 
และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ส าหรับใช้เตือนอคัคีภยักบัอาคารทัว่ไปเพ่ือความปลอดภยัตอ่ชีวิต และ
ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ทัง้นีไ้ม่รวมส่วนของอาคารท่ีใช้เพ่ือการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวสัดอุนัตราย 
เชน่ วตัถรุะเบดิ สารไวไฟ สารเคมี และสารกมัมนัตรังสี เป็นต้น ซึง่ต้องใช้มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางประกอบการออกแบบด้วย 
 เนือ้หาในมาตรฐานกล่าวถึงนิยามเพ่ือให้เข้าใจค า หรือข้อความท่ีใช้ในมาตรฐานนี ้วิธีการก าหนดโซน การ
แบ่งโซนเพ่ือค้นหาจุดต้นเพลิงได้โดยรวดเร็ว และสามารถหนีไฟได้ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพ่ือก าหนด
ส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ีอาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจบัควนั อุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อน อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง และการก าหนดใช้ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีเฉพาะ การตดิตัง้อปุกรณ์ สาย ทอ่ และอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การตรวจสอบอปุกรณ์ในระบบเพ่ือให้แน่ใจวา่ระบบท างานถกูต้องเม่ือต้องการ 

มาตรฐานนีค้รอบคลุมเฉพาะการออกแบบ การติดตัง้ และการตรวจสอบเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมการเลือก
อปุกรณ์เพ่ือใช้กบัพืน้ท่ีโดยทัว่ไป ซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องท่ีจะต้องเลือกอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพท่ีมีมาตรฐานสากล
รับรอง แตท่ัง้นีค้ณุสมบตัใินการท างานของอปุกรณ์ต้องไมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดในมาตรฐานนี  ้
 การใช้มาตรฐานดงักล่าว ผู้ใช้ต้องมีความรู้พืน้ฐานทางด้านระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับ
การอบรมเพ่ือให้เข้าใจการใช้มาตรฐานอย่างถกูต้องจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายมงคล  วิสทุธิใจ) 
คณะอนกุรรมการมาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้  

พ.ศ.2560 
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วสท. 02-2002 V.3-2017 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อธิบาย รหสัมาตรฐาน 
 มาตรฐานฉบบัพิมพ์ปรับปรุงครัง้ท่ี 1 พิมพ์ปี ค.ศ.2017  รหสัมาตรฐาน วสท. 02-2002 
   
 
 วสท. ได้มีการปรับเปล่ียนการก าหนดรหสัมาตรฐานใหม่จากเดิม รหัสสาขา-ล าดับมาตรฐานสาขา-ปีที่
พมิพ์ แก้ไขใหมเ่ป็น รหัสสาขา-กรอบมาตรฐาน-ล าดับมาตรฐานตามสาขา โดยปีครัง้ท่ีพิมพ์ปรับปรุง ปีท่ีพิมพ์ 
แสดงด้วย V.3-2017 หมายถึง ปรับปรุงครัง้ท่ี 3 พิมพ์ปี 2017 
 รหสัมาตรฐานเลม่นี ้คือ วสท. 02-2002 มีความหมายดงันี ้
 02  =  สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั 
 2  =  การก่อสร้าง/การตดิตัง้/การปฏิบตังิาน 
 002  =  ล าดบัท่ีของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
หมายเหต ุ 1. รหสัมาตรฐานตามระบบไทยเป็นดงันี ้มาตรฐาน 02-2002   
  รหสัมาตรฐานตามระบบสากลเป็นดงันี ้EIT Standard 02-2002  
 
หมายเหต ุ 2.  กรอบมาตรฐานแบง่เป็น 4 ประเภท ดงันี ้
 เลข  1  แทน  การค านวณออกแบบ 
 เลข  2  แทน  การก่อสร้าง/การตดิตัง้/การปฏิบตังิาน 
 เลข  3  แทน  การอ านวยการใช้ และบ ารุงรักษา 
 เลข  4  แทน  วสัด ุ
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30. นางสาววรรณิษา  จกัภิละ กรรมการและประธานสาขาภาคตะวนัตก 

31. นายธนินท์รัฐ   เมธีวชัรรัตน์ กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1 

32. รศ.ดร.อดุมผล   พืชน์ไพบลูย์ กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2 

33. นายทศพร ศรีเอ่ียม กรรมการกลาง 
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คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ที่ปรึกษา 
1. รศ.ดร.สมชาย ฉตัรรัตนา  
2. ดร.ธนะศกัดิ ์ ไชยเวช   
3. ดร.ธีระวฒัน์ หนนูาค  
4. ดร.ประศาสน์ จนัทราทิพย์  
5. นายกรศษิฏ์  ภคัโชตานนท์    
6. นายกิตตพิงษ์ วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ  
7. นายเกษม กหุลาบแก้ว  
8. นายขจรศกัดิ ์ ศภุสิรินนัท์  
9. นายฉตัรชยั มงคลวิเศษไกวลั  
10. นายชยัยงค์  พวัพงศกร    
11. นายถาวร อมตกิตติ์  
12. นายธงชยั เตชะอนสุรณ์  
13. นางสาวนวรัตน์ ฤดีพิพฒัน์พงศ์  
14. นายประกาญจน์ วงศ์พฒุิ  
15. นายประสพ เพชรสกลุรัตน์  
16. นายประสทิธ์ิ พิทยพฒัน์  
17. นายประสิทธ์ิ เหมวราพรชยั  
18. นายปราการ กาญจนวตี  
19. นายพิชญะ จนัทรานวุฒัน์  
20. นายพนูพิพฒัน์ ตนัธนสิน  
21. นายพลูศริิ ธรรมสโรช  
22. นายเพิ่มสิน ศริิรัตน์อสัดร  
23. นายลือชยั ทองนิล  
24. นายลือชา โพธ์ิอบ  
25. นายวิเชียร ชิตยางกลูวงศ์  
26. นายวิเชียร บษุยบณัฑรู  
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27. นายวิวฒัน์ กลุวงศ์วิทย์  
28. นายศรณรงค์ สระวาสี  
29. นายสมบตัิ อนนัตรัมพร  
30. นายสจุิ คอประเสริฐศกัดิ์  
31. นายสธีุ ป่ินไพสิฐ   
32. นายสพุจน์ ศริิคณุ  
33. นายสเุมธ อกัษรกิตติ์  
34 นายเสริมสกลุ  คล้ายแก้ว    
35. นายเสวก ศรีสชุาต  
36. นายอนนัต์ กิตตวิิทยากลุ  
37. นางสาวอรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน  
38. นายอ านวย กาญจโนภาศ   
39. นายอทุิศ จนัทร์เจนจบ   
 
คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.อทุยั ไชยวงค์วิลาน ประธาน  
2. นายสวุิทย์ ศรีสขุ รองประธาน 1  
3. นายธีรภาพ วอ่งเจริญ รองประธาน 2   
4. นายณพล วรวิทยาการ กรรมการ  
5. นายธนปพน ชยัวาณิชยา กรรมการ  
6. นายบญุศกัดิ ์ เกียรตจิรูญเลิศ กรรมการ  
7. นายวสวตัติ ์ กฤษศริิธีรภาคย์ กรรมการ  
8. นายวฒุิกร กิตตรัิตน์สิริกลู กรรมการ  
9. นายศกัดิณ์รงค์ เดชระพีพงษ์ กรรมการ  
10. นายศิวเวทย์ อคัรพนัธุ์ กรรมการ  
11. นายเสฐียรพงค์ บบุผาสวุรรณ กรรมการ  
12. นายอดิศยั แทง่ทอง กรรมการ  
13. นายอาคม นิ่มตรง กรรมการ   
14. นายเตชทตั บรูณะอศัวกลุ กรรมการและเลขานกุาร  
15. ดร.ศรีฉตัรา ไชยวงค์วิลาน กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
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คณะอนุกรรมการประจ ามาตรฐาน 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. 2560-2562 

 
ที่ปรึกษา 
1.  รศ.ธนบรูณ์ ศศภิานเุดช  
2. ผศ.ดร.ปฐมทศัน์   จิระเดชะ  
3. ผศ.ประสิทธ์ิ    พิทยพฒัน์  
4.  นายกิตตพิงษ์    วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ  
5. นายไชยวธุ   ชีวะสทุโธ  
6. นายบญุชิต   วิชภุากรณ์กลุ  
7. ประสิทธ์ิ   เหมวราพรชยั  
8. นายพงศ์ศกัดิ์   ธรรมบวร  
9. นายภาณวุฒัน์   วงศาโรจน์  
10. นายวนัชยั   พนมชยั  
11. นายสมชาย   หอมกลิ่นแก้ว  
12. นายสนัต ิ  น าสินวิเชษฐชยั  
13. นายเสริมพงษ์   สิมะโชคดี  
 
คณะกรรมการ 
1.  ผศ.ดร.อทุยั   ไชยวงค์วิลาน ประธาน  
2. นายสจุิ   คอประเสริฐศกัดิ์ รองประธาน 
3. ผศ.ถาวร   อมตกิตติ์ อนกุรรมการ 
4. ผศ.ชลชยั   ธรรมวิวฒันกุรู อนกุรรมการ 
5. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร อนกุรรมการ 
6. ดร.ศรีฉตัรา   ไชยวงค์วิลาน อนกุรรมการ 
7. นายเตชทตั    บรูณะอศัวกลุ อนกุรรมการ  
8. นายธีรภาพ   วอ่งเจริญ อนกุรรมการ  
9. นายบญุถ่ิน   เอมยา่นยาว อนกุรรมการ 
10. นายลือชา   โพธ์ิอบ อนกุรรมการ  
11. นายสวุิทย์   ศรีสขุ อนกุรรมการ  
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12. นายเสถียรพงษ์   บบุผาสวุรรณ อนกุรรมการ  
13. นายอาคม   นิ่มตรง อนกุรรมการ  
14. นายศิวเวทย์   อคัรพนัธุ์ อนกุรรมการและเลขานกุาร 
15. นายธีรชยั ศริิรัตน์อสัดร อนกุรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  
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คณะผู้จัดท า 
ปรับปรุงมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  พ.ต.อ.โชคชยั ยิม้พงษ์  
2.  ผศ.ดร.อทุยั ไชยวงค์วิลาน  
3. นายดลิก  เลิศเกรียงไกรย่ิง  
4. นางจนัทร์เพ็ญ ประสตูชิยั  
5. นายธนวฒัน์ ตนัปิชาติ  
6. นายรณนัท์  ชธูรรมสถิต  
7. นายลือชยั ทองนิล  
8. นายวีรพล  ตนัปิชาติ 
9. นายวีระพนัธ์    พนัธุมคปุต์  
10. นายสมเจตน์  สดุประเสริฐ 

คณะอนุกรรมการ  
1.  นายมงคล วิสทุธิใจ ประธาน   
2.  นายสวิุทย์ ศรีสขุ รองประธาน  
3. ผศ.ถาวร อมตกิตต์ิ อนกุรรมการ  
4. นายขวญัชยั กลุสนัติธ ารง อนกุรรมการ  
6. นายณฐักานต์ เฟ่ืองขจร อนกุรรมการ  
7. นายธนิศ เผ่ือนสา อนกุรรมการ  
8. นายเมธี อนิวรรตน์ อนกุรรมการ  
9. นายสมชาติ จิตใหญ่ อนกุรรมการ  
10. นายสวุฒัน์ บญุศกัด์ิสกลุ  อนกุรรมการและเลขานกุาร 
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สารบญั 
 

  หน้า 

ภาคที่ 1 ทั่วไป 1-1 
1.1 ขอบเขต 1-1 
1.2 การใช้งานมาตรฐานนี ้ 1-1 
1.3 ค าจ ากดัความ 1-1 
1.4 การสอดคล้องกบัมาตรฐานนี ้ 1-6 
ภาคที่ 2 ความต้องการทั่วไป 2-1  
2.1  ขอบเขต 2-1 
2.2  พืน้ฐานการออกแบบ 2-1 
2.3 สว่นประกอบของระบบ 2-9 
2.4 ต าแหนง่ตดิตัง้บริภณัฑ์แผงควบคมุ และสายสญัญาณ 2-12 
2.5 การท างานร่วมกบัระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัอคัคีภยั 2-13 
ภาคที่ 3 การแบ่งโซนตรวจจับ และโซนแจ้งสัญญาณ 3-1 
3.1 เกณฑ์การแบง่โซนตรวจจบัเร่ิมสญัญาณ 3-1 
3.2 ขนาดและจ านวนโซนอปุกรณ์ตรวจจบั 3-2 
3.3 ระบบสามญั 3-3 
3.4 ระบบท่ีสามารถระบตุ าแหนง่ได้ 3-3 
3.5 เกณฑ์การแบง่โซนแจ้งสญัญาณ 3-4 
บทที่ 4  ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 4-1 
4.1 ต าแหนง่ตดิตัง้ทัว่ไป 4-1 
4.2 ต าแหนง่ตดิตัง้ในสถานท่ีเฉพาะ 4-1 
4.3 พืน้ท่ียกเว้นการปอ้งกนั 4-9 
ภาคที่ 5  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 5-1 
5.1  ทัว่ไป 5-1 
5.2  อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุ 5-1 
5.3  อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้น 5-7 
ภาคที่ 6  อุปกรณ์ตรวจจับควัน 6-1 
6.1  ทัว่ไป 6-1 
6.2  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ 6-1 
6.3  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสง 6-10 
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6.4  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุ่มตวัอยา่งอากาศหลายจดุ 6-12 
6.5 อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดภาพวีดีโอ 6-18 
ภาคที่ 7  อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง 7-1 
7.1 ทัว่ไป 7-1 
7.2 ระยะหา่งและต าแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 7-1 
7.3 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 7-1 
ภาคที่ 8  ข้อก าหนดการตดิตัง้ 8-1 
8.1 ทัว่ไป 8-1 
8.2 แหลง่จา่ยไฟฟ้า 8-1 
8.3 การตอ่เข้ากบัระบบท่ีตดิตัง้ไว้แล้ว 8-4 
8.4 แผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ 8-4 
8.5 แผงแสดงผลยอ่ย 8-6 
8.6 การพิสจูน์สญัญาณตรวจจบั (Verification) 8-6 
8.7 อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ (Manual fire alarm station 8.7 
8.8 อปุกรณ์แสดงผลระยไกลส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบั 8-8 
8.9 การตรวจจบัระบบร่วมท างานให้ความปลอดภยั 8-9 
8.10 ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ 8-10 
8.11 การเดนิสายตวัน า 8-10 
ภาคที่ 9 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 9-1 
9.1 ทัว่ไป 9-1 
9.2 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์แจ้งสญัญาณ 9-1 
ภาคที่ 10 ปฏบิัตกิารตรวจสอบ 10-1 
10.1 ทัว่ไป 10-1 
10.2 ปฏิบตัิการตรวจสอบการติดตัง้ 10-2 
10.3 การรับรองของผู้ตดิตัง้ 10-4 
10.4 เอกสารของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 10-4 
10.5 การบ ารุงรักษา 10-4 
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ภาคผนวก   
ก.  การเลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบั ก-1 
ข.  การติดตัง้อปุกณ์ตรวจจบัเม่ือทราบรัศมีปอ้งกนั ข-1 
ค. สายไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ค-1 
ง. ตวัอยา่งการค านวณหาพิกดัของแหลง่จา่ยไฟ ง-1 
จ. สญัลกัษณ์ จ-1 
ฉ. แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ฉ-1 
ช. แบบรายงานส าหรับผู้ตดิตัง้ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ช-1 
ญ. ข้อมลูคา่พิกดัการคายความร้อน และเวลาพฒันาของไฟ ญ-1 
ด. การค านวณเวลาการตอบสนอง และระยะหา่งของอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุ  
 โดยใชฐานความคิดทางด้านสมรรถนะ ด-1 
ต. ค าศพัท์ ต-1 
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สารบญัรูป 
  หน้า 

ภาคที่ 1 ทั่วไป 1-1 
รูปท่ี 1.1 ระยะค้นหาเม่ือไมมี่การตดิตัง้อปุกรณ์แสดงผละรยะไกล 1-4 
รูปท่ี 1.2 ระยะค้นหาเม่ือมีการติดตัง้อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล 1-4 
ภาคที่ 2 ความต้องการทั่วไป 2-1  
รูปท่ี 2.1  พืน้ท่ีทางหนีไฟต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีสามารถท างานตรวจจบัได้เร็ว เพ่ือปอ้งกนัชีวิต 2-4 
รูปท่ี 2.2  ลกัษณะห้องพกัอาศยัในโรงแรม อาคารชดุ อพาร์ตเมนท์ ฯลฯ ท่ีมีห้องพกัอยู่สองด้านของทางหนีไฟ 2-4 
รูปท่ี 2.3 ลกัษณะห้องพกัอาศยัในโรงแรม อาคารชดุ อพาร์ตเมนท์ ฯลฯ ท่ีมีห้องพกัอยูเ่พียงด้านเดียวของทางหนีไฟ 2-9 
รูปท่ี 2.4 พืน้ท่ีทางหนีไฟแบบปิดต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 2-6 
รูปท่ี 2.5 แบบแสดงอปุกรณ์ในช่องทางหนีไฟแบบปิดล้อมทนไฟ และห้องปลอดควนัหน้าลิฟต์ดบัเพลิง 2-12 
ภาคที่ 3 การแบ่งโซนตรวจจับ และโซนแจ้งสัญญาณ 3-1 
รูปท่ี 3.1 การแบง่โซนอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีถกูต้อง 3-1 
รูปท่ี 3.2 การแบง่โซนอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีไมถ่กูต้อง 3-2 
บทที่ 4  ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 4-1 
รูปท่ี 4.1 ลกัษณะพืน้ท่ีโลง่โดยรอบอปุกรณ์ตรวจจบั 4-1 
รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศในทอ่ลม 4-2 
รูปท่ี 4.3 การติตดัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีปิดท่ีติตัง้บริภณัฑ์ไฟฟ้า 4-3 
รูปท่ี 4.4 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีพืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง 4-4 
รูปท่ี 4.5 ใต้พืน้ผิวแนวราบคัน่กลางท่ีถือวา่เป็นเพดานได้ 4-4 
รูปท่ี 4.6 (ก) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเฝา้เพดานตะแกรง 4-5 
รูปท่ี 4.6 (ข) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเฝา้เพดานตะแกรง 4-5 
รูปท่ี 4.7 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับชอ่งเปิดแนวดิ่ง 4-7 
รูปท่ี 4.8 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัรอบชอ่งเปิดแนวดิง่ 4-7 
รูปท่ี 4.9 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในทางเดินเช่ือมท่ีมีผนงัและหลงัคา 4-8 
รูปท่ี 4.10 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในชอ่งเปิดท่ีฝา้เพดาน 4-8 
ภาคที่ 5  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 5-1 
รูปท่ี 5.1  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเพดาน หรือท่ีผนงักัน้ห้อง 5-1 
รูปท่ี 5.2  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกร์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุท่ีเพดานระดบัราบ 5-2 
รูปท่ี 5.3  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนส าหรับพืน้ท่ีชอ่งทางเดนิ 5-2 
รูปท่ี 5.4 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานทรงจัว่และเพิงลาดเอียง 5-3 
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รูปท่ี 5.5 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ส าหรับเพดานลาดเอียงน้อยกวา่ 30 องศา 5-4 
รูปท่ี 5.6 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีคานย่ืนลงมา 5-6 
รูปท่ี 5.7 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้นกบัเพดานระดบัราบ 5-7 
รูปท่ี 5.8 (1) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุ และชนิดเส้น 5-8 
รูปท่ี 5.8 (2) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุ และชนิดเส้น 5-9 
ภาคที่ 6  อุปกรณ์ตรวจจับควัน 6-1 
รูปท่ี 6.1  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดาน หรือท่ีผนงักัน้ห้อง 6-1 
รูปท่ี 6.2  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุท่ีเพดานระดบัราบ 6-3 
รูปท่ี 6.3  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับพืน้ท่ีชอ่งทางเดนิ 6-3 
รูปท่ี 6.4  แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานทรงจัว่และเพิงลาดเอียง 6-4 
รูปท่ี 6.5 แบบตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับเพดานลาดเอียงน้อยกว่า 30 องศา 6-5 
รูปท่ี 6.6 ลกัษณะการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุใต้พืน้ 6-6 
รูปท่ี 6.7 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีคานย่ืนลงมา 6-7 
รูปท่ี 6.8 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานลาดเอียง แบบท่ี 1 6-8 
รูปท่ี 6.9 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานลาดเอียง แบบท่ี 2 6-8 
รูปท่ี 6.10 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานลาดเอียง แบบท่ี 3 6-9 
รูปท่ี 6.11 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีคานย่ืนลงมา 6-10 
รูปท่ี 6.12 ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสงใต้เพดานระดบัราบ 6-11 
รูปท่ี 6.13 ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสงแตล่ะชดุใต้เพดานลาดเอียง 6-12 
รูปท่ี 6.14 แบบตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสดงใต้เพดานลาดเอียง 6-12 
รูปท่ี 6.15 ตวัอยา่งการท างานของอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศหลายจดุ 6-15 
รูปท่ี 6.16 ตวัอยา่งการติดตัง้ท่อและหวัสุม่ตวัอยา่งอากาศ 6-15 
รูปท่ี 6.17 ภาพตวัอย่างการวางทอ่ดอูากาศระบบตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศหลายจดุส าหรับคลงัสินค้า 6-16 
รูปท่ี 6.18 (ก) ภาพเพ่ือการเปรียบเทียบการติดตัง้บนเพดานระดบัราบระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ 6-17 
รูปท่ี 6.18 (ข) ภาพเพ่ือการเปรียบเทียบการตดิตัง้บนเพดานระดบัราบระยะหา่งระหวา่งรู หรือหวัสุม่ตวัอยา่ง  
 อากาศอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอย่างอากาศหลายจดุ 6-18 
รูปท่ี 6.19 ภาพการติดตัง้กล้องท่ีมีมมุมองพืน้ท่ีทบัซ้อน 6-19 
ภาคที่ 7  อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง 7-1 
รูปท่ี 7.1 ตวัอยา่งไดอะแกรมโพลาร์ของอปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง 7-2 
รูปท่ี 7.2 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 1 ชดุ และการติดตัง้อปุกรร์ตรวจจบัหลายจดุ 7-2 
ภาคที่ 8  ข้อก าหนดการตดิตัง้ 8-1 
รูปท่ี 8.1 บริเวณพืน้ท่ีว่างหน้าแผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ 8-5 
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รูปท่ี 8.2 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์รัง้ประตท่ีูควบคมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบัควนั 8-10 
ภาคที่ 9 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 9-1 
รูปท่ี 9.1 แสดงระยหา่งของอปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยแสงชนิดตดิผนงั 9-4 
ภาคผนวก ก. การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับ ก-1 
รูปท่ี ก.1 พฒันาการของเพลิงไหม้ ก-1 
ภาคผนวก ข.  การตดิตัง้อุปกณ์ตรวจจับเม่ือทราบรัศมีป้องกัน ข-1 
รูปท่ี ข.1 การก าหนดระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัแปรผนัตามรูปทรงของพืน้ท่ี ข-1 
รูปท่ี ข.2 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีทางเดนิท่ีมีความกว้างตา่งกนั ข-2 
รูปท่ี ข.3 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีปอ้งกนัรูปหลายเหล่ียม ข-3 
รูปท่ี ข.4 แสดงหลกัการทางตรีโกณมิติ ข-5 
รูปท่ี ข.5 แสดงการน าหลกัการทางตรีโกณมาอธิบายการเคล่ือนตวัของความร้อน ข-5 
รูปท่ี ข.6 แสดงการพาความร้อนจากจดุเกิดเพลิงไหม้ มีการพาความร้อนและแผข่องความร้อน ข-6 
รูปท่ี ข.7 แสดงรูปต้นแบบท่ีใช้อธิบายข้อก าหนดหวัข้อ 5.2.6 ข-6 
รูปท่ี ข.8 แบบตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ส าหรับเพดานลาดเอียงเทา่กบั 37 องศา ข-8 
ภาคผนวก จ. สัญลักษณ์ จ-1 
รูปท่ี จ.1 ตวัอยา่งการเขียนวงจรเส้นเดียว จ-4 
รูปท่ี จ.2 ตวัอยา่งการเขียนวงจรเส้นเด่ียวระบบท่ีมีอปุกรณ์ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ จ-4 
รูปท่ี จ.3 ตวัอยา่งการเขียนวงจรแนวดิ่ง ระบบท่ีมีอปุกรณ์ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ จ-5 
รูปท่ี จ.4 ตวัอยา่งการเขียนวงจรระบบท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ย จ-6 
ภาคผนวก ด. การค านวณเวลาการตอบสนอง และระยะห่างของอุปกรณ์ 
 ตรวจจับความร้อนชนิดจุด โดยใชฐานความคดิทางด้านสมรรถนะ ด-1 
รูปท่ี ด.1 แสดงผลของการน าความร้อนท่ีมีผลตอ่การท างานของ Sprinkler ด-5 
รูปท่ี ด.2 แสดงความสมัพนัธ์ของ Hr  ในการเลือกใช้สตูรการค านวณ ด-7 

รูปท่ี ด.3 แสดงอณุหภมูิเพิ่มขึน้ในชอ่งระยะแรกของการลกุไหม้เป็นสดัสว่นกบัก าลงัสองของเวลาท่ีผา่นไป  
 ส าหรับเชือ้เพลิงในอาคารทัว่ไป ด-9 
รูปท่ี ด.4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดอณุหภมูิคงท่ีท างานเทียบ  
 กบัระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัฯ (RTI = 165 (m-s)1/2, tg = 150 sec, และ Td = 57 °C) ด-14 
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สารบญัตาราง 
 

  หน้า 

ภาคที่ 5  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 5-1 
ตารางท่ี 5.1  ก าหนดการลดระยะห่างระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัตามความสงูของเพดาน 5-5 
ภาคที่ 6  อุปกรณ์ตรวจจับควัน 6-1 
ตารางท่ี 6.1  ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 6-2 
ภาคที่ 9 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 9-1 
ตารางท่ี 9.1 คา่ความเข้มแสงของอปุกรณ์แจ้งเหตชุนิดตดิผนงั ท่ีระดบัความสงูไมเ่กิน 2.40 เมตร 9-2 
ตารางท่ี 9.2 คา่ความเข้มแสงของอปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยแสดงชนิดตดิฝา้เพดาน 9-3 
ภาคผนวก ก. การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับ ก-1 
ตารางท่ี ก.1 ตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีและอาคารทัว่ไป ก-8 
ตารางท่ี ก.2 ตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีและอาคารเฉพาะ ก-9 
ภาคผนวก ฉ. แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ ฉ-1 
ตารางท่ี ฉ.1 ความถ่ีในการตรวจสอบ ฉ-3 
ตารางท่ี ฉ.2 ตารางการตรวจสอบ ฉ-6 
ภาคผนวก ช. แบบรายงานส าหรับผู้ติดตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ ช-1 
ตารางท่ี ช.1 การตรวจสอบอปุกรณ์ส าหรับระบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ช-3 
ภาคผนวก ญ. ข้อมูลค่าพกัิดการคายความร้อน และเวลาพฒันาของไฟ ญ-1 
ตารางท่ี ญ.1 แสดงข้อมลูคา่พิกดัการคายความร้อนสงูสดุ (Maximum Heat Release Rate)  
 และเวลาพฒันาของไฟ (Fire Growth Time) เชือ้เพลิงในคลงัสินค้า ญ-2 
ตารางท่ี ญ.2 แสดงข้อมลูคา่พิกดัการคายความร้อนสงูสดุ (Maximum Heat Release Rate)   
 และเวลาพฒันาของไฟ (Fire Growth Time) เชือ้เพลิงเป็นเฟอร์นิเจอร์ ญ-3 
ภาคผนวก ด. การค านวณเวลาการตอบสนอง และระยะห่างของอุปกรณ์ตรวจจับ  
 ความร้อนชนิดจุดโดยใชฐานความคดิทางด้านสมรรถนะ ด-1 
ตารางท่ี ด.1 กรณีค านวณเวลาหรือ Heat Release Rate ท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนตอบสนองหรือท างาน ด-13 
ตารางท่ี ด.2 ผลค านวณคา่ระยะหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนอณุหภมูิ 57°C ติดบนเพดานท่ีความสงูตา่ง ๆ  ด-15 
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ภาคที่ 1 
ทั่วไป 

 

1.1 ขอบเขต 

 มาตรฐานนีจ้ดัท าขึน้มาเพ่ือเป็นข้อก าหนดส าหรับการออกแบบ การติดตัง้ การปฏิบตัิ การตรวจสอบ 
การทดสอบ และการบ ารุงรักษา ส าหรับระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย
อปุกรณ์ และผลิตภณัฑ์ท่ีท างานได้ตามมาตรฐานนี ้
 
1.2 การใช้งานมาตรฐานนี ้

 ระบบตรวจจบัและแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตัิทัง้หมดต้องเป็นไปตามท่ีมาตรฐานนีก้ าหนด ทัง้ความ
ต้องการทัว่ไป และข้อก าหนดในแตล่ะเร่ืองทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแตล่ะชนิดของอปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัิท่ีใช้ติดตัง้
นัน้ตลอดจนอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือท่ีติดตัง้ร่วมกบัอปุกรณ์ตรวจจบั และแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตั ิหรือใช้
ในระบบแยกตา่งหาก ต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดการติดตัง้ทัว่ไปในมาตรฐานนี ้โดยต้องท าการตรวจสอบ
ทดสอบ และบ ารุงรักษาตามก าหนด  

 
1.3 ค าจ ากัดความ 
 ค าจ ากดัความในมาตรฐานนีก้ าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1   การตรวจคุม (supervision) 

 การตรวจสอบความต่อเน่ืองของวงจรและการท างานเป็นปกติของอุปกรณ์ด้วยตวัของระบบเอง 
โดยบริภณัฑ์แผงควบคมุระบบจะตรวจสอบคา่คงท่ีของแรงดนัไฟฟ้า และคา่กระแสไฟฟ้าตามพิกดัท่ีก าหนด
ส าหรับอปุกรณ์ และวงจรตา่ง ๆ ในระบบ 

1.3.2   การพสูิจน์สัญญาณตรวจจับ (alarm verification) 

 การตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ส าหรับการเร่ิมสัญญาณตรวจจับจากอุปกรณ์ตรวจจับควันในวงจร
ตรวจจบัท่ีก าหนด  (ดขู้อ 8.6) 

1.3.3   เข้าถงึได้ (accessible) 

 การท่ีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์เพ่ือการใช้งาน การส ารวจการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการบ ารุงรักษา ท าได้โดยสะดวกโดยไมมี่สิ่งกีดขวางหรือปิดกัน้ทางเข้าจนไมส่ามารถผ่านได้สะดวกเช่น 
ประตท่ีูปิดล๊อคกญุแจ หรือตดิตัง้ในท่ีซอ่น หรือมีสิ่งปลกูสร้างหรือวสัดสุิ่งของกีดขวางเป็นต้น 
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1.3.4   ช่องทางเดนิ (corridor) 

 ทางเดินมีความกว้างไม่เกิน 3.60 เมตร เพ่ือใช้เดินติดต่อส่วนตา่ง ๆ ในอาคาร แตไ่ม่รวมพืน้ท่ีว่าง
หน้าลิฟต์ หรือโถงลิฟต์ และไมใ่ช้เป็นท่ีวางของ หรือใช้ส าหรับประกอบการค้า 

1.3.5   ได้รับการรับรอง (approved and Approval) 

 ได้รับการรับรองเป็นทางการจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.6   ดวงไฟแสดงผลระยะไกล (remote indicator lamp) 

 ดวงไฟแสดงผลท่ีติดตัง้นอกพืน้ท่ีปิดหรือพืน้ท่ีเปิดเข้าได้ยาก ท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัอยูภ่ายใน (ดู
ข้อ 8.8) เพ่ือแสดงผลการท างานของอุปกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีนัน้ เว้นแตอ่ปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัินัน้เป็น
แบบระบตุ าแหนง่ได้  

1.3.7   ตู้ หรือ ตู้ชัน้วางของ (cupboard)   

 ตู้หรือตู้ชัน้วางของท่ีมีประตเูดียวหรือหลายประต ูซึง่ประกอบเป็นสว่นของอาคาร 

1.3.8   บุคคลที่มีคุณสมบัต ิ(qualified Person) 

 บคุคลผู้ผา่นการอบรมหลกัสตูรมาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ มีความรู้ ความเข้าใจขัน้ตอนการ
ท างานของระบบ ตลอดจนข้อจ ากดัของอปุกรณ์ บริภณัฑ์ และระบบเป็นอย่างดี สามารถท าการตรวจสอบ 
การทดสอบ และการบ ารุงรักษาระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั แจ้งเหตเุพลิงไหม้ตามมาตรฐานก าหนดได้ 

1.3.9   ปฏิบัตกิารหลังการตดิตัง้ (commissioning) 

 การตรวจสอบ การทดสอบ การปรับตัง้ตามข้อก าหนดมาตรฐาน การท ารายงาน และการบนัทึกผล
เม่ือการติดตัง้แล้วเสร็จเพ่ือให้ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยัฯมีการติดตัง้  และใช้งานได้ตรงตามข้อก าหนด
มาตรฐาน และจดุประสงค์ของการออกแบบ 

1.3.10  ปฏิบัตกิารบ ารุงรักษา (maintenance) 

 การปฏิบตัิเพ่ือการตรวจสอบ การทดสอบ และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ภายในระยะเวลา และ
ภายในชว่งเวลาท่ีก าหนด (ดภูาคท่ี 10) 

1.3.11   แผงควบคุมย่อย (sub-control panel- remote control panel) 

 บริภัณฑ์ท่ีท าหน้าท่ีควบคมุเสริมการท างานแผงควบคมุหลกัสามารถควบคมุการท างานบางส่วน
ของบริภัณฑ์แผงควบคุมหลกัได้ เช่น รับทราบการเร่ิมสญัญาณ (acknowledge) และการแจ้งสัญญาณ
ทัว่ไป (general alarm) เป็นต้น หรือบริภณัฑ์ท่ีท าการรวบรวมข้อมลูเพื่อสง่ตอ่ให้แผงควบคมุหลกั โดยมีการ
ต่อกับวงจรโซนตรวจจบัเร่ิมสญัญาณ หรือวงจรโซนแจ้งสญัญาณผ่านบริภัณฑ์โมดลูท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็น
ศนูย์ประมวลผลของระบบแบบเครือข่าย โดยตดิตัง้แยกไปจากแผงควบคมุหลกั 
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1.3.12  แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (fire alarm annunciator) 

 บริภณัฑ์ท่ีใช้แสดงผลเพลิงไหม้ในลกัษณะแผงหรือจอภาพ แบบตดิกบัท่ีหรือเคล่ือนย้ายได้ ท่ีแสดง
พืน้ท่ีหรือระบตุ าแหนง่ในอาคารท่ีมีการเร่ิมสญัญาณ และอาจก าหนดให้ผนวกเป็นส่วนหนึง่ของแผงควบคมุ
ระบบฯ หรือแผงควบคมุยอ่ยด้วย 
1.3.13   พืน้ท่ีป้องกัน (protected area) 
 พืน้ท่ีของอาคารท่ีมีการติดตัง้ระบบตรวจจบัและแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตัติามมาตรฐานนี ้ร่วมกบั
การตดิตัง้ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัติามมาตรฐาน 

1.3.14   พืน้ท่ีปิด 

 พืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถระบายควนัไฟออกสูภ่ายนอกโดยวิธีธรรมชาตไิด้สะดวกตลอดเวลา 

1.3.15  พืน้ท่ีเปิด 

           พืน้ท่ีท่ีสามารถระบายควนัไฟออกสูภ่ายนอกโดยวิธีธรรมชาตไิด้สะดวกตลอดเวลา 

1.3.16   พืน้ท่ีครอบครอง (occupied area) 

   พืน้ท่ีซึง่มีผู้ เข้าไปครอบครองเพื่ออยูอ่าศยั หรือเพื่อใช้งานหรือเพื่อใช้เป็นทางผา่น 

1.3.17  พืน้ท่ีหรือทางเดนิร่วมหนีไฟ (common corridor or area) 

 พืน้ท่ีหรือทางเดินร่วมท่ีใช้ร่วมกนัเป็นส่วนกลาง เพ่ือใช้เดินติดต่อระหว่างกันและเป็นช่องทางผ่าน
ไปสูท่างออกเพ่ือการหนีไฟ 

1.3.18  พืน้ท่ีหวงห้าม พืน้ท่ีเฉพาะส่วนบุคคล (restricted area, private area) 

          พืน้ท่ีซึง่ปกตปิิดล็อค เข้าได้เฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นพืน้ท่ีเฉพาะสว่นบคุคล 

1.3.19  พืน้ผิวแนวระดับราบ (level surface) 

 พืน้ผิวใด ๆ เชน่เพดานท่ีมีระดบัความลาดเอียงน้อยกว่า 1 ตอ่ 20 

1.3.20  ระบบที่สามารถระบุต าแหน่งได้ (addressable system) 

 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ีสามารถระบตุวัเองของแตล่ะอปุกรณ์ในระบบได้ ทัง้นีอ้ปุกรณ์ท่ีใช้จะต้อง
เป็นชนิดท่ีระบตุวัเองได้เชน่กนั 

1.3.21  ระยะค้นหา (searching distance) 

 ระยะทางท่ีวดัตามแนวทางเดินในอาคารเพ่ือค้นหาจดุต้นเพลิง นบัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นทางเข้าของโซน
ตรวจจับนัน้ ๆ ไปจนถึงต าแหน่งท่ีผู้ ค้นหาทราบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ท่ีใด ทั ง้นีไ้ม่ว่าจะมองเห็นจุดต้นเพลิง
หรือไมก็่ตาม (ดรููปท่ี 1.1 และ 1.2) 
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1.3.22  ไฟฟ้าแรงดันต ่า (low voltage) 

 ไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัเกิน 50 โวลต์ แตไ่มเ่กิน 600 โวลต ์

1.3.23  ไฟฟ้าแรงดันต ่ามาก (extra low voltage) 

 ไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไมเ่กิน 50 โวลต ์

1.3.24  ศูนย์ส่ังการดับเพลิง (fire command center) 

 ห้องท่ีอยู่ระดบัพืน้ดินหรือชัน้ล่างของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็นห้องท่ีเจ้าหน้าท่ี
ปอ้งกนัอคัคีภยัอาคาร และเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงใช้ท าการควบคมุระบบตา่ง ๆ เพ่ืองานปอ้งกนัอคัคีภยัมีขนาด
พืน้พืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 9 ตารางเมตรกัน้แยกจากพืน้ท่ีอ่ืนของอาคารด้วยผนงัและเพดานท่ีทนไฟได้ไมต่ ่ากว่า 2 

 

 

 

 

 

 
 

       
                      

           

                    
               

 

 

 
 

 

       
                      

           

รูปท่ี 1.1 ระยะค้นหาเม่ือไมมี่การติดตัง้อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล 
 

รูปท่ี 1.2 ระยะค้นหาเม่ือมีการติดตัง้อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล 
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ชั่วโมง และมีประตูท่ีสามารถเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง (ดูภาคท่ี 4 หมวดท่ี 9 มาตรฐานการ
ปอ้งกนัอคัคีภยั วสท.) 

1.3.25  ส่วนปิดล้อมทนไฟ (fire-resistance enclosure) 

 พืน้ท่ี หรือส่วนใด ๆ ในอาคารท่ีถกูปิดล้อมด้วยวสัดทุนไฟ ซึ่งประกอบกนัเป็นส่วนปิดล้อมอาธิผนงั 
เพดาน พืน้ เสา คาน และอปุกรณ์หรือวสัดทุนไฟตามมาตรฐานการปอ้งกนัอคัคีภยั วสท. 

1.3.26   แหล่งจ่ายไฟฟ้า (power supply)  

 จดุจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างพอเพียงในคา่แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนดให้กบับริภณัฑ์แผงควบคมุหลกั แผง
ควบคมุยอ่ย และแผงแสดงผลเพลิงไหม้เป็นต้น ส าหรับการท างานของระบบ  

1.3.27  อาคารท่ีได้รับการป้องกัน (protected building)  

 อาคารท่ีมีการติดตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานนี ้ร่วมกับการติดตัง้ระบบดับเพลิง
อตัโนมตัท่ีิได้มาตรฐาน และระบบร่วมท างานให้ความปลอดภยัอ่ืน 

1.3.28  อาคารขนาดเล็ก 

 ได้แก่อาคารพาณิชย์ อาคารส านกังาน และอาคารอยูอ่าศยัตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 15.00 เมตรและมีพืน้ท่ีในหลังเดียวกันระหว่าง 500 ถึง 2,000 

ตารางเมตร หรือ 
 (ข)  อาคารท่ีมีความสงูตัง้แต ่ 15.00 เมตรขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 23.00  เมตร และมีพืน้ท่ีทัง้หลงัไมเ่กิน 

1,000 ตารางเมตร 

1.3.29  อาคารขนาดใหญ่ 

 อาคารท่ีก่อสร้างขึน้เพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือประกอบ
กิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท ตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้  

ก.  อาคารท่ีมีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ 
ข.  อาคารท่ีมีความสงูตัง้แต ่15.00 เมตร ขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 23.00 เมตร และมีพืน้ท่ีอาคารรวมกนัทกุ

ชัน้ในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไ่มเ่กิน 2,000 ตารางเมตร 

1.3.30  อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

 อาคารท่ีก่อสร้างขึน้เพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือประกอบ
กิจการพาณิชย์ประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้หรือชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดียวกัน
ตัง้แต ่10,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
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1.3.31  อาคารสูง 

 อาคารท่ีบคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสงูตัง้แต ่23.00 เมตร ขึน้ไป 
 หมายเหตุ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดินที่ก่อสร้างถึงพืน้ดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือหรือป้ันหยาให้วดั
จากระดบัพืน้ดินทีก่่อสร้างถึงยอดผนงัของชัน้สูงสดุ 

1.3.32  อาคารสาธารณะ 

 อาคารท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการชมุนมุคนได้โดยทัว่ไป เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศกึษา 
การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง อาคารสนามกีฬาในร่ม ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้า ทา่อากาศยาน อโุมงค์ อาคารจอดรถ สถานีรถ อาคารทา่เรือ ศาสนสถาน เป็นต้น  

1.3.33  อาคารอยู่อาศัยรวม 

 ได้แก่อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่ง
ออกเป็นหนว่ยแยกจากกนัส าหรับแตล่ะครอบครัว 

1.3.34  อาคารโรงงาน  

 ได้แก่อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น
โรงงานท่ีผลิตวสัดไุวไฟ วสัดรุะเบดิ เป็นต้น (ดขู้อ 2.1.2) 

1.3.35   อาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า 

 ได้แก่อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีส าหรับเก็บสินค้าหรือสิ่ งของ ยกเว้น
คลงัสินค้าท่ีเก็บสารหรือวตัถอุนัตราย เชน่วตัถรุะเบดิ สารเคมี สารกมัมนัตรังสีเป็นต้น (ดขู้อ 2.1.2) 

1.3.36  อัตราการทนไฟ (fire-resistance rate) 

         อตัราการทนไฟเม่ือเกิดเพลิงไหม้ส าหรับแตล่ะส่วนของอาคาร (มีหน่วยเป็นนาที) คือความแข็งแรง
ของอาคาร / ความคงทนตอ่การเกิดรอยแยก / ความเป็นฉนวนกนัความร้อน 
 หมายเหตุ  ความเป็นฉนวนทดสอบจากการวดัอณุหภูมิทีผิ่วผนงัดา้นตรงขา้มเปลวไฟ ตอ้งมีอณุหภูมิเฉลีย่ไม่
เกิน 140 °C และอณุหภูมิทีจุ่ดใดจุดหน่ึงไม่เกิน 180 °C 
 

1.4  การสอดคล้องกับมาตรฐานอ่ืน (compliance with other standards) 
 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องสอดคล้องกับความปลอดภัยของการติดตัง้ทางไฟฟ้า ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย และมาตรฐานอ่ืน ๆ ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉินและปา้ยทางออกฉกุเฉิน  มาตรฐาน
การปอ้งกนัอคัคีภยั มาตรฐานลิฟต์ มาตรฐานการตอ่ลงดนิ และมาตรฐานการปอ้งกนัฟ้าผา่ เป็นต้น 
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ภาคที่ 2 
ความต้องการทั่วไป 

 
2.1 ขอบเขต 
2.1.1 การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 การออกแบบระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ตามมาตรฐานนี ้ใช้ส าหรับอาคารดงัตอ่ไปนี ้

(1) อาคารขนาดเล็ก 
(2) อาคารขนาดใหญ่ 
(3) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(4) อาคารสงู 
(5) อาคารสาธารณะ 
(6) อาคารอยูอ่าศยัรวม 
(7) โรงงาน คลงัสินค้า และศนูย์กระจายสินค้า 
(8) อาคารอยูอ่าศยั ห้องแถว ตกึแถว บ้านแถวและบ้านแฝด 

2.1.2 อาคารท่ีไม่รวมอยู่ในมาตรฐานนี ้

 อาคารหรือบางส่วนของอาคารท่ีใช้เพ่ือการผลิต หรือใช้ หรือเก็บสารหรือวสัดอุนัตรายเช่น วตัถรุะเบิด สาร
ไวไฟ สารเคมี และสารกัมมนัตรังสี เป็นต้นไม่รวมอยู่ในมาตรฐานนี ้ต้องใช้มาตรฐานที่เก่ียวข้อง และค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมาประกอบการใช้มาตรฐานนี ้

   
2.2 พืน้ฐานการออกแบบ 

2.2.1   ทั่วไป 

 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ท าหน้าท่ีแจ้งเหตใุห้คนท่ีอยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็วก่อนท่ีไฟไหม้จะ
ลกุลาม จนเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ีให้ความปลอดภัยต่อชีวิต ต้องมีความไวในการตรวจจบั และเตือน
ภยัให้ผู้คนทราบได้โดยเร็ว เพ่ือให้มีเวลามากพอท่ีจะปอ้งกนั หรือหนีไฟได้ 

(2)  ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ีให้ความปลอดภยัตอ่ทรัพย์สิน ต้องสามารถตรวจจบัและเตือนภยัได้
ในระยะต้นๆ ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าดบัเพลิงไหม้เพ่ือลดความเสียหาย 

2.2.2 องค์ประกอบที่ต้องค านึงถงึ 

 องค์ประกอบท่ีต้องค านงึถึงในการออกแบบระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ได้แก่ 
(1) ประเภทของอาคาร (ดขู้อ 2.1.1) 
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(2) วตัถปุระสงค์การใช้งานอาคารท่ีแตกตา่งกนั เชน่ อาคารพกัอาศยั อาคารส านกังาน อาคารเก็บ
สินค้า และสถานีขนสง่เป็นต้น 

(3) พืน้ท่ีปลอดควนัไฟ เช่นเส้นทางออกหนีไฟ ท่ีรวมถึง เส้นทางหนีไฟ ช่องบนัไดหนีไฟ โถงลิฟต์ 
และพืน้ท่ีหลบอคัคีภยัชัว่คราว (ดภูาคท่ี 3 หมวดท่ี 7 มาตรฐานการปอ้งกนัอคัคีภยั วสท.) เป็น
ต้น 

(4) พืน้ท่ีหวงห้าม หรือพืน้ท่ีพิเศษ เชน่ห้องไฟฟ้าหลกั ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง  และห้องดาตาเซนเตอร์(computer data center room) (ดมูาตรฐานดาตาเซนเตอร์
ส าหรับประเทศไทย วสท.) เป็นต้น 

(5) ความแตกตา่งของคนท่ีใช้อาคาร เช่นผู้คนปกติ ทัง้ผู้ ท่ีคุ้นเคยและผู้ ท่ีไม่คุ้นเคยกบัสถานท่ี คน
พิการ ผู้ ป่วยในอาคารโรงพยาบาล ผู้สงูอาย ุและเดก็ เป็นต้น 

(6) จ านวนและความหนาแน่นของคนในอาคาร เช่นสถานีขนส่ง หรือบางพืน้ท่ีในอาคารท่ีจัด
กิจกรรมเชน่ ห้องจดันิทรรศการห้องประชมุ ห้องจดัเลีย้ง โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 

(7) ความสามารถในการทนไฟ เชน่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ชัว่โมง และอตัราการทนไฟ (ด ูภาคท่ี 1.3.36) 
ของโครงสร้างอาคารในแตล่ะสว่น เชน่ ทางหนีไฟ และประตหู้องบนัไดหนีไฟ เป็นต้น ตลอดจน
ผนงักัน้แบง่ในแตล่ะพืน้ท่ี ท่ีแตกตา่งกนั 

(8) อนัตรายจากวัสดหุรือเชือ้เพลิงในอาคาร และพืน้ท่ีมีความเส่ียงอนัตรายเม่ือเกิดไฟไหม้เช่น 
พืน้ท่ีใช้วสัดโุครงสร้าง หรือวสัดตุกแตง่ภายในท่ีเม่ือติดไฟจะให้ปริมาณความร้อนปล่อยออก
สูง (high heat release) หรือให้ปริมาณควนัไฟมาก (high smoke developed) หรือเกิดการ
ลามเปลวไฟเร็ว (fast flame spread) เป็นต้น 

(9) สภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีป้องกัน เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม ฝุ่ นละออง และระดบัชัน้
ความร้อน (stratified) ใต้เพดาน หรือหลงัคา เป็นต้น 

2.2.3   พืน้ท่ีออกแบบเพื่อป้องกันชีวิต 

 พืน้ท่ีต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัท่ีท างานตรวจจบัอคัคีภัยได้ตัง้แต่ในระยะเร่ิมต้น ท าให้มีการแจ้ง
สัญญาณเตือนได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเกิดเหตุได้ทราบและมีเวลามากพอท่ีจะป้องกันอัคคีภัย
เบือ้งต้น หรืออพยพหนีภยัเอาชีวิตรอดได้ ดงันี ้

(1) ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดท่ีเหมาะสมในห้องหรือพืน้ท่ี ท่ีใช้อยูอ่าศยัหลบันอนและติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัิท่ีเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีหรือห้องท่ีมีอปุกรณ์หรือบริภณัฑ์ท่ีต้องใช้ใน
ยามฉกุเฉิน กบัห้องในอาคารท่ีประเมินความเส่ียงแล้ววา่มีโอกาสเกิดอคัคีภยัมาก สามารถติด
ไฟง่าย ลามไฟง่าย หรือกระจายควนัได้เร็วเชน่ 
ก. ห้องเก็บของขนาดเกิน12 ตารางเมตร 
ข.  ห้องเก็บสารไวไฟ 
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ค.   ชอ่งเปิดระหวา่งชัน้ เชน่ โถงสงูในอาคาร (atrium) และชอ่งลิฟต์ เป็นต้น 
ง. ชอ่งเปิดระหวา่งพืน้ท่ี เชน่ปลอ่งดดูควนัจากครัว  
จ. ห้องเคร่ืองสง่ลมเย็นในระบบปรับอากาศ 
ฉ. ห้องหรือพืน้ท่ีท่ีตดิตัง้แผน่ฝา้ท่ีท าจากวสัดท่ีุตดิไฟง่าย และลามไฟได้เร็ว  
ช. ห้องเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิง ห้องควบคมุระบบอดัอากาศ และระบายควนั 
ซ. ห้องควบคมุไฟฟ้า ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเคร่ืองลิฟต์ 
ฌ. ศนูย์สัง่การดบัเพลิง พืน้ท่ีหลบอคัคีภยัชัว่คราว 

(2) ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในพืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีเม่ือเกิดควนัไฟจากเพลิงไหม้แล้วไปขวางหรือ
กัน้ทางไปสูท่างออกหนีไฟ (ดรููปท่ี 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4) เชน่ 
ก. พืน้ท่ี หรือช่องทางเดิน หรือทางเดินร่วมแบบปิดท่ีใช้เป็นทางไปสู่ทางหนีไฟ หรือทางผ่าน

หนีไฟ หรือช่องทางผ่านท่ีน าไปสู่ทางหนีไฟ (exit passage way or exit access corridor) 
(ดมูาตรฐานการปอ้งกนัอคัคีภยั วสท.) 

ข. โถงลิฟต์ 
ค. ห้องบนัไดหนีไฟแบบปิด และห้องบนัไดหลกัของอาคารแบบปิด  

(3) ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ี ในห้องท่ีเปิดออกไปยังช่องทางเดินใน
อาคารท่ีต่อเน่ืองไปยังทางออกหนีไฟ เพ่ือแจ้งสัญญาณหากตรวจจับอัคคีภัยได้ในพืน้ท่ี
ดงักล่าว ให้ผู้อยู่ในห้องหรือพืน้ท่ีอ่ืนท่ีไมใ่ชต้่นเพลิงได้ทราบและหนีไฟได้ทนัก่อนท่ีควนัจะเล็ด
ลอดเข้าไปยงัช่องทางเดินจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้เป็นเส้นทางออกไปยงัทางหนีไฟ ก่อนท่ี
อุปกรณ์ตรวจจบัควนัในช่องทางเดินจะตรวจจบัได้ (ดรููปท่ี 2.2, 2.3 และ 2.4) โดยต้องติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในพืน้ท่ี หรือห้องดงัตอ่ไปนี ้
ก. ห้องนอนท่ีเปิดออกสูช่อ่งทางเดนิในอาคาร  
ข. พืน้ท่ีคัน่กลางท่ีปิดกัน้ทางออกหนีไฟเชน่  พืน้ท่ีคัน่ระหวา่งห้องนอนกบัทางเดนิร่วมหนีไฟ 
ค. ห้องพกัในโรงแรม หรือหอพกั หรืออาคารชดุ (condominium) เป็นต้น 
ง. ห้องพกัผู้ ป่วยในโรงพยาบาล  
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รูปท่ี 2.1 พืน้ท่ีทางหนีไฟต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีสามารถท างาน 
ตรวจจบัได้เร็ว เพ่ือปอ้งกนัชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ลกัษณะห้องพกัอาศยัในโรงแรม อาคารชดุ อพาร์ตเมนท์ ฯลฯ  
ท่ีมีห้องพกัอยูส่องด้านของทางหนีไฟ 
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รูปท่ี 2.3 ลกัษณะห้องพกัอาศยัในโรงแรม อาคารชดุ อพาร์ตเมนท์ ฯลฯ 
ท่ีมีห้องพกัอยูเ่พียงด้านเดียวของทางหนีไฟ 
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(4) ตดิตัง้สวิตช์แจ้งเหตดุ้วยมือในพืน้ท่ีตามข้อก าหนด และพืน้ท่ีมีผู้อยูป่ระจ าท่ีมีโอกาสสงูท่ีจะพบ
ไฟได้ก่อนท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัจิะท างาน 

2.2.4 พืน้ท่ีที่ออกแบบเพื่อป้องกันทรัพย์สิน 
 พืน้ท่ีต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัท่ีท างานตรวจจบัอคัคีภัยท่ีเหมาะสมกับแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือให้มีการ
แจ้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติในเวลาท่ีเหมาะสมและระบุต าแหน่งหรือพืน้ท่ีตรวจพบอัคคีภัย ให้เจ้าหน้า
ป้องกันอัคคีภัยทราบ สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีนัน้ได้โดยเร็ว และมีเวลาพอท่ีจะท าการดับเพลิงก่อนท่ีไฟจะ
ลกุลามก่อความเสียหายอยา่งมากกบัทรัพย์สินและอาคารนัน้ ดงันี ้

รูปท่ี 2.4 พืน้ท่ีทางหนีไฟแบบปิด ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

ทางออก 

เส้นทางหนีไฟแบบปิด 
ต้องตดิตัง้อปุกรณ์
ตรวจจบัควนั 

M 

พืน้ท่ีติดตัง้ 
อปุกรณ์ตรวจจบัที่เหมาะสม 

เส้นทางหนีไฟแบบปิด 
ต้องตดิตัง้อปุกรณ์
ตรวจจบัควนั 

ทางออก 

M 

พืน้ท่ีติดตัง้ 
อปุกรณ์ตรวจจบัที่เหมาะสม 

M 

พืน้ท่ีพกัอาศยั 
คัน่ระหว่างห้องนอนกบั
ช่องทางเดินสู่ทางหนีไฟ 

ห้องนอน ห้องนอน 

พืน้ท่ีปิดกัน้ทางหนีไฟ 
ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

พืน้ท่ีต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

M 
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(1) ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัท่ีิเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี ทัว่ทกุพืน้ท่ีในอาคาร ส าหรับอาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้
ก. อาคารท่ีมีคณุคา่สงู อาคารท่ีเก็บทรัพย์สินมลูคา่สงูอยูภ่ายในเป็นต้น 
ข. อาคารท่ีหากเกิดอคัคีภยัขึน้ จะสง่ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่การด าเนินงาน หรือธุรกิจของ

องค์กรท่ีอยูใ่นอาคารนัน้  
ค. ส าหรับอาคารท่ีมีเชือ้เพลิงในอาคาร หรือมีโครงสร้างท่ีท าให้เกิดการลามไฟได้อยา่งรวดเร็ว 

ต้องกัน้แบ่งพืน้ท่ีเพ่ือป้องกันการลามไฟ (fire compartment) ด้วยโครงสร้างของอาคาร 
เช่นผนังทนไฟ  หรือด้วยการติดตัง้ระบบม่านกัน้ไฟ และติดตัง้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ควบคูไ่ปกับระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยัฯ เพ่ือชะลอการลามไฟให้ช้าลงก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ี
ปอ้งกนัอคัคีภยัจะมาถึงเพ่ือดบัเพลิง 

(2) ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัเิพียงบางพืน้ท่ี หรือบางห้องท่ีหากเกิดอคัคีภยัขึน้ จะก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมากกับอาคาร หรืออาจท าให้เกิดการลามไฟไปยงัทรัพย์สินมีค่าให้
เสียหายได้ เชน่ 
ก. ห้องที่ใช้วสัดโุครงสร้างที่ติดไฟ ลามไฟง่ายเช่นห้องแสดงสนิค้า  
ข. ห้องที่มีการใช้งานท่ีเสีย่งตอ่การเกิดอคัคีภยัเช่นห้องครัว ห้องไฟฟา้ 

ค. ระหว่างพืน้ท่ีป้องกันและพืน้ท่ีไม่ได้ป้องกันจะต้องมีผนังหรือสิ่งกัน้แบ่งเพ่ือจ ากัดการ
กระจายตวัของควัน หรือแก๊สจากการเผาไหม้ในช่วงท่ีเร่ิมเกิดเพลิงไหม้และหากติดตัง้
อปุกรณ์เพ่ือตรวจจบัอคัคีภยัภายในตู้บริภณัฑ์ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัแล้ว ไมจ่ าเป็นต้อง
กัน้แบง่พืน้ท่ีท่ีตัง้ของตู้บริภณัฑ์ดงักลา่วอีก 

2.2.5 ขัน้ตอนการแจ้งสัญญาณ 
(1) การแจ้งสญัญาณแบบขัน้ตอนเดียว (single stage alarm) 
 เป็นการแจ้งสัญญาณด้วยอุปกรณ์แจ้งสัญญาณทุกชุดในทุกพืน้ท่ีป้องกันทันทีท่ีมีการเร่ิม

สญัญาณเม่ือตรวจพบเพลิงไหม้ เพ่ือให้ผู้ ท่ีอยู่ในอาคารทัง้หมดได้รับทราบเหตอุคัคีภัย และ
อพยพออกจากอาคารทนัที เหมาะส าหรับอาคารขนาดเล็ก 

(2) การแจ้งสญัญาณแบบหลายขัน้ตอน (multi stages alarm)  
 เป็นการแจ้งสญัญาณท่ีต้องการตรวจสอบก่อน แบง่ออกเป็น 3แบบ ดงันี ้

ก.  แบบแจ้งสญัญาณให้ทราบเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีศนูย์สัง่การดบัเพลิงในขัน้ตอนแรก (initial 
alarm stage) ทนัทีท่ีมีการตรวจพบอคัคีภยัเพ่ือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบและท าการ
ตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุโดยระบบจะหน่วงเวลา (time delay) เพ่ือชะลอการแจ้งสญัญาณ
ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด หลังจากนัน้จึงแจ้งสัญญาณในขัน้ตอนอพยพ (evacuation 
alarm stage) ในทุกพืน้ท่ีป้องกันท่ีก าหนดเพ่ือการอพยพผู้คนออกจากอาคาร อย่างไรก็
ตามผู้ควบคมุระบบฯสามารถตดัสินใจท าการแจ้งสญัญาณในขัน้ตอนหลงัในบางพืน้ท่ี หรือ
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ทุกพืน้ท่ีก่อนครบเวลาท่ีก าหนดหากไม่สามารถระงับเหตุอัคคีภัยในขัน้ตอนแรกนัน้ได้หรือ
ยกเลิกการแจ้งสัญญาณหากระงับเหตุได้ตัง้แต่แรกเหมาะส าหรับอาคารที่มีผู้คนอยู่ใน
อาคารเป็นจ านวนมาก 
-  แบบให้สัญญาณเบือ้งต้น (pre-signal) สามารถก าหนดการหน่วงเวลาได้นาน

กว่า 1 นาที 
-  แบบให้สัญญาณก้าวหน้าเป็นล าดบัขัน้ (positive alarm sequence) เจ้าหน้าท่ี

ต้องเข้ารับทราบเหตุ (acknowledge) ท่ีแผงควบคุมระบบภายในเวลาไม่เกิน 15 
วินาทีจากนัน้ระบบจะหน่วงเวลาให้เข้าตรวจสอบและต้องปรับปกติ(reset) ระบบ
ให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 180 วินาที ระบบจะท าให้เกิดการแจ้งสญัญาณใน
ขัน้ตอนหลังหากไม่เข้ารับทราบเหตุ หรือไม่ปรับปกติระบบได้ในเวลาที่ก าหนด 
หรือมีอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณอ่ืนในระบบท างานขึน้ในขณะหน่วงเวลา 

ข. แบบแจ้งสัญญาณให้ทราบเฉพาะเจ้าหน้าท่ี และพืน้ท่ีเกิดเหตุและพืน้ท่ีข้างเคียงใน
ขัน้ตอนแรก (initial alarm stage) ทนัทีท่ีมีการตรวจพบอคัคีภยั เชน่กรณีอาคารสงูจะแจ้ง
สญัญาณในชัน้ท่ีเกิดเหต ุชัน้เหนือชัน้เกิดเหต ุ2 ชัน้และชัน้ใต้ชัน้เกิดเหต ุ1 ชัน้เป็นต้น 
เพ่ือการอพยพผู้คนในชัน้ดงักล่าวออกจากอาคารไปก่อน ขณะเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
และระงับเหตุ โดยระบบจะหน่วงเวลา ( time delay) เพ่ือชะลอการแจ้งสัญญาณใน
ขัน้ตอนหลงัไว้ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด หลงัจากนัน้จึงแจ้งสญัญาณในทกุพืน้ท่ีป้องกัน 
(evacuation alarm stage) เพ่ือการอพยพผู้อยู่ส่วนอ่ืนออกจากอาคารทัง้หมดอย่างไรก็
ตามผู้ควบคมุระบบฯสามารถตดัสินใจท าการแจ้งสญัญาณในขัน้ตอนหลงัในบางพืน้ท่ี 
หรือทกุพืน้ท่ีก่อนครบเวลาท่ีก าหนดหากไมส่ามารถระงบัเหตอุคัคีภยัในขัน้ตอนแรกนัน้ได้
หรือยกเลิกการแจ้งสญัญาณทัง้หมดหากระงบัเหตไุด้เหมาะส าหรับอาคารสงู อาคารท่ีมี
พืน้ท่ีซบัซ้อน และอาคารท่ีมีผู้คนอยูใ่นอาคารเป็นจ านวนมาก 

ค. แบบแจ้งสัญญาณเฉพาะกับเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี หรือผู้ ดูแลพืน้ท่ี (staff alarm)เท่านัน้ 
เหมาะส าหรับพืน้ท่ีพกัผู้ ป่วย พืน้ท่ีท าการรักษา ในอาคารโรงพยาบาล หรือพืน้ท่ีใช้เป็น
สถานพยาบาลเป็นการแจ้งสญัญาณเตือน หรือสญัญาณอพยพ ทัง้ในแบบขัน้ตอนเดียว
หรือแบบหลายขัน้ตอน ให้ทราบเฉพาะกับเจ้าหน้าท่ีอาคาร และบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีดแูล
ผู้ ป่วยในพืน้ท่ีเช่นท่ีห้องพยาบาลเวรเป็นต้นส่วนพืน้ท่ีอ่ืนสามารถเลือกใช้การแจ้ง
สญัญาณผา่นระบบประกาศข้อความท่ีเฉพาะบคุลากรในพืน้ท่ีเท่านัน้จะเข้าใจ 

 หมายเหตุ การหน่วงเวลาในแต่ละขัน้ตอนรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินกว่า10 นาที 
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2.3 ส่วนประกอบของระบบ 
 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องท างานโดยอตัโนมตัิตามท่ีก าหนดได้เองอย่างถูกต้องโดยอิสระมีความ
แมน่ย าและเช่ือถือได้ แยกออกจากระบบควบคมุอ่ืน ๆ และสามารถท างานร่วมกบัระบบประกอบอาคารอ่ืน
ด้วยการเช่ือมตอ่กบัระบบนัน้ ๆ โดยตรง (ดขู้อ 2.5) เพ่ือการควบคมุให้ระบบร่วมท างานเหล่านัน้ท างานให้
ความปลอดภยัตามท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือเช่ือมตอ่สัง่งานระบบประกอบอาคารผา่นระบบควบคมุอาคาร
พร้อมทัง้ส่งข้อมลูสภาวะของระบบให้ระบบควบคมุอาคารรับทราบและเก็บบนัทึกข้อมลู หรือพิมพ์ออกมา
ตรวจสอบภายหลังได้ ทัง้นีก้ารเลือกอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ และบริภัณฑ์ต่างๆส าหรับ
ระบบ เพ่ือให้เกิดการแจ้งสญัญาณเตือนโดยเร็วเม่ือตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ขึน้อยู่กับพืน้ท่ี และประเภทของ
อาคารดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1  บ้านและอาคารอยู่อาศัย 

 อาคารท่ีมีขนาดพืน้ท่ีและความสูงน้อยกว่าอาคารขนาดเล็กสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีท างานตรวจจบั
ควนัและแจ้งเสียงสญัญาณรวมอยู่ในตวัเดียวกนั ท างานด้วยแบตเตอร่ีท่ีใช้งานได้ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยมีสญัญาณเตือนเป็นระยะเมื่อไฟแบตเตอร่ีใกล้หมด 

2.3.2   อาคารขนาดเล็ก 

 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอปุกรณ์อยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริภณัฑ์แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
(2) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
(3) อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อตัโนมตัิ 
(4) อปุกรณ์แจ้งสญัญาณ 

 หมายเหตุ อาคารขนาดเล็กชัน้เดียว มีภายในโล่ง ไม่กัน้แบ่งพืน้ที่ สามารถมองเห็นได้ทัว่ทัง้พืน้ที่ อาจยกเว้น
การติดอปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อตัโนมติัได้ 

2.3.3   อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิศษอาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม 

 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องมีสว่นประกอบอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1) แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
(2) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
(3) อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อตัโนมตัิ 
(4) อปุกรณ์แจ้งสญัญาณ 
(5) ระบบส่ือสารสองทางเชน่ระบบโทรศพัท์ฉกุเฉิน ระบบวิทยท่ีุมีขา่ยการส่ือสารใช้ในอาคารเป็นต้น 
(6) บริภณัฑ์แสดงผลเพลิงไหม้ 
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2.3.3.1 อาคาร หรือบางสว่นของอาคาร ใช้เป็นท่ีพกัอาศยั 
อาคารดงัเช่นโรงแรม โรงพยาบาล อาคารอยู่อาศยัรวม แฟลต ห้องชดุ (apartment) และ
หอพัก (dormitory) เป็นต้นอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติส าหรับห้องพักแต่ละห้อง ต้อง
สามารถแสดงต าแหน่งของอปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัิขณะท างานเร่ิมสญัญาณ ให้ทราบ
วา่อปุกรณ์ตรวจจบัหรือพืน้ท่ีเร่ิมสญัญาณอยู่ท่ีใด เพ่ือลดเวลาและระยะทางในการค้นหา 
ดงันี ้
(1) แสดงต าแหนง่โดยใช้อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตัท่ีิสามารถระบตุ าแหนง่ได้ หรือ 
(2) แสดงต าแหน่งโดยใช้ดวงไฟแสดงผลระยะไกล (remote indicator lamp)ต่อเข้ากับอุปกรณ์

ตรวจจบัอตัโนมตัใินห้องพกันัน้ เพ่ือแสดงสภาวะแจ้งเหต ุ
2.3.3.2 อาคารท่ีมีสถานประกอบการพิเศษอยูเ่ป็นส่วนหนึง่ของอาคาร แผงควบคมุระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ของสถานประกอบการพิเศษ ต้องเช่ือมต่อสญัญาณกับแผงควบคมุระบบแจ้ง
เหตเุพลิงไหม้หลกัของอาคารโดยต้องมีแผงแสดงผลเพลิงไหม้แยกสว่นจากกนั 

2.3.4 โรงงาน คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า 

 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องมีสว่นประกอบอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1) แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
(2) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
(3) อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อตัโนมตัิ 
(4) อปุกรณ์แจ้งสญัญาณ 
(5) บริภณัฑ์แสดงผลเพลิงไหม้  

2.3.5 ระบบส่ือสารฉุกเฉิน (emergency communication system) 

2.3.5.1 ระบบประกาศฉุกเฉิน เป็นระบบท่ีท าการส่ือสารทางเดียว (one way communication) เพ่ือ
ป้องกันชีวิตจากอัคคีภัย และภัยคุกคามอ่ืนๆ ใช้กับอาคารท่ีมีคนใช้อาคารตัง้แต่ 300 คนขึน้ไปส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าศูนย์สัง่การดบัเพลิงของอาคารใช้แจ้งเตือนให้ผู้ อยู่ในอาคารทราบเหตุท่ี
ก าลงัเกิดขึน้ และประกาศให้ทราบถึงวิธีปฏิบตัเิพ่ือความปลอดภยั ประกอบด้วยบริภณัฑ์ และอปุกรณ์อย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) อปุกรณ์ บริภณัฑ์ และระบบส าหรับใช้เพ่ือประกาศข้อความผ่านล าโพงและสามารถใช้แจ้ง
สญัญาณด้วยเสียงท่ีควบคมุอตัโนมตัจิากระบบแจ้งเหตเุพิงไหม้ได้ 

(2) บริภณัฑ์เคร่ืองขยายเสียงท่ีมีพิกดัก าลงัขบัเป็นวตัต์ (watt) สงูกวา่ก าลงัขบัใช้งานของล าโพง
ทัง้หมดในระบบรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25  
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(3) บริภัณฑ์ควบคมุท่ีสามารถสร้างเสียงสัญญาณเตือนภัยได้หลายแบบ เช่น สโลว์-วูป(slow 
whoop) หรือรหสั 3 (temporal 3 pattern) เป็นต้นพร้อมสญัญาณเสียงประกาศท่ีบนัทึกไว้
ลว่งหน้าและไมโครโฟนเพ่ือประกาศสดได้ 

(4) ล าโพงท่ีสามารถให้ระดบัความดงัเสียงขณะแจ้งสญัญาณตามท่ีมาตรฐานนีก้ าหนด และ
ต้องตดิตัง้ในพืน้ท่ีปอ้งกนัตามมาตรฐานท่ีก าหนดส าหรับอปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยเสียง  (ดู
รูปท่ี 2.5) 

(5) สายวงจรล าโพงต้องมีการตรวจคมุวงจรเพ่ือแจ้งเหตขุดัข้องไปยงับริภณัฑ์ควบคมุเม่ือมีเหตุ
ผิดปกติ เช่น สายวงจรขาดหรือลัดวงจร และหากใช้ล าโพงเพียงอย่างเดียวเพ่ือการแจ้ง
สญัญาณ สายวงจรล าโพงต้องเป็นสายทนไฟ (ดภูาคผนวก ค.3) 

2.3.5.2  ระบบส่ือสารสองทาง (two way communication) ท่ีมีแมข่า่ยการส่ือสารอยูท่ี่ศนูย์สัง่การดบัเพลิง
ของอาคาร เพ่ือการตดิตอ่ระหว่างเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัประจ าศนูย์สัง่การดบัเพลิง กบัเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี  
เพ่ือรายงานสถานการณ์ฉกุเฉินในพืน้ท่ีปอ้งกนัด้วยระบบตา่ง ๆ เชน่ 

(1) ระบบโทรศพัท์ฉกุเฉิน 
ก.  ต้องสามารถเลือกส่ือสารสองทางกับเคร่ืองโทรศพัท์ฉกุเฉินท่ีติดตัง้ในพืน้ท่ีป้องกันแต่ละ

จดุ หรือหลายจดุพร้อมกนัได้ 
ข.  ต้องมีสัญญาณเตือนและแสดงต าแหน่งสายเรียกเข้าท่ีแม่ข่ายเม่ือยกหูโทรศพัท์ หรือ

เสียบโทรศพัท์ท่ีเต้ารับในพืน้ท่ี 
ค.  ต้องมีการตรวจคมุสายวงจรโทรศพัท์ 

(2) ระบบวิทยุส่ือสารท่ีมีข่ายการส่ือสารให้สามารถใช้ภายในอาคาร ได้  ต้องให้การส่ือสารได้
ชดัเจนโดยไมจ่ ากดัพืน้ท่ีภายในอาคาร จากทกุชัน้ของอาคาร  

(3) ระบบส่ือสารทางสาย (intercom) ใช้ส่ือสารสองทางกับผู้ ท่ีติดอยู่ในห้องบนัไดหนีไฟ หรือผู้
รอความชว่ยเหลือในพืน้ท่ีหลบอคัคีภยัชัว่คราว 
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2.4 ต าแหน่งตดิตัง้บริภัณฑ์แผงควบคุมและสายสัญญาณ 

2.4.1   บริภัณฑ์แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแสดงผลเพลิงไหม้ 

(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ และอาคารอยู่อาศยั
รวมต้องติดตัง้บริภัณฑ์ควบคุมระบบฯ แผงแสดงผลเพลิงไหม้ตลอดจนแผงควบคุม
ระบบส่ือสารฉุกเฉินภายในศูนย์สั่งการดับเพลิง ท่ีชัน้ล่างของอาคาร ตามมาตรฐานการ
ปอ้งกนัอคัคีภยั 

(2) อาคารขนาดเล็ก 
ก. ให้ติดตัง้แผงควบคมุและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ในห้อง ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าตลอดเวลา 

หรือพืน้ท่ีท่ีมองเห็นได้ง่าย 
ข. ห้ามติดตัง้แผงควบคมุและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ ในสถานท่ีเปียกชืน้ หรือมีความชืน้สูง

หรือมีฝุ่ นมาก 
(3) พืน้ท่ีปฏิบตัิงานหน้าแผงควบคมุต้องเป็นไปตามข้อ 8.4.5 โดยบริเวณท่ีติดตัง้แผงต้องเป็นท่ี

วา่งท่ีสามารถเข้าถึงได้และมีเพดานสงูไมน้่อยกวา่ 1.80 เมตร 
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2.4.2   ต าแหน่งของสายสัญญาณและบริภัณฑ์เช่ือมต่อสาย 

 ต้องวางต าแหนง่สายสญัญาณและบริภณัฑ์เช่ือมตอ่สายในระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ดงันี  ้
(1) ไมต่ดิตัง้สายสญัญาณและบริภณัฑ์เช่ือมตอ่สายผ่านเข้าไปในห้องท่ีมีความเส่ียงตอ่อคัคีภยัสงู

เว้นแตส่ายสญัญาณนัน้ตอ่ไปยงัอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในห้องดงักล่าว 
(2) สายสญัญาณและบริภณัฑ์เช่ือมตอ่สายท่ีตดิตัง้ในแนวดิง่ ต้องตดิตัง้ภายในชอ่งทางเดินท่อท่ีมี

อตัราการทนไฟไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตดิในชอ่งบนัไดหนีไฟ 
 

2.5 การท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย 
 บริภณัฑ์แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องสามารถควบคมุการท างานของระบบท่ีเก่ียวข้องกบั
การปอ้งกนัอคัคีภยัในอาคาร ให้ท างานตามท่ีก าหนดได้โดยอตัโนมตัิดงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 ระบบระบายควันไฟ 

 แผงควบคมุระบบต้องเช่ือมต่อกับบริภัณฑ์ควบคมุพดัลมระบายควนัไฟ (smoke exhaust fan) ท่ี
หลงัคาอาคาร เพ่ือกระตุ้นให้พดัลมท าการระบายควนัไฟท างานโดยอตัโนมตัิเม่ือมีการแจ้งสญัญาณอพยพ
(ดมูาตรฐานควบคมุควนัไฟ วสท. ประกอบ) 

2.5.2   ระบบควบคุมควันไฟ 

 แผงควบคมุระบบต้องเช่ือมต่อกับบริภัณฑ์ควบคมุระบบปรับอากาศอาคาร ให้ระบบปรับอากาศ
ท างานควบคมุควนัไฟตามท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเม่ือมีการแจ้งสญัญาณเกิดขึน้ (ดมูาตรฐานควบคมุควนัไฟ
วสท. ประกอบ) 

2.5.3   ระบบพัดลมอัดอากาศ 

 แผงควบคมุระบบต้องเช่ือมต่อกับบริภัณฑ์ควบคมุพดัลมอดัอากาศทุกชดุในอาคาร ให้ท างานอดั
อากาศเข้าในพืน้ท่ีตามท่ีก าหนด เม่ือมีการแจ้งสญัญาณอพยพเช่นพืน้ท่ีหลบอคัคีภยัชัว่คราว ช่องบนัไดหนี
ไฟแบบปิด และโถงลิฟต์ดบัเพลิงเป็นต้นและหากติดตัง้ท างานร่วมกับระบบควบคมุอาคาร ต้องสามารถ
ตรวจสอบสภาวะของพดัลมทกุชดุได้ 

2.5.4   ระบบลิฟต์ 

 แผงควบคมุระบบต้องเช่ือมตอ่กบับริภณัฑ์ควบคมุลิฟต์ทกุชดุในอาคาร เพ่ือควบคมุการท างานของ
ลิฟต์ตามท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้าเม่ือมีการแจ้งสญัญาณอพยพดงันี ้
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(1) ลิฟต์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าต้องเคล่ือนมาจอดชัน้ท่ีมีพืน้ท่ีหลบอคัคีภยัชัว่คราวในเวลาท่ีก าหนด 
เพ่ืออพยพเฉพาะเด็ก ผู้พิการ ผู้ ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ และลงมาจอดท่ีชัน้ล่างภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

(2) ลิฟต์ท่ีไมไ่ด้ถกูก าหนดให้จอดรอ ต้องเคล่ือนลงมาจอดท่ีชัน้ลา่งของอาคาร 
(3) ลิฟต์ทกุชดุเม่ือกลบัลงมาจอดท่ีชัน้ลา่งของอาคารแล้ว ต้องเปิดประตคู้างไว้ 
(4) ต าแหนง่ของลิฟต์ทกุชดุ ต้องสามารถตรวจสอบได้จากแผงแสดงผลระบบลิฟต์ 

2.5.5 ระบบดับเพลิงด้วยหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัต ิ(automatic sprinkler system) 

 แผงควบคมุระบบต้องตรวจสอบ (monitor) สภาวะของน า้ในท่อน า้ดบัเพลิง และแจ้งเตือนเฉพาะท่ี
แผงควบคมุถึงสภาวะผิดปกติเม่ือมีการเร่ิมสญัญาณตรวจคมุ (supervisory alarm) ของอุปกรณ์ตรวจจบั
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สวิตช์ตรวจจบัการไหลของน า้ในทอ่ (flow switch) 
(2) สวิตช์ตรวจจบัแรงดนัท่ีผิดปกตขิองน า้ในท่อ (water pressure switch) 
(3) สวิตช์ตรวจจบัสถานการณ์เปิดวาล์วน า้ (supervisory switch) 

2.5.6 ระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงพเิศษ 

 แผงควบคมุระบบต้องสามารถรับทราบสภาวะการท างานของระบบดบัเพลิงด้วยสารดบัเพลิงพิเศษ
จากบริภณัฑ์แผงควบคมุระบบดบัเพลิงนัน้ ๆ ในขัน้ตอนตา่ง ๆ ได้ตามต้องการดงันี ้

(1) ขัน้ตอนการแจ้งสญัญาณขัน้ต้น (pre-alarm) 
(2) ขัน้ตอนการแจ้งสญัญาณในขัน้ท่ีสองก่อนฉีดพน่สารดบัเพลิง (cross zone alarm) 
(3) ขัน้ตอนการฉีดพน่สารดบัเพลิง (discharge alarm) 

2.5.7   ระบบควบคุมประตูผ่านเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (door access control) 

 แผงควบคมุระบบต้องสามารถปลดล็อกประตูผ่านเข้า ออกพืน้ท่ีหวงห้าม เพ่ือให้คนในพืน้ท่ีหวง
ห้ามออกมาได้โดยสะดวกเม่ือมีการแจ้งสัญญาณอพยพ นอกเหนือจากสวิตช์ปลดล็อกของระบบประตู
นัน้เอง อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีการแจ้งสญัญาณบกุรุกของระบบควบคมุนัน้เม่ือเปิดประตู 

2.5.8   อุปกรณ์รัง้ประตู (electro-magnetic door holder device) 

 อุปกรณ์ท่ีใช้รัง้ประตท่ีูคัน่ระหว่างช่องทางเดิน (corridor) และพืน้ท่ีปลอดควนั เช่น โถงลิฟต์ เป็น
อปุกรณ์ในระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ีขณะปกติจะรัง้ประตใูห้เปิดค้างเพ่ือสญัจรผ่านทางได้โดยสะดวก และ
ปลดบานประตู้ให้ปิดกัน้ควนั หรือกัน้ไฟลามโดยอตัโนมตัเิม่ือมีการควบคมุจากระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ โดย
ผู้อพยพยงัสามารถผลกัประตใูห้เปิดผ่านทางได้ (ดขู้อ 8.9.2) ทัง้นีไ้มร่วมประตทูนไฟส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการอดั
อากาศ เชน่ ประตหู้องบนัไดหนีไฟท่ีปกตต้ิองปิดตลอดเวลา 
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2.5.9 การเช่ือมต่อเข้ากับระบบอ่ืน ๆ 

 การเช่ือมตอ่แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เข้ากบัระบบอ่ืน ๆ ต้องปฏิบตัดิงันี ้
(1) ต้องท าการ เ ช่ือมต่อผ่านบ ริภัณฑ์แผงต่อ ร่ วม  ( interface equipment panel)  ท่ีอาจ

ประกอบด้วยขัว้ตอ่สาย รีเลย์ หรือคอนแทกเตอร์ หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนใดท่ีท างานภายในพิกัด
กระแสไฟฟ้าของหน้าสมัผสัรีเลย์ท่ีแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

(2) สายเช่ือมต่อระหว่างแผงควบคมุระบบกับบริภัณฑ์ต่อร่วมต้องมีการตรวจคมุวงจร และเป็น
สายทนไฟ 

(3)  บริภณัฑ์แผงตอ่ร่วม (interface equipment panel) ต้องอยู่ห่างบริภณัฑ์ควบคมุของระบบอ่ืน
นัน้ ๆ ไมเ่กิน 1.0 เมตร 
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ภาคที่ 3 
การแบ่งโซนตรวจจับ และโซนแจ้งสัญญาณ 

 
3.1 เกณฑ์การแบ่งโซนตรวจจับเร่ิมสัญญาณ 

(1)  การแบง่โซนของอปุกรณ์ตรวจจบัต้องแบง่ให้แตล่ะโซนมีขนาดเล็กมีจ านวนโซนท่ีครอบคลมุ
พืน้ท่ีปอ้งกนัในอาคารได้ทัง้หมด เม่ืออปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้ได้จะสามารถทราบทนัทีว่า
พืน้ท่ีใดในอาคารมีการเร่ิมสญัญาณ สามารถเข้าตรวจสอบและระงบัเหตไุด้โดยเร็ว 

(2) การแบง่โซนต้องสอดคล้องกบัรูปแบบสถาปัตยกรรม และลกัษณะการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ี 
(3) หากพืน้ท่ีหรือห้องมีขนาดใหญ่เกินกวา่ท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ต้องแบง่โซนมากกว่าหนึง่โซนขึน้

ไป (ดรููปท่ี 3.1(ก)) 
(4)  อาคารท่ีกัน้พืน้ท่ีด้วยผนงัทนไฟ ต้องแบง่โซนตรวจจบัโดยใช้แนวผนงัทนไฟเป็นหลกั ดงันี ้

ก. พืน้ท่ีปิดล้อมทนไฟแตล่ะพืน้ท่ีสามารถแบง่โซนตรวจจบัได้มากกว่าหนึง่โซน  
     (ดรููปท่ี 3.1(ข)) 
ข. โซนตรวจจบัหนึง่โซนสามารถครอบคลมุได้หลายพืน้ท่ี แม้จะมีสว่นปิดล้อมทนไฟแยกกนั  

หากไมท่ าให้ระยะค้นหายาวเกินกวา่ท่ีก าหนด (ดรููป3.1(ค)) 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.  ต้องไมแ่บง่โซนตรวจจบัท่ีท าให้ครอบคลมุพืน้ท่ีปิดล้อมทนไฟได้หลายพืน้ท่ีแตค่รอบคลมุ
ได้เพียงบางสว่นของแตล่ะพืน้ท่ีเทา่นัน้ (ดรููปท่ี 3.2 (ก) และ 3.2 (ข)) 

 

รูปท่ี 3.1 การแบง่โซนอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีถกูต้อง 

(ข)  

โซน 1 โซน 3 

พืน้ท่ี 1 

โซน 2 

พืน้ท่ี 2 

โซน 1 

โซน 2 

(ก)  

พืน้ท่ี 1 

เส้นแบง่โซน 
ผนงัทนไฟ 

สญัลกัษณ์ 

(ค)  

โซน 1 โซน 2 

พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 

พืน้ท่ี 3 
โซน 1 
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(5)  พืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตั ิและต้องแยกออกเป็นโซนอิสระ 
ก. พืน้ท่ีหรือห้องปลอดควนัไฟ เช่นโถงหน้าลิฟต์ดบัเพลิง เส้นทางหนีไฟ ห้องบนัไดหนีไฟ 

ตลอดจนพืน้ท่ีบนฝ้าเพดาน พืน้ท่ีใต้พืน้ยกระดบั และพืน้ท่ีใต้หลงัคาท่ีมีบริภณัฑ์ไฟฟ้า
ตดิตัง้ใช้งานอยู ่เป็นต้น ใช้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

ข. พืน้ท่ีพิเศษหรือห้องท่ีมีอนัตราย เช่น ห้องเคร่ืองไฟฟ้าหลกัของอาคาร ห้องเคร่ืองจกัรกล
ทุกประเภท ห้องเก็บสารไวไฟหรือเชือ้เพลิงหรือวัสดุอันตราย ห้องครัว และห้องซักรีด 
เป็นต้น ใช้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเหมาะสม 

 
3.2 ขนาดและจ านวนโซนอุปกรณ์ตรวจจับ 
 ขนาดและจ านวนโซนตรวจจบัในอาคาร ต้องแบง่ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี ้

(1)  การแบง่โซนตรวจจบั ต้องไมท่ าให้ระยะค้นหาเกิน 30.00 เมตร 
(2) พืน้ท่ีแตล่ะโซนตรวจจบัในชัน้เดียวกนัต้องไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร 
(3) พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเปิดโล่งมองเห็นถึงกนัได้โดยตลอด สามารถมีขนาดพืน้ท่ีโซนตรวจจบัได้ไม่

เกิน 2,000 ตารางเมตร 
(4) พืน้ท่ีอาคารทัง้หมดหากมีขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร สามารถมีโซนตรวจจบัเพียงหนึ่ง

โซนได้ ถึงแม้วา่อาคารจะมีหลายชัน้ 

เสน้แบ่งโซน 
ผนงัทนไฟ 

สญัลกัษณ์ 

รปูที่ 3.2 การแบง่โซนอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีไมถ่กูต้อง 
ท 

(ก) 

พืน้ที ่1 

พืน้ที ่2 

โซน 1 

โซน 1 โซน 2 

โซน 2 
พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 

โซน  2 

(ข) 

โซน 1 
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(5) พืน้ท่ีอาคารทัง้หมดหากมีขนาดเกิน 500 ตารางเมตร และสูงเกิน 3 ชัน้ จะต้องแบ่งโซน
ตรวจจบัอยา่งน้อยชัน้ละหนึง่โซน 

(6) พืน้ท่ีติดตัง้หัวกระจายน า้ดบัเพลิงอัตโนมัติ และไม่ได้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือป้องกันชีวิต สามารถ
ก าหนดขนาดของโซนตรวจจบัเท่ากบัขนาดของโซนหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิได้ และ
ใช้สวิตช์ตรวจการไหลของน า้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตรวจจับเร่ิมสัญญาณในวงจรโซน
ตรวจคมุนัน้ 

(7) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือท่ีติดตัง้บริเวณใกล้กับหน้าบนัได หรือห้องบนัไดแบบปิด ของแตล่ะ
ชัน้ ต้องให้อยู่ในวงจรโซนตรวจจบัเร่ิมสญัญาณส าหรับพืน้ท่ีป้องกันในบริเวณเดียวกันของ
ชัน้นัน้ ยกเว้นอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือท่ีติดตัง้บริเวณประตชู่องปล่อยออก (exit) ปลายบนัได
ชัน้ล่างท่ีเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร ต้องอยู่ในวงจรโซนตรวจจับเร่ิมสญัญาณส าหรับช่อง
บนัไดนัน้ 

(8) ห้องท่ีมีช่องเปิดท่ีอยู่เหนือระดบัพืน้ห้อง หรือมีช่องเปิดท่ีอยู่ต ่ากว่าระดบัพืน้ห้อง หากห้อง
และช่องเปิดนัน้กัน้แยกจากพืน้ท่ีอ่ืนด้วยผนังหรือส่วนปิดล้อมทนไฟเดียวกันสามารถ
ก าหนดให้ห้องและชอ่งปิดนัน้ ใช้วงจรโซนตรวจจบัเร่ิมสญัญาณเดียวกนัได้ 

 

3.3 ระบบสามัญ (conventional หรือ hard-wire system) 
ส าหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ท่ีมีจ านวนโซนตรวจจับไม่มาก

ประกอบด้วยอปุกรณ์และบริภณัฑ์แบบสามญั โดยแผงควบคมุระบบตอ่สายวงจรตรวจจบัเร่ิมสญัญาณ 
(alarm initiating circuit หรือ initiating device circuit) เข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับหรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ
ด้วยมือแบบสามัญ และต่อสายวงจรแจ้งสัญญาณ (alarm indicating circuit หรือ  notification 
appliance circuit) เข้ากบัอปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยเสียง อปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยแสง เป็นต้น โดย
สายวงจรดงักลา่วเป็นสายไฟเหยียดตรง และมีการตรวจคมุแตล่ะวงจร ซึง่จะมีสญัญาณแจ้งเตือนท่ีแผง
ควบคุมในกรณีอุปกรณ์ในวงจรถูกถอดออก กรณีสายวงจรขาด หรือลัดลงดินเป็นต้น โดยแบ่งการ
เดนิสายวงจรออกเป็นสองแบบดงัตอ่ไปนี ้

(1)   วงจรแบบสองสาย (two wire หรือ class B circuit) มีอปุกรณ์ตรวจคมุวงจรปิดปลายสาย 
(2)   วงจรแบบส่ีสาย (four wire หรือ class A circuit) มีอุปกรณ์ตรวจคุมวงจรอยู่ภายในแผง

ควบคมุระบบ 
 

3.4 ระบบที่สามารถระบุต าแหน่งได้ 
(1) ระบบท่ีมีวงจรรับ ส่งสญัญาณ (signal line circuit (SLC)) มากกว่าหนึ่งวงจร ต้องเป็นไป

ตามข้อก าหนดดงันี ้
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ก. วงจร SLC แตล่ะวงจรในระบบเดียวกนั มีการท างานครอบคลมุพืน้ท่ีในอาคารได้ไม่เกิน 
10 ชัน้ มีพืน้ท่ีตรวจจบัรวมแล้วไมเ่กิน 20,000 ตารางเมตร 

ข.  การขดัข้องในวงจร SLC วงจรใดวงจรหนึ่งเช่นการลดัวงจร วงจรขาด หรือลดัลงดิน ต้อง
ไมมี่ผลตอ่การท างานของวงจร SLC ท่ีเหลือ 

(2) วงจร SLC แตล่ะวงจร ตดิตัง้อปุกรณ์และบริภณัฑ์แบบระบตุ าแหนง่ได้ไมเ่กิน 1,000 ชดุ โดย
ต้องคัน่วงจร SLC ด้วยโมดลูตดัแยกวงจรอิสระ (isolator module) ในทกุ ๆ 250 ชดุ 

(2)  การขดัข้องในวงจรโซนระบบสามญัท่ีตอ่กบัโมดลูในวงจร SLC เช่น วงจรขาด หรือลดัลงดนิ 
ต้องไมมี่ผลตอ่การท างานของวงจร SLC แตแ่สดงสถานะโมดลูขดัข้องท่ีแผงควบคมุระบบ 

(4) วงจร SLC ท่ีใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งอาคาร ต้องติดตัง้โมดลูตดัแยกวงจรอิสระ คัน่ในวงจร 
SLC ท่ีแตล่ะอาคาร และหากเกิดการลดัวงจรขึน้ต้องไมท่ าให้อปุกรณ์และบริภณัฑ์แบบระบุ
ต าแหนง่ได้ในวงจร SLC นัน้หยดุท างานเกินกวา่ 250 ชดุ และไมเ่กินกวา่หนึง่อาคาร 

(5) การนบัจ านวนอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ในวงจร SLC หมายถึงจ านวนของอุปกรณ์ท่ีระบุต าแหน่งได้ 
ทัง้หมดในวงจรนัน้รวมกัน ได้แก่ สวิตช์แจ้งเหตุด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้ง
สญัญาณ ตลอดจนบริภณัฑ์ท่ีระบตุ าแหนง่ได้ และโมดลูตา่ง ๆ 

 
3.5 เกณฑ์การแบ่งโซนแจ้งสัญญาณ 

(1)  ต้องแบง่วงจรโซนแจ้งสญัญาณโดยใช้ผนงัทนไฟเป็นแนวแบง่โซน 
(2) ส าหรับพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเร่ิมสัญญาณตรวจจับท่ีผิดพลาดได้ง่าย ต้องแบ่งวงจรโซนแจ้ง

สญัญาณท่ีสอดคล้องกบัวงจรเร่ิมสญัญาณ เพ่ือลดพืน้ท่ีการแจ้งสญัญาณผิดพลาด 
(3) ส าหรับพืน้ท่ีใช้การแจ้งสญัญาณแบบขัน้ตอนเดียว เข่นพืน้ท่ีสาธารณะ (public area) ต้อง

ไมแ่บง่วงจรโซนแจ้งสญัญาณ แตห่ากจ าเป็นต้องแบง่วงจรเพ่ือรองรับอปุกรณ์แจ้งสญัญาณ
เป็นจ านวนมากตามพิกดักระแสไฟฟ้าท่ีแตล่ะวงจรจะรองรับได้ อปุกรณ์แจ้งสญัญาณทุกชุด 
ทกุวงจรจะต้องท างานพร้อมกนัในขัน้ตอนเดียว 

(4) ส าหรับพืน้ท่ีใช้การแจ้งสญัญาณแบบหลายขัน้ตอน เชน่พืน้ท่ีสว่นบคุคล (private area) ต้อง
แบง่วงจรเพื่อให้เกิดการแจ้งสญัญาณท่ีสอดคล้องกบัวงจรเร่ิมสญัญาณ 

(5) อาคารขนาดเล็ก หรือพืน้ท่ีสาธารณะในอาคาร หรือในชัน้ท่ีมีวงจรโซนแจ้งสญัญาณเพียง
วงจรเดียว การแจ้งสัญญาณจะเป็นการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือการแจ้งสัญญาณอพยพ
เพ่ือให้ผู้ ท่ีอยูใ่นอาคารนัน้ต้องอพยพออกจากอาคารทนัที 

(6)  อาคารขนาดใหญ่ท่ีโครงสร้างอาคารและการใช้งานอาคารมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ การ
แจ้งสัญญาณอพยพตัง้แต่ในระยะแรกท่ีพบ หรือตรวจจับเพลิงไหม้ได้  อาจจ ากัดให้อยู่
เฉพาะพืน้ท่ีหรือชัน้ท่ีเป็นต้นเพลิง และพืน้ท่ีหรือชัน้ข้างเคียงท่ีอยู่ติดหรือถดัไป ตลอดจนชัน้
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ท่ีอยู่เหนือขึน้ไปหนึ่งหรือสองชัน้ และชัน้ท่ีอยู่ถัดลงมาจากชัน้ต้นเพลิงหนึ่งชัน้ แต่พืน้ท่ีอ่ืน
หรือชัน้อ่ืนท่ีเหลือในอาคารจะเป็นการประกาศแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ได้รับทราบ
เหต ุและจะต้องเตรียมพร้อมรอการ แจ้งสญัญาณอพยพในพืน้ท่ี หรือชัน้ท่ีตนอยู่เสียก่อนท่ี
จะอพยพตามออกไป 
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ภาคที่ 4 
ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 

 
4.1 ต าแหน่งตดิตัง้ทั่วไป 

4.1.1   ทกุพืน้ท่ีปอ้งกนัต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั เว้นแตพื่น้ท่ีนัน้ต้องพิจารณาเฉพาะกรณี เชน่ 
(1) พืน้ท่ีออกแบบเพ่ือปอ้งกนัทรัพย์สิน บางพืน้ท่ี (ดขู้อ 2.2.4 (2)) 
(2) พืน้ท่ีได้รับการยกเว้น (ดขู้อ 4.3) 

4.1.2   พืน้ท่ีออกแบบเพ่ือปอ้งกนัชีวิต เชน่พืน้ท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัหลบันอน และเส้นทางหนีไฟแบบปิด เป็น
ต้น ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัเทา่นัน้ (ดขู้อ 2.2.3) 
4.1.3   ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงันี ้

(1) พืน้ท่ีแบ่งส่วนโดยก าแพง ผนัง หรือชัน้วางของ ท่ีขอบบนอยู่ต ่าจากเพดานน้อยกว่า 300 
มิลลิเมตร หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของความสงูฝา้เพดานให้ถือว่าเป็นผนงักัน้ห้องแยกกนั ต้อง
ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัแยกในแตล่ะห้องนัน้ 

(2) จุดท่ีติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับต้องมีพืน้ท่ีโล่งโดยรอบในรัศมีอย่างน้อย 500 มิลลิเมตร ทัง้
ด้านข้างและด้านลา่งของอปุกรณ์ตรวจจบันัน้ (ดรููปท่ี 4.1) 

(3) ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในจดุท่ีสามารถมองเห็นได้จากทางเข้าพืน้ท่ีปอ้งกนันัน้  ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ต าแหน่งตดิตัง้ในสถานที่เฉพาะ 

4.2.1   ระบบส่งลมเยน็  

รูปที่ 4.1 ลกัษณะพืน้ท่ีโลง่โดยรอบอปุกรณ์ตรวจจบั 

เพดาน 

ไมเ่ป็นอปุสรรค 

พืน้ 

เป็นอปุสรรค 

สิง่กีดขวาง สิง่กีดขวาง 

รัศมี 500 มิลลเิมตร 

อปุกรณ์ตรวจจบั 
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 ระบบส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ ส าหรับแตล่ะพืน้ท่ี หรือแตล่ะชัน้ของอาคาร หากไม่มีอปุกรณ์
ตรวจจบัควนัท่ีต่อพ่วงมายงัระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้แล้ว  ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุ่มตวัอย่าง
อากาศในท่อลม (ดรููปท่ี 4.2)  ท่ีแยกวงจรโซนตรวจจบัออกตา่งหาก โดยมีเคร่ืองหมายแสดงอปุกรณ์ตรวจจบั
ท่ีบริเวณใกล้เคียงกบัต าแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์นัน้อยา่งถาวร และจะต้องแสดงผลสภาวะการท างานท่ีมองเห็น
ได้อยา่งชดัเจนท่ีตวัอปุกรณ์ หรือการแสดงผลระยะไกล โดยมีข้อก าหนดการตดิตัง้ดงัตอ่ไปนี ้
 4.2.1.1 ระบบท่อลมกลับ อาคารท่ีมีระบบสง่ลมเย็นใช้งานมากกว่าหนึ่งห้อง ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ชนิดสุ่ม
ตวัอยา่งอากาศในท่อลม อยา่งน้อยหนึง่ชดุ ท่ีจดุรวมลมกลบัส าหรับแตล่ะชัน้ของอาคาร  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2 ท่อจ่ายลมเย็น เคร่ืองส่งลมเย็นท่ีจ่ายลมมากกว่าหนึ่งชัน้ภายในอาคาร ต้องติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศในท่อลม ใกล้เคร่ืองสง่ลมเย็นมากท่ีสดุ  

 
4.2.2  พืน้ท่ีปิด 
 พืน้ท่ีปิดถือเป็นพืน้ท่ีป้องกันซึ่งต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบั โดยต้องเตรียมช่องทางเข้าพืน้ท่ีขนาดไม่
เล็กกว่า 600 x 600 ตารางมิลลิเมตร ท่ีบคุคลสามารถเข้าไปท าการบ ารุงรักษาในพืน้ท่ีนัน้ได้ เว้นแตจ่ะเป็น
พืน้ท่ีได้รับยกเว้นการปอ้งกนัตามข้อ 4.3 
4.2.2.1 บริภัณฑ์ไฟฟ้า พืน้ท่ีปิดท่ีมีหลอดไฟแสงสว่างหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าทัง้ชุดติดตัง้อยู่ภายในซึ่งต่อ
อยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ใช่แรงดันต ่ามาก ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับบนเพดานของพืน้ท่ีปิดโดยมี
ระยะหา่งตามแนวนอนจากบริภณัฑ์ไฟฟ้านัน้ไมเ่กิน 1.50 เมตร (ดรููปท่ี 4.3 (ก)) 

ยกเว้น ไมต้่องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีปิดท่ีมีบริภณัฑ์ไฟฟ้าดงัตอ่ไปนีต้ดิตัง้อยู่ 
(1)  หลอดแสงสว่างท่ีมีพิกัดไม่เกิน 100 วตัต์ หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีชิน้ส่วนเคล่ือนไหว

ได้มีพิกดัไมเ่กิน 100 วตัต์ หรือบริภณัฑ์ไฟฟ้าชนิดตดิตัง้ถาวรมีพิกดัไมเ่กิน 500 วตัต์ 
และการเดนิสายไฟฟ้าได้มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยก าหนด 

รูปท่ี 4.2  ตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศในทอ่ลม 

ความกว้างทอ่ลม 
ระบบปรับอากาศ 

ทิศทาง 
การไหลของลม 

ทอ่ลมเข้า 
เจาะรูรับลมหนัเข้าหาทางลม 

ปิดปลายทอ่ 

ทอ่ปลายเปิดให้ลมออก 

หมายเหต ุ หากทอ่ลมกว้างกวา่ 910 มม.ต้องท าจดุยดึปลายทอ่ลมเข้าที่ผนงัทอ่ลม    
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(2)  โคมไฟฟ้าชนิดติดตัง้ฝังในฝ้าเพดานท่ีมีเรือนหุ้ มเป็นวัสดุท่ีไม่ติดไฟ  ไม่ถือเป็น
บริภณัฑ์ไฟฟ้าของพืน้ท่ีปิดเหนือฝา้เพดาน (ดรููปท่ี 4.3 (ข)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.2.2 การแสดงผลระยะไกลส าหรับอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีติดตัง้ในพืน้ท่ีปิด ต้องติดตัง้ดวงไฟแสดงผล
ระยะไกล (ดขู้อ 8.8) ในต าแหนง่ท่ีมองเห็นได้ชดัเจน และระบตุ าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัได้ชดัเจน 

ยกเว้น พืน้ท่ีปิดท่ีเข้าถึงได้สะดวก และเป็นไปตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  พืน้ท่ีซึง่มีความสงูเกิน  2.00  เมตร 
(2)  อปุกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตันิัน้เป็นแบบระบตุ าแหนง่ได้  
(3)  อยู่ใต้พืน้ซึ่งสามารถเปิดออกได้ (เช่น พืน้ห้องคอมพิวเตอร์) โดยมีปา้ยระบชุนิดและ

ต าแหน่งอปุกรณ์ตรวจจบั ติดไว้ท่ีเพดานเหนือต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีอยู่
ใต้พืน้นัน้ 

4.2.3   ตู้ชัน้วางของ (cupboard) 

 ตู้ เก็บของ หรือตู้ชัน้วางของใด ๆ มีพืน้ท่ีมากกว่า 2.0 ตารางเมตร บคุคลสามารถเดินเข้าไปได้ หรือ
ใช้เก็บวสัดท่ีุตดิไฟได้ ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัภายในตู้  

4.2.4   พืน้ผิวแนวราบค่ันกลาง (intermediate horizontal surface) 

(1) ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัใต้พืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง เช่น ท่อส่งลม ชัน้เก็บของ และชัน้ลอย
เป็นต้น ท่ีอยู่สงูกว่าระดบัพืน้ห้องเกิน 800 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกิน 3.50 เมตร (ดรููปท่ี 
4.4) 

 

รูปท่ี  4.3 การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีปิดท่ีตดิตัง้บริภณัฑ์ไฟฟ้า 

(ข) ไมต้่องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั  
ในพืน้ท่ีปิด 

พืน้ 

เพดาน 

พืน้ชัน้บน 

พืน้ท่ีปิด บริภณัฑ์ไฟฟา้ 

(ก) ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั  
ในพืน้ท่ีปิด 

พืน้ท่ีปิด บริภณัฑ์ไฟฟา้ 

พืน้ 
 

เพดาน 

พืน้ชัน้บน 
≤ 1.50 ม. 

อปุกรณ์ตรวจจบั 
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(2) หากใต้พืน้ผิวแนวราบคัน่กลางห่างจากเพดานบนน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ให้ถือว่าใต้พืน้ผิว
แนวราบคัน่กลางนัน้เป็นเพดานบนได้ (ดรููปท่ี 4.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) หากด้านข้างของท่อส่งลมหรือโครงสร้างของท่ออยู่ห่างจากผนงั หรือท่อส่งลมหรือโครงสร้าง
ของท่อข้างเคียงมากกว่า 800 มิลลิเมตร ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีจุดซึ่งเข้าถึงได้บน
เพดาน 

(4) พืน้ท่ีปิดท่ีอยู่เหนือพืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง เช่นท่อลมท่ีอยู่เหนือฝ้าเพดานช่องทางเดิน หรือ
พืน้ท่ีปิดท่ีอยูใ่ต้พืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง เชน่ทอ่ลมท่ีอยูใ่ต้พืน้ทางเดนิยกระดบั เป็นพืน้ท่ียกเว้น
การปอ้งกนั (ดขู้อ 4.3) 

4.2.5   หลังคาหรือเพดานหน้าจ่ัวหรือทรงหยัก (พืน้ผิวเอียง) 

 หลงัคาหรือเพดานท่ีมีโครงสร้างแบบหน้าจัว่หรือทรงหยกั หากติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมัติชนิด
จดุ ต้องตดิแถวแรกในแนวขนานกบัสนัหลงัคา โดยมีระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัและต าแหนง่ท่ีติดตัง้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในภาคท่ี 5 และ 6 
 

รูปที่ 4.4 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีพืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง 

(ก) ไมต้่องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 

พืน้ 

เพดาน 

> 800 มม. 

≤ 3.50 ม. 

(ข) ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 

พืน้ 

เพดาน 

> 3.50 ม. 

อปุกรณ์ตรวจจบั 
> 800 มม. 

รูปที่ 4.5 ใต้พืน้ผิวแนวราบคัน่กลางท่ีถือว่าเป็นเพดานได้ 

ถือวา่เป็นเพดาน 

พืน้ 

เพดาน 

< 800 มม. > 3.50 ม. 
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4.2.6  ประตูเข้าพืน้ท่ีป้องกัน 

 ประตท่ีูใช้แยกพืน้ท่ีปอ้งกนัและไมป่อ้งกนัออกจากกนั นอกเหนือจากการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัใน
พืน้ท่ีป้องกันตามมาตรฐานก าหนดแล้ว หากมีอุปกรณ์รัง้ประตใูห้สามารถเปิดค้างได้ (ดขู้อ 2.5.8 และข้อ 
8.9.2) ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควันอย่างน้อย 1 ชุดและสวิตช์เพ่ือปลดการรัง้ประตู 1 ชุดด้านพืน้ท่ี
ปอ้งกนั ห่างจากประตไูม่เกิน 1.50 เมตรเพ่ือควบคมุปลดการรัง้ประตใูห้ปิดสกัดการแพร่กระจายควนัหรือ
อคัคีภยั 

4.2.7 ฝ้าเพดานตะแกรง (Open Grid) 

(1) ฝา้เพดาน ท่ีมีพืน้ท่ีโปร่งอย่างน้อย 2 ส่วนใน 3 ส่วนของพืน้ท่ีฝา้ทัง้หมด เป็นตะแกรงท่ีอากาศ
ไหลผ่านถ่ายเทได้ ให้ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีเพดานบนเหนือฝ้าได้โดยไม่ต้องติดตัง้กับฝ้า
ตะแกรงนัน้ (ดรููปท่ี 4.6 (ก)) 

(2) ฝา้เพดานตะแกรงในข้อ ก. หากมีพืน้ท่ีส่วนทึบท่ีมากกว่า 5.0 ตารางเมตร และกว้างมากกว่า 
2.00 เมตร ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัเพิ่มท่ีฝา้ส่วนทึบนัน้ด้วย (ดรููปท่ี 4.6 (ข)) 

(3) หากติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ต้องติดตัง้ทัง้ด้านบนและด้านล่างของฝ้าเพดาน
ตะแกรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 (ก) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับฝา้เพดานตะแกรง 

ฝา้เพดานตะแกรง 
โปร่งอยา่งน้อย 2 ใน 3 

เพดาน 
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4.2.8  พืน้ท่ีหวงห้าม 

 อุปกรณ์ตรวจจบัท่ีติดตัง้ในพืน้ท่ีหวงห้าม ส าหรับระบบสามญั ต้องแยกโซนตรวจจบัออกจากพืน้ท่ี
ทัว่ไป หรือตดิตัง้ดวงไฟแสดงผลระยะไกลท่ีด้านหน้าทางเข้าพืน้ท่ีหวงห้ามนัน้ 

4.2.9 ห้องพักเดี่ยว 

(1) ห้องพกัท่ีประกอบด้วยหนึ่งห้องหลกัและมีห้องน า้ในตวั ผนงัห้องเป็นวสัดไุม่ติดไฟ หากพืน้ท่ี
ของห้องพกัรวมห้องน า้น้อยกว่า 46 ตารางเมตร สามารถติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัในห้อง
หลกัเพียงชดุเดียวได้ 

(2) อุปกรณ์ตรวจจับควันท่ีติดตัง้ในแต่ละห้องพักเด่ียว ส าหรับระบบสามัญ ต้องแยกวงจรโซน
ตรวจจบัเป็นห้องละโซน หรืออาจรวมหลายห้องเป็นโซนเดียวกนัได้หากติดตัง้ดวงไฟแสดงผล
ระยะไกลท่ีด้านหน้าทางเข้าห้องพกัแตล่ะห้อง 

หมายเหตุ  ต ำแหน่งติดอปุกรณ์ตรวจจบัในหอ้ง ตอ้งค ำนึงถึงทิศกำรไหลของอำกำศดว้ย 
 
4.2.10  ช่องบันได 

 ช่องบนัไดท่ีปิดล้อมทนไฟ ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัภายในชอ่งบนัไดท่ีเพดานของ ชัน้บนสดุ
ของช่องบนัได และติดท่ีเพดานของชานพกับนัไดหลกัท่ีต่อเน่ืองกับพืน้ท่ีป้องกันแตล่ะชัน้ของอาคาร แตไ่ม่
ต้องตดิท่ีเพดานของพกับนัไดท่ีอยู่ระหวา่งชัน้ 

4.2.11  ช่องเปิดแนวดิ่ง 

 ปลอ่งท่ีอยูใ่นแนวดิง่ทะลรุะหวา่งชัน้ในอาคารเช่นปล่องลิฟต์ ปลอ่งทอ่ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ท่ีมีพืน้ท่ี
ช่องเปิดในแนวดิ่งท่ีแตล่ะชัน้มากกว่า 0.1  ตารางเมตร ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีด้านบนสดุภายใน
ปลอ่งนัน้ และท่ีต าแหนง่เฉพาะดงัตอ่ไปนี ้

S S 

รูปที่ 4.6 (ข) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับฝา้เพดานตะแกรง 

สว่นทบึกว้างเกิน 2.00 เมตร และ 
มีพืน้ท่ีมากกวา่ 5.0 ตารางเมตร 
ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั ตามข้อ 4.2.7 (ข) 

ฝา้เพดานตะแกรง 

เพดาน 
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(1) พืน้ท่ีมีช่องเปิดแนวดิ่งท่ีไมมี่การปิดล้อมทนไฟ เช่นประตลูิฟต์ ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั
ท่ีเพดานโถงลิฟต์ ห่างจากผนงัด้านประตลูิฟต์ หรือช่องเปิดนัน้ไม่เกิน 1.50 เมตร (ดรููปท่ี 4.7) 
แต่หากโถงลิฟต์มีเพดานสูงกว่า 4.60 เมตร ให้ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีผนังเหนือประตู
ลิฟต์หา่งประตไูมเ่กิน 1.50 เมตร 

(2) ช่องเปิดโล่งระหว่างชัน้ท่ีมีขนาดเกิน 9 ตารางเมตร เช่นโถงเปิดในอาคารท่ีมีทางเดินโดยรอบ
ชอ่งเปิด ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัโดยรอบช่องเปิดดงันี ้(ดรููปท่ี 4.8) 
ก. ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับห่างจากขอบช่องเปิดไม่เกิน 1.50 เมตร เว้นแต่บริเวณท่ีขอบช่อง

เปิดอยูห่า่งจากผนงัน้อยกวา่ 0.50 เมตร ไมต้่องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 
ข. ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัรอบชอ่งเปิดต้องไมเ่กิน 9.10 เมตร 
ค ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัเพียงชดุเดียวได้ หากซ า้กบัอปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับช่องเปิดแนวดิง่ 

= อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนดิจดุ S 

เพดานชัน้บนสดุ 

≤ 1.50 ม. 
พืน้ชัน้บนสดุ 

≤ 1.50 ม. 

≤ 1.50 ม. 

ช่องเปิดแนวดิ่ง 
S 

S 

S 

S 

ช่องเปิดแนวดิ่ง 

ช่องเปิดแนวดิ่ง 

ช่องเปิดแนวดิ่ง 

โถ
งส
งูใ
นอ
าค
าร
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4.2.12   ทางเดนิเช่ือมระหว่างอาคาร 
 ทางเดินเช่ือมอาคารท่ีมีผนงัและหลงัคาปิดหมด มีระยะยาวมากกว่า 3.00 เมตร โดยในระยะ 3.00 
เมตรจากอาคารป้องกัน มีช่องเปิดระบายอากาศขนาดไม่เกินร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีผนงัทัง้หมด ต้องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันอย่างน้อย 1 ชุดในทางเดินดงักล่าวห่างจากพืน้ท่ีป้องกันไม่เกิน 1.50 เมตร (ดูรูปท่ี 
4.9) เว้นแตท่างเดนิเช่ือมนัน้ก าหนดเป็นพืน้ท่ีปอ้งกนัซึง่ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.13  ช่องเปิดที่ฝ้าเพดาน (ceiling void) 
  ฝ้าเพดานในพืน้ท่ีป้องกันท่ีก าหนดให้ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบั หากมีช่องเปิดท่ีฝ้าเพดานแตไ่ม่
ทะลพืุน้ระหวา่งชัน้และไมมี่ฝาปิด (ดภูาพ 4.10) จะต้องปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่องเปิดฝา้ที่ลกึ 800 มิลลเิมตร หรือมากกวา่ ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในช่องเปิดฝา้นัน้ด้วย 

รูปท่ี 4.9 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในทางเดนิเช่ือมท่ีมีผนงัและหลงัคา 

> 3.00 ม. 

มีพืน้ท่ีเป็นผนงัมากกวา่ 90% 

อาคาร 

ทางเดินเช่ือมที่มีผนงัและหลงัคา 

≤ 1.50 ม. 

หน้าตา่ง 

อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

S 

รูปท่ี 4.8 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัรอบช่องเปิดแนวดิง่ 

= อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนดิจดุ S 

≤ 9.10 ม. ≤ 9.10 ม. 

≤ 9.10 ม. 

≤ 9.10 ม. 

ไมเ่กิน 1.50 ม. 

ช่องเปิดแนวดิ่ง  
 S S 

S S 
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(2) ช่องเปิดฝ้าเพดานที่ลึกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และสภาพภายในช่องเปิดฝ้า ไม่เอือ้ให้เพลิงหรือควัน
แพร่กระจายข้ามผนังกัน้แบ่งพืน้ที่ต้นเพลิงไปยงัพืน้ที่หรือห้องอื่นได้ก่อนที่อุปกรณ์ตรวจจับจะท างานเร่ิม
สญัญาณ ไมต้่องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในช่องเปิดฝา้ดงักลา่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3 พืน้ที่ยกเว้นการป้องกัน 

 พืน้ท่ี ท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยัต ่า สามารถยกเว้นการต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัได้ เชน่ 

4.3.1 พืน้ท่ีอับอากาศ 

 เปิดเข้าพืน้ท่ีปอ้งกนัได้ ไมมี่บริภณัฑ์ไฟฟ้าอยูภ่ายใน ไมใ่ช้เก็บของ และไมมี่ชัน้วางของ 

4.3.2 พืน้ท่ีปิด  

(1) พืน้ท่ีเล็กกวา่ 3 ตรม. และสงูน้อยกวา่ 800 มิลลิเมตร ไมมี่บริภณัฑ์ไฟฟ้า และไมไ่ด้ใช้เก็บของ 
(2) พืน้ท่ีไมมี่ทางเข้า ปิดล้อมด้วยผนงัทนไฟอยา่งน้อย 60/30/15 (ดขู้อ 1.3.36) 
(3) พืน้ท่ีไมมี่ทางเข้าสงูน้อยกวา่ 350 มิลลิเมตร ในทกุแบบ และลกัษณะของโครงสร้าง 

4.3.3 ทางเดนิมีหลังคา 

 ทางเดินท่ีด้านข้างเปิดโล่งสู่ภายนอกอาคาร ไม่ใช้วางของ เช่นระเบียง เฉลียง และทางเดินเช่ือม
อาคารเป็นต้น หรือท่ีจอดรถท่ีมีกนัสาดท่ีสร้างด้วยวสัดไุมต่ิดไฟไมล่ามไฟ  

4.3.4 ช่องแสงท่ีเพดานบน (roof skylight)  

(1) ชอ่งแสงในพืน้ท่ีไมต้่องปอ้งกนั  
(2) มีพืน้ท่ีเล็กกวา่ 0.15  ตารางเมตร และอาจใช้ส าหรับระบายอากาศด้วย 
(3) มีพืน้ท่ีเล็กกวา่ 1.5  ตารางเมตร และไมไ่ด้ใช้ส าหรับระบายอากาศ 

รูปท่ี 4.10 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในชอ่งเปิดท่ีฝา้เพดาน 

(ข) ช่องเปิดที่ฝา้ ลกึน้อยกวา่ 800 มม. 

< 800 มม. 

พืน้ 

เพดาน 

ช่องเปิดฝา้ 

ผนงักัน้ห้อง

อปุกรณ์ตรวจจบั 

(ก) ช่องเปิดที่ฝา้ ลกึ 800 มม. หรือมากกวา่ 

อปุกรณ์ตรวจจบั 

พืน้ 

เพดาน 

> 800 มม. 

ช่องเปิดฝา้ 
ผนงักัน้ห้อง 
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(4) มีพืน้ท่ีเล็กกวา่ 4.0 ตารางเมตร สงูไมเ่กิน 800 มิลลิเมตร ไมไ่ด้ใช้ระบายอากาศ 

4.3.5 ห้องโถง 

 เฉพาะโถงหน้าบนัไดชัน้ลา่งของอาคาร และโถงหน้าห้องน า้ 

4.3.6 ห้องน า้ห้องสุขา  

ห้องน า้ ห้องสขุาท่ีมีพืน้ท่ีน้อยกวา่ 3.5 ตารางเมตร และไมไ่ด้เปิดไปสูพื่น้ท่ีปอ้งกนั   
ทัง้นีไ้มร่วมถึงห้องน า้ ห้องสขุาในอาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ  

4.3.7 ตู้เก็บของ 

 ตู้เก็บของ หรือตู้ชัน้วางของขนาดเล็ก ท่ีมีพืน้ท่ีวางของไมเ่กิน 1 ตารางเมตร 

4.3.8 พืน้ท่ีตดิตัง้ระบบดับเพลิงด้วยหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ 

 เฉพาะพืน้ท่ีป้องกันทรัพย์สิน ท่ีติดตัง้ระบบดับเพลิงด้วยหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ ท่ี
มาตรฐานก าหนด สามารถยกเว้นการตดิตัง้เฉพาะอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุได้ 
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ภาคที่ 5 
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 

 
5.1 ทั่วไป 

 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนไม่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันชีวิต มีไว้เพ่ือป้องกันทรัพย์สินเท่านัน้เหมาะ
ส าหรับพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัจากเชือ้เพลิงท่ีให้ควนัน้อยแตอ่ณุหภมูิของไฟเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว และ
พืน้ท่ีมีฝุ่ นละออง ไอหรือควนั หรือความชืน้สงู หรือความเร็วลมสงู อยูเ่ป็นประจ า 
 
5.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจุด (point type, heat detector) 

5.2.1 ต าแหน่งตดิตัง้ในพืน้ท่ีป้องกัน และพืน้ท่ีปิด 

(1)  ก าหนดความสงูของเพดานท่ีตดิตัง้ได้ตัง้แต ่3.00 เมตร (ดตูารางท่ี 5.1) ดงันี ้
ก. ไมเ่กิน 7.50 เมตร ส าหรับอปุกรณ์ท่ีตรวจจบัความร้อนแบบอณุหภมูิตายตวั 
ข. ไมเ่กิน 9.10 เมตร ส าหรับอปุกรณ์ท่ีตรวจจบัแบบอตัราการเพิ่มของอณุหภมูิ 

(2) อปุกรณ์ตรวจจบัตดิตัง้ท่ีเพดาน สว่นตรวจจบัต้องอยูต่ ่าจากเพดานดงันี ้
ก. ไมน้่อยกวา่ 15 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 100 มิลลิเมตร ส าหรับเพดานปกต ิ
ข. ไมน้่อยกวา่ 180 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 350 มิลลิเมตร ส าหรับเพดานบน ใต้หลงัคารับแดด 

(3) การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเพดานระดบัราบ หรือท่ีผนงักัน้ห้อง (ดรููปท่ี 5.1) 
ก. ท่ีเพดาน ขอบอปุกรณ์ต้องหา่งจากผนงั หรือชัน้วางของไมน้่อยกวา่ 100 มิลลิเมตร 
ข. ท่ีผนงั ขอบบนอปุกรณ์ต้องต ่าจากเพดานไมน้่อยกวา่ 100 มิลลิเมตรไมเ่กิน 300 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.2 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระดับราบ รูปท่ี 5.1 ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่เพดาน หรือที่ผนังกัน้ห้อง 

100 มม. 

บริเวณห้ามติดตัง้. 

เพดาน 

ผนงัห้อง 

100 มม. 300 มม. 

ต าแหนง่ที่ติดตัง้ได้. 

ต าแหนง่ทีต่ิดตัง้ได้. 
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 การติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีเพดานระดบัราบ ท่ีสูงจากพืน้มากกว่า 3.00 เมตร แต่ไม่เกิน 3.70 
เมตร จะมีระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัไมเ่กิน 8.28 เมตร (ดตูารางท่ี 5.1 ท่ีความสงูไมเ่กิน 3.00 เมตร 
ก าหนดให้มีระยะห่างท่ีแสดงไว้ (listed spacing) 9.10 เมตร) มีรัศมีการตรวจจบั 5.80 เมตร พืน้ท่ีตรวจจบั
อยา่งตอ่เน่ือง 68.56 ตารางเมตร โดยต้องตดิหา่งจากผนงักัน้ หรือชัน้วางของไมเ่กิน 4.14 เมตร (ดรููปท่ี 5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่องทางเดินกว้างไม่เกิน 3.6 เมตร มีเพดานระดบัราบท่ีสงูไม่เกิน 3.0 เมตร โดยใช้รัศมีวงกลมพืน้ท่ี
ตรวจจบัท่ีคาบเก่ียว (overlap) ต่อเน่ืองกัน (ดภูาคผนวก ข) จะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัได้ไม่
เกิน 12.0 เมตร และหา่งผนงัปลายทางได้ไมเ่กิน 6.0 เมตร (ดรููปท่ี 5.3) 

 
 
 
 

 
 

 
5.2.3 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพงิลาดเอียง 

(1)  ส าหรับเพดานทรงจัว่ ท่ีมียอดจัว่สงูกว่าขอบบนผนงัน้อยกว่า 150.00 มิลลิเมตร หรือเพดานมี
มุมลาดเอียง 1 ใน 8 หรือไม่เกิน 7.1 องศาให้ถือว่าเป็นเพดานระดบัราบ และใช้การติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานระดบัราบ 

(2) ต้องติดอปุกรณ์ตรวจจบัในลกัษณะเรียงแถวท่ีแตล่ะด้านของเพดานและแตล่ะแถวห่างกันใน
แนวระดบัไมเ่กินระยะหา่งท่ีก าหนด (s) (ดรููปท่ี 5.4 5.5)  

½ s 

รูปท่ี 5.2 ต าแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุท่ีเพดานระดบัราบ 

½ s 

½ s 

½ s 

0.7 s 
0.7 s 

0.7 s 

H H H H 

H H H H 

s 

s 

s 

H H H H 

H H H H 

s s s 

8.28 
 

4.14 
 

8.28 
 

8.28 
 

8.28 
 

5.80 
8.28 
 

8.28 

4.14 8.28 
 

8.28 
 

8.28 
 

4.14 
 

4.14 
 

4.14 
 

4.14 
 

H 

หมายเหตุ (มิติเป็นเมตร)   
      = อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุ 
S    = ระยะหา่งที่ก าหนด บนเพดานระดบัราบ (ดตูารางที่ 5.1) 
     = 9.10 เมตร ที่เพดานสงูไมเ่กิน 3.00 เมตร  
     = 8.28 เมตร ที่เพดานสงูไมเ่กิน 3.7 เมตร 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 15. 15. 15.

H 
6.00 ม. 12.00 ม. 3.60 ม. H 

= อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนดิจดุ H 

รูปท่ี 5.3 ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนส าหรับพืน้ท่ีช่องทางเดนิ 

H 
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(3) ต้องติดอุปกรณ์ตรวจจับแถวแรกท่ีด้านใดด้านหนึ่งของเพดาน ในระยะท่ีอยู่ต ่าลงมาจาก
จดุสงูสดุของจัว่เพดานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (วดัในแนวดิ่ง) และไม่เกินแนวระดบัความ
กว้าง 1 เมตรจากเส้นแนวดิง่ของจัว่ถึงเพดานแตล่ะด้าน   

(4) เพดานท่ีมีมุมลาดเอียงน้อยกว่า 30 องศา ต้องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน
ระยะห่าง (s) ท่ีก าหนด วดัจากแนวดิ่งของจัว่เพดาน ค านวณท่ี 30 องศา จะต้องใช้ระยะห่าง 
9.56 เมตร วดัตามแนวลาดอ้างอิงการค านวณระยะจากความสูง ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัตวั
บนสดุเทา่กบั 3.7 เมตร 

(5) เพดานท่ีมีมุมลาดเอียงตัง้แต่ 30 องศาขึน้ไป  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับตามลาด
เพดาน โดยวดัจากแนวดิง่ของจัว่เพดาน ให้ใช้มมุลาดเอียงค านวณหาคา่ระยะหา่งตามองศาท่ี
ตดิตัง้จริง เชน่ เพดานลาดเอียง 37 องศา อปุกรณ์ตวับนสดุเทา่กบั 3.7 เมตร ระยะหา่งระหวา่ง
อปุกรณ์ฯ เทา่กบั 

8.28 (เมตร) / cos (37) หรือ 
= 8.28 / 0.7986  
= 10.37 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.4 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานทรงจัว่และเพิงลาดเอียง 

1.0 เมตร 1.0 เมตร 

100 ม.ม. 
บริเวณห้ามติดตัง้ 
บริเวณให้ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัแถวแรก 

½ s ½ s s s 

H 

= อปุกรณ์ตรวจจบั                   s = ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์
ตรวจจบั 

H 

H 

H 

½ s 
s s s s s 

1.0 เมตร 

H 
H 

H 
H 

H 
H 
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รูปท่ี 5.5 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ส าหรับเพดานลาดเอียงน้อยกวา่ 30 องศา 

H H 

H H 

H H 

H H 

H H H 

H H H 

H H H 

H 

H 

H 

H 

H H 

H H 

H H 

ก ก 

8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 

แนวจัว่ 

0.5 – 1.5 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

4.14 

4.14 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

มิติ เป็นเมตร 
 

แปลนเพดาน 

แนวผนงั 

0.10-4.14 0.10-4.14 

H 
H 

H H 
H 

H 
H 

8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 0.10-3.60 

H H 

0.10-3.60 

0.5-1.50 

ภาพตัด ก-ก มิติ เป็นเมตร 
 

แนวผนงั 
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5.2.4 ต าแหน่งตดิตัง้ส าหรับพืน้ท่ีมีเพดานสูง 
 อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุติดตัง้บนเพดานระดบัราบท่ีสงู 3.0 เมตรจะมีระยะหา่งท่ีก าหนด 
9.10 เมตร และหากติดตัง้สงูเกินกว่า 3.0 เมตร ต้องลดระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบั โดยใช้ตวัคณูลด
ระยะหา่งท่ีก าหนดตามตารางท่ี 5.1 เชน่ 

(1)  เพดานสงู 3.70 เมตร จะมีระยะหา่งท่ียอมรับได้ 9.1x0.91= 8.28 เมตร 
(2) เพดานสงู 7.90 เมตร จะมีระยะหา่งท่ียอมรับได้ 9.1x0.46 = 4.19 เมตร  
 
ตารางที่ 5.1 ก าหนดการลดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ ตามความสูงของเพดาน 

 
เพดานสูงมากกว่า 

(เมตร) 
เพดานสูงไม่เกิน 

(เมตร) 
ตัวคูณระยะห่างที่ก าหนด 

(s) 
ระยะห่าง 
(เมตร) 

0.00 3.00 1 9.10 

3.00 3.70 0.91 8.28 

3.70 4.30 0.84 7.64 

4.30 4.90 0.77 7.01 

4.90 5.50 0.71 6.46 

5.50 6.10 0.64 5.82 

6.10 6.70 0.58 5.28 

6.70 7.30 0.52 4.73 

7.30 7.90 0.46 4.19 

7.90 8.50 0.40 3.64 

8.50 9.10 0.34 3.09 

หมายเหตุ ตารางก าหนดระยะห่างข้างตน้ ใช้เฉพาะกบัอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจุด และเป็นแบบอตัราการเพ่ิมของ
อณุหภูมิ ไม่รวมถึงอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเสน้ (line type heat detector) ทัง้แบบตรวจจบัทีอ่ณุหภูมิตายตวั และ
แบบตรวจจบัอตัราการเพ่ิมของอณุหภูมิ (rate-of-rise) ตอ้งใช้ระยะห่างตามทีผู่ผ้ลิตก าหนด 

5.2.5 ระยะห่างจากช่องลมระบบปรับอากาศ 
(1) ต้องติดตัง้ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีกระแสลม อุณหภูมิ และความชืน้จากระบบปรับอากาศไม่

รบกวนหรือมีผลตอ่การท างานของอปุกรณ์ตรวจจบันัน้ 
(2) ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับให้ห่างจากหวัจ่ายลมเย็น หรือช่องดดูลมกลับท่ีอยู่ในระนาบ

เดียวกนักบัอุปกรณ์ตรวจจบันัน้ ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาดของหัว
จา่ยลม หรือชอ่งดดูลมกลบั และความเร็วลมวดัท่ีต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบันัน้ ๆ 
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5.2.6 ต าแหน่งตดิตัง้ท่ีเพดานแนวระดับราบที่มีตง หรือคานยื่นลงมา 

 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจุดส าหรับเพดานเปลือยแนวระดบัราบ ท่ีมีตง หรือคาน
เรียงขนานกนัย่ืนลงมาจากเพดาน ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพดานท่ีมีตงรองพืน้ (solid joist) หรือคานท่ีย่ืนลงมาจากเพดานไม่เกิน 100 มิลลิเมตรให้ถือ
เป็นเพดานระดบัราบปกต ิ

(2) ตงรองพืน้หรือคานท่ีลึกหรือย่ืนลงมาจากเพดานตัง้แต่ 100 มิลลิเมตร หรือมากกว่า และมี
ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางตงไม่เกิน 1.00 เมตร ให้ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีใต้ตง โดยมี
ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัไมเ่กินคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งบนเพดานระดบัราบปกต ิ(1/2 S) 

(3) คาน (beam) ท่ีลึกหรือย่ืนลงมาจากเพดานตัง้แต่ 100 มิลลิเมตรหรือมากกว่า มีระยะห่าง
ระหว่างเส้นกึ่งกลางคานมากกว่า 1.00 เมตร ติดตัง้ทัง้ท่ีใต้ตงและเพดานต้องลดระยะห่าง
ระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีอยูใ่นแนวตัง้ฉากกบัคานลงร้อยละ 33 หรือมีระยะหา่งไมเ่กินสองใน
สามของระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบับนเพดานระดบัราบ (2/3 S) 

(4) คานท่ีลกึน้อยกวา่ 300 มิลลิเมตร มีระยะหา่งระหว่างเส้นกึ่งกลางคานน้อยกวา่ 2.40 เมตร ให้
ตดิอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีใต้คาน 

(5) คานท่ีลึกมากกว่า 300 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางคานมากกว่า 2.40 เมตร ให้
ตดิอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเพดานระหว่างคานดงันี ้(ดรููปท่ี 5.6) 
ก.  ถ้า d/h มากกวา่ 0.1 และ w/h มากกวา่ 0.4  
 ให้ตดิอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเพดานระหวา่งคาน 
ข.  ถ้า d/h น้อยกวา่ 0.1 หรือ w/h น้อยกวา่ 0.4  
 ให้ตดิอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีใต้คานแตล่ะคาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 5.6 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีคานย่ืนลงมา 

(ดภูาคผนวก ข) 

หมายเหตุ h  =  ความสูงของเพดานจากระดบัพืน้ 
  d  =  ระยะทียื่น่ลงมาของคาน 
  w = ระยะห่างระหว่างคาน 

h 

d 

พืน้อาคาร 

w 
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5.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดเส้น 

 อปุกรณ์มีลกัษณะเป็นเส้น ใช้ตรวจจบัความร้อนผิดปกติในพืน้ท่ี หรือท่ีบริภณัฑ์ โดยตลอดความยาว
ของสายตรวจจับ ถือเสมือนเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจุด ท่ีเรียงต่อกัน สามารถใช้ข้อก าหนด
เดียวกบัอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจดุได้ (ดขู้อก าหนดท่ี 5.2.1 ถึง 5.2.6) 

5.3.1 ต าแหน่งตดิตัง้สายตรวจจับความร้อน และระยะห่าง 

 การติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีเพดานระดับราบ ท่ีสูงจากพืน้ไม่เกิน 3.00 เมตร จะมีระยะห่างท่ี
ก าหนดระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบั (s) ไมเกิน 9.10 เมตร 

(1) ต้องติดตัง้ในลกัษณะสอดคล้องกับพืน้ท่ี โดยความยาวสูงสุดของสายตรวจจบัในแต่ละวงจร
โซนตรวจจบั ต้องครอบคลมุพืน้ท่ีไมเ่กินท่ีก าหนดในภาคท่ี 3 

(2) สายตรวจจบัแตล่ะเส้น ต้องไมใ่ช้งานมากกวา่ 1 โซนตรวจจบั 
(3) กรณีท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัชนิดเส้นเป็นแบบหลายเส้นตอ่เข้าด้วยกนัเพ่ือเพิ่มความยาว ให้ถือว่า

เป็นอปุกรณ์ตรวจจบัเส้นเดียวกนั เสมือนอปุกรณ์ตรวจจบัชนิดจดุหนึง่ชดุ 
(4) ต้องตดิตัง้สายตรวจจบัในต าแหนง่ท่ีไมเ่ส่ียงตอ่การเกิดความเสียหายทางกล 
(5) เพ่ือการปอ้งกนัเฉพาะเช่นตรวจจบัท่ีชัน้วางสินค้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ทางเล่ือน และรางสาย

เคเบลิไฟฟ้าเป็นต้น ต้องตดิตัง้สายตรวจจบัให้ใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์ 
5.3.2 ระยะห่างส าหรับการตดิตัง้สายตรวจจับความร้อนท่ีเพดานระดับราบ 
 ส าหรับพืน้ท่ีปอ้งกนัท่ีมีเพดานระดบัราบสงูจากพืน้ไม่เกิน 3.00 เมตร ต้องติดตัง้ให้สายตรวจจบัแต่
ละเส้นหา่งกนั (s) ไมเ่กิน 9.10 เมตร และมีระยะหา่งจากจดุใด ๆ ท่ีเพดานถึงสายตรวจจบัท่ีจดุใกล้ท่ีสุดต้อง
ไมเ่กิน 6.40 เมตร (0.7S) โดยต้องตดิหา่งจากผนงักัน้ ไมเ่กิน 4.50 เมตร (1/2s) (ดรููปท่ี 5.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 5.7 ต าแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้นกบัเพดานระดบัราบ 

0.7s 0.7s 

s  = ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัที่ก าหนด 

0.7s ½ s 

เส้นตรวจจบัความร้อน 

½ s 

s s s ½ s ½ s 

ตอ่สายไปที่แผงควบคมุ 

½ s 
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รูปท่ี 5.8(1) ตวัอยา่งการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ชนิดจดุ และชนิดเส้น 

H H 

 1.50 
 0.50 
บริเวณที่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 

 9.10 

(ข) พืน้ท่ีหลังคาแบบฟันเล่ือย 
 

มิติเป็น เมตร 

หมายเหตุ  อปุกรณ์ตรวจจบัควรติดตัง้ทางดา้นทีมี่ความลาดเอียงนอ้ยทีส่ดุ 
 

(ก) พืน้ท่ี ที่ลาดเอียงไม่เท่ากัน 
 

มิติเป็น เมตร 

H H 

1.50 
 0.50 
บริเวณที่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 

 9.10 

(ง) พืน้ที่ ที่ลาดเอียงเท่ากันทัง้สองด้าน 

มิติเป็น เมตร 

(ค) หลังคาที่มียอดแหลม 
 

     3.50 เมตร 

H 

H H H H 

 0.50 
บริเวณที่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 

 1.50  1.50 
 0.50 
บริเวณที่ตดิตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบั
จบั 

 9.10 
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(จ) เพดาน หลังคา หรือพืน้ท่ีที่มีช่องแสง 
 

มิติเป็น เมตร 

H 

H 

 0.35 กระจกหรือแก้ว
ใส 

 0.30 

 9.10 

(ฉ) เพดานหรือหลังคาที่มีช่องระบายอากาศ 
 

มิติเป็น เมตร 

H 

H 

 1.50 
 0.50 
บริเวณที่ตดิตัง้ 
อปุกรณ์ตรวจจบั 

ช่องระบายอากาศ 
(Louvers) 

 9.10 

(ช) หลังคาแบบมีสันระบายอากาศ 
 

L C 

H 

หลงัคาครอบ (Hood) 

 0.35 เมตร 

(ซ) หลังคามีสันระบายอากาศแคบ 

ช่องระบายอากาศ  
(Louvers) H H 

     2.00 เมตร 

(ฌ) หลังคามีสันระบายอากาศกว้าง 
 

มิติเป็น เมตร 

H H 

ช่องระบายอากาศ 
(Louvers) 

 2.00 เมตร 

H 

 9.10  9.10 

รูปท่ี 5.8 (2) ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ชนิดจดุ และชนิดเส้น 

หมายเหตุ  อปุกรณ์ตรวจจบัควรติดตัง้ทางดา้นทีมี่ความลาดเอียงนอ้ยทีส่ดุ 
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ภาคที่ 6 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

 
6.1 ทั่วไป 
 อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือป้องกันชีวิต เหมาะส าหรับพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อคัคีภยัจากเชือ้เพลิงท่ีเกิดเปลวไฟช้า ให้ควนัมาก และพืน้ท่ีปกติท่ีไม่มีฝุ่ นละอองควนั ไอน า้ หรือความชืน้
สงู หรือความเร็วลมสงู และก าหนดให้ต้องตดิตัง้ในพืน้ท่ีออกแบบเพ่ือปอ้งกนัชีวิต 

 

6.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด (spot type smoke detector) 

6.2.1 ต าแหน่งตดิตัง้ในพืน้ท่ีป้องกัน 

(1) อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุตดิตัง้ได้ในระดบัความสงูไมเ่กิน 10.50 เมตร  
(2) เพดานสงูท่ีไม่เกิน 3.50 เมตรต้องติดอุปกรณ์ตรวจจบัโดยให้ส่วนตรวจจบัอยู่ต ่าจากเพดานไม่

น้อยกวา่ 25 มิลลิเมตร แตไ่มเ่กิน 600 มิลลิเมตร (ดรูะยะหา่งท่ีความสงูอ่ืนๆ จากตารางท่ี 6.1) 
(3) อปุกรณ์ตรวจจบัความควนัท่ีติดตัง้เข้ากับผนงั ต้องติดท่ีใกล้กบัเพดาน หรือบริเวณท่ีขอบล่าง

ของสว่นตรวจจบัต ่าจากเพดานไมเ่กิน 300 มิลลิเมตร (ดรููปท่ี 6.1) 
(4) ไมต่ดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีมีสภาพแวดล้อมดงัตอ่ไปนี ้

ก. อณุหภมูิแวดล้อมต ่ากวา่ 0 องศา C หรือสงูกว่า 38 องศา C 
ข. คา่ความชืน้สมัพทัธ์สงูกวา่ 93 % 
ค. มีความเร็วลมสงูกว่า 300 ft/min (1.5 m/sec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพดาน 

รูปท่ี 6.1 ต ำแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดำน หรือท่ีผนงักัน้ห้อง 
 

ต าแหนง่ทีต่ิดตัง้ได้ 300 มม. 

ผนงัห้อง 
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ตารางที่ 6.1 ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ความสูงที่ตดิตัง้ ระยะห่างจากฝ้าเพดานหรือหลังคาไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร) 

(เมตร) 
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด 
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ CO 

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด
ล าแสง 

3.50 25 300 

4.00 40 300 

6.00 100 300 

8.00 175 300 

10.00 250 350 

10.50 270 360 

12.00 - 400 

14.00 - 450 

16.00 - 500 

18.00 - 550 

20.00 - 600 

22.00 - 650 

24.00 - 700 

25.00 - 750 
 
หมายเหตุ 

(1) โดยทัว่ไป ในระยะเร่ิมต้นของการเกิดเพลิง จะให้ก๊าซ CO ก่อนจะเกิดควนัซ่ึงสามารถตรวจจบัได้ด้วย
อปุกรณ์ตรวจจบัก๊าซ CO โดยใช้การติดตัง้เหมือนกบัอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุด 

(2) อากาศร้อนจากเพลิงไหม้จะพาควนัลอยข้ึนไปตามแนวด่ิง และหยดุเมื่ออณุหภูมิของควนัเท่ากบัอุณหภูมิ
ของอากาศโดยรอบ ดงันัน้เพือ่ให้อปุกรณ์ท างานตรวจจบัควนัในที่ซ่ึงมีเพดานสูงทีมี่ชัน้อากาศอุ่นทีร่ะดบั
ใต้หลงัคา (stratification of air) จึงต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับในระดบัที่ต ่ากว่าตามที่แสดงในตาราง
ที6่.1เพือ่การตรวจจบัควนัไดโ้ดยเร็ว 

 

6.2.2 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระดับราบ 

 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีเพดานระดบัราบ ท่ีสงูจากพืน้ไมเ่กิน 3.00 เมตร ก าหนดให้มีระยะหา่ง
ท่ีระบุไว้ (nominal spacing (s)) ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 9.10 เมตร คิดเป็นพืน้ท่ีตรวจจับ 82.8 
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ตารางเมตร และมีระยะรัศมีการตรวจจบัไม่เกิน 6.30 เมตร (0.7s) โดยต้องติดห่างจากผนงักัน้ หรือชัน้วาง
ของไมเ่กิน 4.50 เมตร (1/2s) (ดรููปท่ี 6.2) 

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

 ชอ่งทางเดนิกว้างไมเ่กิน 3.60 เมตร มีเพดานระดบัราบท่ีสงูไมเ่กิน 3.0 เมตร โดยใช้รัศมีวงกลมพืน้ท่ี
ตรวจจบัท่ีคาบเก่ียว (overlap) ตอ่เน่ืองกนั (ดภูาคผนวก ข) จะมีระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัได้ไมเ่กิน 
12.00เมตร และหา่งผนงัปลายทางได้ไมเ่กิน 6.00 เมตร (ดรููปท่ี 6.3) 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.3  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพงิลาดเอียง 

(1) ส าหรับเพดานทรงจัว่ ท่ีมียอดจัว่สงูกว่าขอบบนผนงัน้อยกว่า  600.00 มิลลิเมตร ให้ถือว่าเป็น
เพดานระดบั และใช้การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานระดบัราบ 

(2) ต้องติดอปุกรณ์ตรวจจบัในลกัษณะเรียงแถวท่ีแตล่ะด้านของเพดานและแตล่ะแถวห่างกันใน
แนวระดบัไมเ่กินระยะหา่งท่ีก าหนด (s) 9.10 เมตร  (ดรููปท่ี 6.4 และรูปท่ี 6.5) 

 
 
 
 

รูปท่ี 6.2 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุท่ีเพดานระดบัราบ 

หมายเหตุ (มิติเป็นเมตร)   
      = อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ 
S    = 9.10 เมตร ที่เพดานระดบัราบสงูไมเ่กิน 3.00 เมตร 

S 

½ s 

9.10 9.10 

4.50 9.10 9.10 9.10 
4.50 

6.3

4.50 4.50 

9.10 

4.50 

9.10 9.10 

4.50 
S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 9.10 

½ s 

½ s 

½ s 

0.7 s 
0.7 s 

0.7 s 

S S S S 

S S S S 

s 

s 

s 

S S S S 

S S S S 

s s s 

รูปท่ี 6.3 ต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับพืน้ท่ีชอ่งทางเดนิ 

6.00ม. 12.00ม. 3.60ม. 

= อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนดิจดุ 

S S 

S 
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รูปท่ี 6.4 แสดงระดบัการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส าหรับเพดานทรงจัว่และเพิงลาดเอียง 

= อปุกรณ์ตรวจจบั                   s = ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์
ตรวจจบั 

S 

910 มม. 910 มม. 

½ s ½ s s s 

S S 

บริเวณห้ำมติดตัง้ 
บริเวณให้ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัแถวแรก 

S 

100มม. 

½ s 
s s s s s 

ไมเ่กิน 910 มม. 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ต้องติดอุปกรณ์ตรวจจับแถวแรกท่ีด้านใดด้านหนึ่งของเพดาน ในระยะท่ีอยู่ต ่าลงมาจาก

จดุสงูสดุของจัว่เพดานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (วดัในแนวดิ่ง) และไม่เกินแนวระดบัความ
กว้าง 910 มิลลิเมตร จากเส้นแนวดิง่ของจัว่ถึงเพดานแตล่ะด้าน 

(4) เพดานท่ีมีมุมลาดเอียงน้อยกว่า 30 องศา ต้องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 
9.10 เมตร วดัจากแนวดิง่ของจัว่เพดาน 

(5) เพดานท่ีมีมุมลาดเอียงตัง้แต่ 30 องศาขึน้ไป  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับตามลาด
เพดาน โดยวัดจากแนวดิ่งของจั่วเพดาน ให้ใช้มุมลาดเอียงค านวณหาค่าระยะห่างได้เช่น 
เพดานลาดเอียง 30 องศา จะมีระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ฯ เทา่กบั 

 9.10 (เมตร) / cos(30) หรือ 
 =   9.10 / 0.866  
 =  10.50 เมตร 
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รูปท่ี 6.5 แบบตวัอยำ่งกำรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ส ำหรับเพดำนลำดเอียงน้อยกวำ่ 30 องศำ 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S S 

S S S 

S S S 

ก ก 

9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 

แนวจัว่ 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

18.20 

18.20 

18.20 

18.20 

18.20 18.20 

18.20 18.20 

มิติ เป็นเมตร 
 

แปลนเพดาน 

แนวผนงั 

<4.50 <4.50 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 
4.50 

4.50 

9.10 

9.10 

9.10 

9.10 

9.10 

9.10 

S 
S 

S S 
S 

S 

9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 <4.50 

S S 

<4.50 

ภาพตัด ก-ก มิติ เป็นเมตร 
 

แนวผนงั 

S 
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6.2.4  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ ส าหรับพืน้ท่ีเหนือฝ้า และใต้พืน้ยกระดับ 
 พืน้ท่ีเหนือฝ้าเช่นห้องใต้หลงัคา และช่องใต้พืน้ยกระดบั ท่ีมีช่องเปิดขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร
เพ่ือเข้าท าการบ ารุงรักษาได้ ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัโดยพิจารณาการเคล่ือนท่ีของควนั ความเร็ว
ลม ปริมาณฝุ่ น ความชืน้ และอณุหภมูิประกอบ 

(1) ห้องใต้เพดาน หรือห้องใต้หลงัคาต้องตดิตัง้ตามข้อ 6.2.1, 6.2.2 และ 6.2.3 
(2) ช่องใต้พืน้ยกระดบั ให้ถือว่าแผ่นพืน้เป็นเสมือนฝา้เพดานราบ ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัเข้า

กบักล่องตอ่สายท่ียึดอย่างมัน่คงเข้ากับท่อร้อยสาย โดยสามารถท าได้ทัง้ในแนวดิ่ง หรือแนว
ระดบัในลกัษณะคว ่าลงแทนการตดิตัง้เข้ากบัแผน่พืน้ (ดรููปท่ี 6.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.5  ระยะห่างจากช่องลมระบบปรับอากาศ 
(1) ต้องติดตัง้ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีกระแสลม อุณหภูมิ และความชืน้จากระบบปรับอากาศไม่

รบกวนหรือมีผลตอ่การท างานของอปุกรณ์ตรวจจบันัน้ 
(2) ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับให้ห่างจากหัวจ่ายลมเย็น หรือช่องดูดลมกลับท่ีอยู่ในระนาบ

เดียวกนักบัอปุกรณ์ตรวจจบันัน้ ไมน้่อยกวา่ 910 มิลลิเมตร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของหวัจ่ายลม 
หรือชอ่งดดูลมกลบั และความเร็วลมวดัท่ีต าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบันัน้ ๆ 

 

6.2.6 ต าแหน่งตดิตัง้ส าหรับเพดานระดับราบที่มีตง หรือคานยื่นลงมา 

 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีตง หรือคานเรียงขนาน หรือตดักัน ต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ขึน้อยู่กับความลึกของคานหรือระยะท่ีคานย่ืนลงมา และระยะห่างระหว่างคาน ประกอบกัน (ดรููปท่ี  6.7) 
ดงันี ้ 

(1) คานท่ีลึกน้อยกว่าร้อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ต้องติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัท่ีเพดานหรือใต้คาน โดยใช้ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับเพดาน
แนวระดบัราบ 

รูปท่ี 6.6 ลกัษณะกำรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุใต้พืน้
ยกระดบั 

อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

ทอ่
โลหะ 

หมดุ
ประกบั 

ทอ่
โลห

แผ่นพืน้ยก 

กลอ่งตอ่สำย เหล็กฉำก 

ทอ่
โลห

พืน้คอนกรีต 



วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภาคที่ 6 | 6-7 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

(2) คานท่ีลึกมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ต้องพิจารณา
ระยะหา่งระหวา่งคานประกอบดงันี ้

ก. ระยะหา่งระหวา่งคานมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 40 ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.4H) 
ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดานระหวา่งคาน 

ข. ระยะหา่งระหวา่งคานน้อยกว่าร้อยละ 40 ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.4H) ต้องตดิตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดาน หรือใต้คานโดยอปุกรณ์ตรวจจบัในแนวขนานกบัคาน ให้ใช้
ระยะห่างท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ และอุปกรณ์ตรวจจบัในแนวตัง้ฉากกับคาน ให้ใช้
ระยะหา่งเพียงคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

(3) ช่องทางเดินท่ีมีความกว้างไม่เกิน 4.6 เมตร และมีคานตดัขวางกบัแนวของทางเดิน ต้องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันท่ีผนัง หรือท่ีเพดาน หรือท่ีใต้คานโดยใช้ระยะห่างท่ีใช้ส าหรับเพดาน
ระดบัราบ 

(4) ห้องท่ีมีพืน้ท่ีไมเ่กิน 84 ตารางเมตร ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดาน หรือท่ีใต้คานโดย
ใช้ระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.7 ต าแหน่งตดิตัง้ท่ีเพดานลาดเอียง ที่มีคานในแนวตัดฉากกับลาดเพดาน 

 เพดานลาดเอียงท่ีมีคานขนานในแนวตัดฉากกับลาดเพดาน (ดูรูปท่ี 6.8) ต้องติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัดงันี ้

 

 
 

รูปที่ 6.7 เพดานแนวระดบัราบท่ีมีคานย่ืนลงมา 

หมายเหตุ h   =  ความสูงของเพดานจากระดบัพืน้ 
 d   =   ระยะทียื่น่ลงมาของคาน 
 w  =  ระยะห่างระหว่างคาน 

h 

d 

พืน้อาคาร 

w 
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(1) ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดานระหว่างคาน  โดยใช้ระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบัใน
แนวขนานกบัคานเทา่กบัระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

(2) ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดานในแนวลาดเอียงท่ีตัง้ฉากกบัคาน ต้องวดัในแนว
ระดบั โดยใช้ความสงูเฉล่ียของเพดานลาดเอียง เป็นเกณฑ์ 

(3) หากคานลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ให้ใช้
ระยะหา่งในข้อ ข. เทา่กบัระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

(4) หากคานย่ืนลงมามากกวา่ร้อยละ 10 ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ต้องตดิตัง้ดงันี ้

ก. ถ้าระยะห่างระหว่างคานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน 
(0.4H) ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดานระหวา่งคานทกุคาน 

ข. ถ้าระยะห่างระหว่างคานน้อยกว่าร้อยละ 40 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน (0.4H) ต้อง
ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควันท่ีเพดาน โดยมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันใน
แนวตัง้ฉากกบัคาน ไมเ่กินคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

6.2.8  ต าแหน่งตดิตัง้ส าหรับเพดานลาดเอียง ที่มีคานขนานไปกับลาดของเพดาน 

 เพดานลาดเอียงท่ีมีคานขนานไปกับลาดของเพดาน (ดรููปท่ี 6.9) ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควนั
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.8 แสดงระดบักำรตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส ำหรับเพดำนลำดเอียง แบบท่ี 1 

รูปท่ี 6.9 แสดงระดบักำรตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส ำหรับเพดำนลำดเอียง แบบท่ี 2 
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(1) ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีใต้คาน โดยใช้ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีติดใต้คาน
ในระดบัเดียวกนั เทา่กบัระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

(2)  ระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีติดใต้คานเดียวกนั ตามแนวลาดเอียงต้องวดัในแนว
ระดบั โดยใช้ความสงูเฉล่ียของเพดานลาดเอียง เป็นเกณฑ์ 

(3) หากคานลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน  (0.1H) ให้ใช้
ระยะหา่งในข้อ ข. เทา่กบัระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

(4) หากคานลึกมากกว่าร้อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ต้องติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจับควันให้มีระยะห่างในข้อ ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน 
(0.4H) และต้องไมเ่กินคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งท่ีใช้ส าหรับเพดานระดบัราบ 

6.2.9  ต าแหน่งตดิตัง้ส าหรับเพดานลาดเอียง ที่มีคานขนานและขวางตัดกัน 

 เพดานลาดเอียงท่ีมีคานขนานและขวางตดักันตามแนวลาดของเพดาน (ดรููปท่ี 6.10) ต้องติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัควนัดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควันท่ีใต้คาน โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับต้องวัดในแนว

ระดบั และใช้ความสงูเฉล่ียของเพดานลาดเอียง เป็นเกณฑ์ 
(2) หากคานลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H) ต้องติดตัง้

อุปกรณ์ตรวจจับควันให้ห่างกันท่ีเว้นได้ไม่เกิน 3 คาน และต้องไม่เกินระยะห่างที่ใช้ส าหรับ
เพดานระดบัราบ (ดรููปท่ี 6.11ซ้าย) 

(3) หากคานลึกมากกว่าร้อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ถึงเพดาน (0.1H)  ต้องติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัให้หา่งระหว่างกนัท่ีเว้นได้ไม่เกิน 2 คาน โดยระยะห่างต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของความสงูจากพืน้ถึงเพดาน (0.4H) และต้องไมเ่กินคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งที่ใช้ส าหรับเพดานระดบั
ราบ (ดรููปท่ี 6.11 ขวา) 

 

รูปท่ี 6.10 แสดงระดบักำรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัส ำหรับเพดำนลำดเอียง แบบท่ี 3 
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6.2.10  พืน้ท่ีท่ีมีอัตราการระบายอากาศสูง 

 พืน้ท่ีมีอตัราการระบายอากาศมากกว่า 15 ครัง้ตอ่ชัว่โมง ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัต้องไม่
เกิน 6.30 เมตร หรือหา่งจากก าแพงหรือผนงักัน้ห้องไมเ่กิน 3.15 เมตร  
หมายเหตุ 

(1) อตัราการระบายอากาศ (Air Change Rate) 15 ครัง้ต่อชัว่โมง หมายถึง ปริมาตรอากาศในห้องที่ต้อง
ระบายออกภายนอกให้หมดเป็นจ านวน 15 เท่าของปริมาตรหอ้งในเวลา 1 ชัว่โมง 

(2) พืน้ทีมี่ความเร็วลมมากกว่า 3.00 เมตรต่อวินาที ตอ้งพิจารณาตามหลกัวิศวกรรมเป็นพิเศษ 

 

6.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดล าแสง(beam type smoke detector) 

 อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสง ให้การตรวจจบัท่ีมีลกัษณะคล้ายอุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ ท่ี
เรียงตอ่กนั สามารถใช้ข้อก าหนดเดียวกบัอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุได้ (ดขู้อก าหนดท่ี 6.2.2 ถึง 6.2.6) 

6.3.1 ต าแหน่งตดิตัง้ในพืน้ท่ีป้องกัน 

(1) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดล าแสง ติดตัง้ได้ในระดบัความสูงไม่ต ่ากว่า 2.70 เมตรแต่ไม่เกิน 
25.00 เมตร 

(2) ต้องเลือกต าแหน่งติดตัง้ ในระดบัท่ีควนัสามารถกระจายหรือลอยตวัผ่านขึน้ไปจนถึงล าแสง
ของอปุกรณ์ตรวจจบัควนัได้ โดยอปุกรณ์ส่วนท่ีรับล าแสงต้องไม่ถูกกับแสงแดดโดยตรง หรือ
แสงจ้ามาก ๆ จนอาจท าให้ท างานผิดพลาดได้  

(3) ต้องติดตัง้ต ่าจากเพดานไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 750 มิลลิเมตร เพ่ือลด
ผลกระทบจากระดบัของชัน้อากาศร้อนใต้เพดาน (stratification effect) 

รูปท่ี 6.11 เพดำนแนวระดบัรำบท่ีมีคำนย่ืนลงมำ 

d/h > 0.1 

แนวจัว่ S 

S S 

S 

d/h < 0.1 

S S 

S S 

อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 
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(4) อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสงทุกชุดท่ีติดตัง้ในพืน้ท่ีเดียวกัน ต้องอยู่ในวงจรโซนตรวจจบั
เดียวกนั และแยกออกจากโซนตรวจจบัอ่ืน 

(5) ต้องตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ตรวจจบัเข้ากบัพืน้ผิวคอนกรีต หรือโครงสร้างหลกัของอาคารอยา่งมัน่คง 
แข็งแรง ไมมี่การเคล่ือนตวั สามารถเข้าบ ารุงรักษาได้โดยสะดวก 

 
6.3.2 ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจจับใต้เพดานระดับราบ 
 อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสงติดตัง้ในพืน้ท่ีมีเพดานระดบัราบ ต้องมีระยะห่างระหวา่งแต่ละชดุ
ดงัตอ่ไปนี ้(ดรููปท่ี 6.12) 

(1) ระยะหา่งแตล่ะชดุ ต้องไมเ่กิน 14.00 เมตร 
(2) อปุกรณ์ชดุท่ีอยู่ใกล้ผนงักัน้แบง่พืน้ท่ีในแนวขนานกบัล าแสง ต้องติดห่างจากผนงัไมเ่กิน 7.00 

เมตรหรือ ½ เทา่ของระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์แตล่ะชดุ 
(3) ระยะห่างจากผนงัหรือพืน้ผิวติดตัง้ ในแนวตัง้ฉากกบัล าแสง ต้องไม่เกิน 3.5 เมตรหรือ ¼ เท่า

ของระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์แตล่ะชดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.3 ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจจับใต้เพดานลาดเอียง 
 ต าแหน่งติดตัง้ในพืน้ท่ีท่ีมีเพดานลาดเอียง ต้องติดตัง้ชุดตวัส่ง-รับและแผ่นสะท้อน (ดรููปท่ี6.13) 
หรือชุดตวัส่งและตวัรับ (ดูรูปท่ี 6.14) ให้ล าแสงขนานกับแนวระดบัไปตามลาดเอียงของเพดาน โดยใช้
ระยะหา่งระหวา่งชดุอปุกรณ์ใต้เพดานระดบัราบ (ด ู6.3.2)  

(1) การวดัความสูงของของเพดานลาดเอียง เพ่ือก าหนดต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัต้องวดั
จากเพดานลงมาถึงพืน้ในแนวดิง่ในแตล่ะระดบัลาดเอียงท่ีเพดาน 

(2) การวดัระยะหา่งระหวา่งชดุอปุกรณ์ตรวจจบั ต้องวดัในแนวระดบัราบ 
 

รูปท่ี 6.12 ระยะหำ่งระหว่ำงอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล ำแสงใต้เพดำนระดบัรำบ 

ตวัสง่ 

ตวัสง่ ตวัรับ 

ตวัรับ 

ระยะหำ่ง (s) = 18.00 

½ s 

½ s 

¼ s ¼ s 

แนวล ำแสง 

แนวล ำแสง 
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รูปท่ี 6.13 ระยะหำ่งระหว่ำงอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล ำแสงแตล่ะชดุใต้เพดำนลำดเอียง 

ก.เพดำนหลงัคำลำดเอียง 

ตวัสง่-รับ 

แผ่นสะท้อน 

บริเวณติดตัง้ 
อปุกรณ์ตรวจจบัชนิดจดุ 

แนวล ำแสง 

ไมเ่กิน 1.00 เมตร 

ไมเ่กิน 1.00 เมตร 

½ s 

½ s 
s 

s 

ข.เพดำนหลงัคำทรงเพิงแหงน 

s = ระยะหำ่ง 

½ s 
s 

s 
ตวัสง่-รับ 

แผ่นสะท้อน 

ไมเ่กิน 1.00  
เมตร 

แนวล ำแสง 

รูปท่ี 6.14 แบบตวัอย่ำงกำรตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล ำแสง ใต้เพดำนลำดเอียง 

หมายเหตุ  มิติ เป็นเมตร 

7.00 14.00 14.00 14.00 14.00 7.00 

ภาพตดั ก-ก 

R B 
R B 

R B 
R B 

R B 

14.00 7.00 

ก ก 

14.00 14.00 14.00 7.00 

แปลนเพดานลาดเอียง 

แนวจัว่
หลงัคำ 

B R 

B T B T B T B T B T 

B R B R B R B R 
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6.4 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด 
 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตวัอย่างอากาศหลายจุด (multipoint aspirated smoke detectors) 
คืออปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีประกอบด้วยทอ่ดดูอากาศจากพืน้ท่ีปอ้งกนักลบัมายงัเคร่ืองตรวจจบัควนัด้วยป๊ัม
ดูดอากาศขนาดเล็ก โดยท่ออาจมีรูส าหรับดูดสุ่มตวัอย่างอากาศได้ตัง้แต่หนึ่งรูขึน้ไป ซึ่งจุดสุ่มตวัอย่าง
อากาศแตล่ะจดุถือเสมือนเป็นอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ และต้องใช้ระยะหา่งตามมาตรฐานของอปุกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดจดุ โดยทอ่ต้องมีขนาด ความยาว จ านวนรู และขนาดของรูเป็นไปตามท่ีผู้ผลิตก าหนด (ดู
รูปท่ี 6.15 และ 6.16) โดยขนาดของพืน้ท่ีส าหรับโซนตรวจจบัแตล่ะโซน ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อ 3.2 
หมายเหตุ อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุดที่ท างานร่วมกบัอปุกรณ์สุ่มตวัอย่างอากาศเพียงจุดเดียวจากท่อดูดลมกลบัของ
ระบบปรบัอากาศ (ดูข้อ 4.2.1.1) ไม่ถือเป็นอปุกรณ์ตรวจจบัชนิดนี ้

 
6.4.1 ระยะห่างและต าแหน่งตดิตัง้ของอุปกรณ์ตรวจจับ  

(1) โซนตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตวัอย่างอากาศแต่ละโซน  สามารถมีขนาด
พืน้ท่ีโซนได้ไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร (ดรููปท่ี 6.17) 

(2) จุดสุ่มตัวอย่างแต่ละจุด จะต้องมีรูสุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีท าให้ระบบท างานได้
โดยสะดวกและถกูต้อง  

(3) ระยะห่างระหว่างรูสุ่มตวัอย่าง จะต้องไม่เกินกว่าระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิด
จดุ(ดรููปท่ี 6.18 (ก) และ 6.18 (ข)) 

(4) ห้องท่ีมีขนาดพืน้ท่ีตัง้แต ่46 ตารางเมตร จะต้องมีจดุสุม่ตวัอยา่งตัง้แต ่2 จดุขึน้ไป 
(5) การออกแบบระบบทอ่ดดูอากาศ รวมทัง้การก าหนดขนาดทอ่และการค านวณปริมาตรการไหล

ของอากาศผ่านท่อ จะต้องท าให้ระบบมีความไวในการตรวจจับควันไม่น้อยกว่าอุปกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดจดุ ในขนาดพืน้ท่ีตรวจจบัท่ีเทา่กนั 

(6) การออกแบบระบบท่อสุ่มตวัอย่างจะต้องท าให้ปริมาตรการไหลของอากาศจากรูสุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปริมาตรอากาศท่ีดดูผ่านรูสุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใกล้จุด
ตรวจจบัมากท่ีสดุ 

(7) อากาศท่ีถูกดูดผ่านจุดสุ่มตวัอย่างท่ีจุดไกลสุดมาถึงจุดตรวจจับ จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 120 
วินาที 

6.4.2 การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 
 ท่อและชุดอุปกรณ์ตรวจจับต้องติดตัง้บนฐานท่ีมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นไหว อันท าให้เกิดการเร่ิม
สญัญาณท่ีผิดพลาด 

(1) ทอ่ท่ีใช้จะต้องเป็นทอ่ชนิด พีวีซี อยา่งหนาสีขาว หรือสีส้มหรือเป็นทอ่ทองแดง 
(2) การตอ่ทอ่ จะต้องตอ่ด้วยข้อตอ่แบบประสานแนบสนิท 
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(3) การวางแนวท่อและการติดตัง้ในทุกส่วนของระบบท่อ จะต้องท าให้สามารถเข้าท าการ
บ ารุงรักษาในภายหลงัได้โดยง่าย ทัง้การก าหนดต าแหน่งของรูสุ่มตวัอย่างจะต้องไม่ท าให้
ความสามารถตรวจจบัของระบบลดลงในระยะยาว 

(4) ทอ่หวัสุม่ตวัอยา่งท่ีตอ่แยกจากทอ่หลกัของระบบจะต้องยึดปลายทัง้สองด้านอยา่งแข็งแรง 
(5) รูสุ่มตวัอย่างจะต้องเรียบทัง้ภายนอกและภายใน กบัจะต้องไม่ทาสีทบัรูสุ่มตวัอย่างอนัอาจ

ท าให้ขนาดของรูเล็กลง 
(6) ต าแหนง่ของจดุสุม่ตวัอยา่ง จะต้องท าเคร่ืองหมายด้วยสีท่ีแตกตา่งจากท่อในบริเวณอ่ืน 
(7) ท่อสีขาว จะต้องท าเคร่ืองหมายทุกระยะ 2 เมตร ด้วยเส้นสีแดง หรือสีส้ม กว้างไม่น้อยกว่า 

25 มิลลิเมตรตลอดความยาวของท่อหรือแสดงอกัษรสีแดง หรือสีส้มข้อความว่า “แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้”ทกุระยะ 2 เมตร โดยตวัอกัษรต้องมีขนาดความสงูไม่น้อยกวา่10มิลลิเมตร 

(8) ระบบท่อท่ีติดตัง้ซ่อนในฝ้าเพดาน แล้วต่อท่อแยกไปยงัจุดสุ่มตวัอย่าง หรือหวัสุ่มตวัอย่าง 
จะต้องมีเคร่ืองหมายหรือข้อความแสดงว่าเป็นจดุสุม่ตวัอย่าง 

(9) จดุสุม่ตวัอย่างหรือหวัสุม่ตวัอย่างท่ีตอ่อยู่กบัท่อแยกด้วยท่ออ่อน จะต้องย่ืนเลยจากระดบัฝา้
ไมน้่อยกวา่ 25 มม. แตไ่มเ่กิน 600 มม. 

(10) หากรูสุ่มตวัอย่างอุดตนัจะต้องมีเสียงและสญัญาณเตือนท่ีมองเห็นได้แสดง ท่ีแผงควบคมุ
ระบบสุม่ตวัอยา่ง และท่ีแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

(11) แหล่งจ่ายไฟส าหรับระบบตรวจจบัควนัชนิดสุ่มตวัอย่าง รวมทัง้ป๊ัมดดูอากาศ ส่วนตรวจจบั 
และสว่นแจ้งสญัญาณ จะต้องมีพิกดัไมน้่อยกวา่ท่ีค านวณได้ตามภาคผนวก ง 
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รูปที่ 6.15  ตวัอยำ่งกำรท ำงำนของอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอย่ำงอำกำศหลำยจดุ 

ทอ่สุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 

อำกำศจำกพืน้ท่ีปอ้งกนั 

รูสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 

O O O O   
เคร่ืองตรวจจบัควนั 

รูปท่ี 6.16  ตวัอยำ่งกำรตดิตัง้ทอ่และหวัสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 
ส ำหรับระบบตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอย่ำงอำกำศหลำยจดุ 

หวัสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ หวัสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 

พืน้ท่ีเหนือฝำ้เพดำน 

ฝำ้เพดำน 

พืน้ท่ีปอ้งกนั 

ทอ่สุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 

รูสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ รูสุม่ตวัอยำ่งอำกำศ 
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รูปท่ี 6.17  ภำพตวัอยำ่งกำรวำงทอ่ดดูอำกำศ 
ระบบตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยำ่งอำกำศหลำยจดุส ำหรับคลงัสินค้ำ 

ชดุตรวจจบัควนั 

พืน้ท่ีส ำนกังำน 

พืน้ที่คลงัสนิค้ำ 

คลงัสนิค้ำยอ่ย 
ชัน้ลอย 

ลำนขนถ่ำยสนิค้ำ จดุจอดรถยก 

ชดุตรวจจบัควนั 

แนวทอ่สุม่ตวัอยำ่งอำกำศติดตัง้ที่ระดบัเพดำน 
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หมายเหตุ  มิติ เป็นเมตร 

รูปท่ี 6.18 (ก) ภำพเพ่ือกำรเปรียบเทียบกำรตดิตัง้บนเพดำนระดบัรำบ 
ระยะหำ่งระหวำ่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ 

4.50 9.10 9.10 9.10 9.10 4.50 

4.50 

9.10 

9.10 

9.10 

4.50 

พืน้ท่ีปอ้งกนั 

อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 
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6.5 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดภาพวีดีโอ (video image smoke detector) 

 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดภาพวิดีโอ ให้การตรวจจับโดยการวิเคราะห์ภาพท่ีถ่ายทอดจาก
กล้องโทรทศัน์วงจรปิดสี หรือ ขาว ด า และจะเร่ิมสญัญาณตรวจจบัเม่ือควนัมีความหนาแน่นมากขึน้ หรือ
แพร่ขยายตวักินพืน้ท่ีมากขึน้เกินพิกดัท่ีก าหนดในภาพทัง้นีก้ล้องทกุชดุ ต้องมีการตรวจคมุสายสญัญาณ 

6.5.1  ต าแหน่งตดิตัง้ในพืน้ท่ีป้องกัน 

(1) พืน้ท่ีปอ้งกนัต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอตอ่การท างานของกล้อง ในอนัท่ีจะให้ภาพท่ีมีคณุภาพ
เพียงพอกบัการประมวลผลและวิเคราะห์ได้ 

(2) พืน้ท่ีปอ้งกนัต้องไม่มีฝุ่ นละออง หรือหมอกควนัจากไอน า้หรือสิ่งท่ีคล้ายกบัควนั ท่ีท าให้กล้อง
มองเห็นภาพได้พร่ามวัจนอาจท างานตรวจจบัท่ีผิดพลาดได้ 

รูปท่ี 6.18 (ข) ภาพเพ่ือการเปรียบเทียบการตดิตัง้บนเพดานระดบัราบระยะหา่งระหว่างรู 
หรือหวัสุม่ตวัอยา่งอากาศ อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศหลายจดุ 

หมายเหตุ  มิติ เป็นเมตร 

รูสุม่ตวัอยำ่ง 

แนวทอ่สุม่ตวัอยำ่ง 

พืน้ท่ีปอ้งกนั ชดุตรวจจบัควนั 

4.50 9.10 9.10 9.10 9.10 4.50 

4.50 

9.10 

9.10 

9.10 

4.50 
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(3) ต าแหน่งและพืน้ผิวท่ีใช้ติดตัง้ต้องไม่มีการเคล่ือนไหว หรือบิดตัวอันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงอณุหภมูิในแตล่ะชว่งเวลา 

(4) ต าแหน่งติดตัง้และทิศทางการมองพืน้ท่ีปอ้งกนัของกล้อง ต้องไม่มีโครงสร้างอาคาร หรือสิ่งท่ี
บดบงัมมุมองเห็นพืน้ท่ี หรือสิ่งท่ีต้องการการตรวจจบัด้วยกล้อง 

6.5.2 จ านวนกล้องโทรทัศน์ 

 กล้องโทรทศัน์ติดตัง้ในแต่ละพืน้ท่ีป้องกัน ต้องมีจ านวนท่ีพอเพียงต่อการมองเห็นพืน้ท่ีป้องกันได้
ดงันี ้

(1) มองเห็นพืน้ท่ีได้ทัง้หมด โดยไมมี่สว่นใดในพืน้ท่ีท่ีเป็นจดุบอดภาพ 
(2) มองเห็นพืน้ท่ีส่วนทับซ้อน (overlap area) ในภาพจากแต่ละกล้อง ในแต่ละมุมมอง (ดูรูปท่ี  

6.19) 
(3) ภาพในแต่ละส่วนของพืน้ท่ี หรือภาพท่ีเห็นพืน้ท่ีทัง้หมดต้องไม่เล็กจนกระทั่งไม่อาจระบุ

นยัส าคญัได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.19 ภำพกำรตดิตัง้กล้องท่ีมีมมุมองพืน้ท่ีทบัซ้อน  

(ก) ภาพมองจากด้านข้าง 

กล้อง 2 กล้อง 1 

พืน้ที่ทบั
 (ข) ภาพมองจากด้านบน 

มมุมองกล้อง 
1 

มมุมองกล้อง 
2 

พืน้ที่ทบัซ้อน 

กล้อง 2 

กล้อง 1 
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ภาคที่ 7 
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง 

 
7.1 ทั่วไป 
 ผู้ ใช้งานต้องมีความเข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง (แบบอินฟราเรด และ
อัลตราไวโอเลต) ด้วย เพ่ือการเลือกใช้ท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับความเส่ียงของสถานท่ีและระดบัของการ
ปอ้งกนั การตดิตัง้ต้องท าตามค าแนะน าของผู้ผลิต ตามชนิดของอปุกรณ์ท่ีเลือกใช้ 
 
7.2 ระยะห่างและต าแหน่งตดิตัง้ของอุปกรณ์ตรวจจับ  
 ระยะห่างจากจุดก าเนิดไฟถึงอุปกรณ์ตรวจจบั มีผลต่อความเข้มของการแผ่รังสี โดยความเข้มของ
รังสีท่ีมาถึงอปุกรณ์ตรวจจบัจะลดลง ในปริมาณท่ีผกผนัของระยะหา่งยกก าลงัสองโดยประมาณ ดงันัน้หาก
ระยะห่างเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า ความเข้มของการแผ่รังสีจากจุดก าเนิดไฟจะต้องมีมากขึน้ถึง 4 เท่าจากเดิม 
จงึจะท าให้อปุกรณ์ตรวจจบัท างาน  

(1)  อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิงต้องตดิตัง้ไมใ่ห้มีวตัถมุากีดขวาง หรือมีโครงสร้างของอาคารบงั หรือ
อยู่ในแนวมมุตรวจจบัของอปุกรณ์ (field of view) ต าแหน่งติดตัง้ต้องเข้าท าการบ ารุงรักษาได้
สะดวก เชน่การท าความสะอาดเลนส์ ทัง้ต้องไมต่ดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัใกล้แสงสวา่งจ้าหรือหลงั
กระจกใสหรือแผงโปร่งแสงใด ๆ ท่ีบงัการรับการแผรั่งสีจากเปลวเพลิง 

(2)   อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ต้องติดตัง้ให้เกิดเงาหรือจุดบอดบนพืน้ท่ีท่ีป้องกันให้น้อยท่ีสุด  
พืน้ท่ีท่ีไม่ได้รับการป้องกันท่ีเกิดขึน้จากการบงัของวตัถุเช่น สิ่งของบนชัน้เก็บของสงู ๆ ต้องติด
อปุกรณ์ตรวจจบัเพิ่มเตมิท่ีจดุนัน้  

 

7.3 การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 
 อปุกรณ์ตรวจจบัต้องตดิตัง้บนฐานท่ีมัน่คงไมส่ัน่ไหว อนัท าให้เกิดการเร่ิมสญัญาณท่ีผิดพลาด 

7.3.1   การพจิารณามุมมอง 

 อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง จะท างานตรวจจบัได้เฉพาะในแนวท่ีมองเห็นได้โดยตลอด จากจุดท่ี
เป็นต้นก าเนิดไฟเท่านัน้ (ดรููปท่ี 7.1) ในระยะทางท่ีมีความไวในการตรวจจบัสงูสดุ โดยจะต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบแวดล้อมอ่ืนควบคูไ่ปด้วย  
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7.3.2   มุมมองของอุปกรณ์ตรวจจับ 
 อปุกรณ์ตรวจจบัต้องใช้เลนส์ท่ีให้มมุมองครอบคลมุพืน้ท่ีหรือสิ่งท่ีต้องการปอ้งกนัได้ โดยอาจติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัหลายชดุเพ่ือเพิ่มความเข้มข้นของการตรวจจบั (ดรููปท่ี 7.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 7.2 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบั 1 ชดุ และการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัหลายชดุ 

ทรงกรวยการมองเห็น 
อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ 

คว
าม
สงู
ใน
กา
รต
ิดต
ัง้ 

เปา้หมายการตรวจจบั 

พืน้ท่ีตรวจจบั  พืน้ที่ครอบคลมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบั จ านวน 1 ชดุ 

 พืน้ที่ครอบคลมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบั จ านวน 2 ชดุ 
 พืน้ที่ครอบคลมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบั จ านวน 3 ชดุ 
 พืน้ที่ครอบคลมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบั จ านวน 4 ชดุ 
 

อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ 

รูปท่ี 7.1 ตวัอยา่งไดอะแกรมโพลาร์ของอปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง 

ระยะทาง ความไวที่ระยะสงูสดุตาม
แนวตัง้ฉากกบัอปุกรณ์ตรวจจบั 
(เมตร) พืน้ท่ีตรวจจบั 

ทรงกรวยของการมองเห็น 

อปุกรณ์ตรวจจบั
เปลวเพลงิ 

มมุ -90 องศา มมุ +90 องศา 
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ภาคที่ 8 
ข้อก าหนดการตดิตัง้ 

 
8.1 ทั่วไป 

 บริภณัฑ์ท่ีใช้ตดิตัง้ทัง้หมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และ
ต้องตดิตัง้ในสถานท่ีซึง่จะไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่การท างานและความเช่ือถือได้ของ
ตวับริภัณฑ์เอง การเลือกใช้บริภัณฑ์ต้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีท าการติดตัง้ 
เช่น มีอณุหภูมิสงู มีความชืน้ เกิดการผกุร่อนได้ สัน่สะเทือน อยู่ในบรรยากาศท่ีติดไฟง่าย 
และอ่ืน ๆ 
 การติดตัง้บริภัณฑ์ต้องสะดวกต่อการบ ารุงรักษา และระยะห่างในการติดตัง้
อปุกรณ์ตรวจจบัต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในภาคท่ี 5, 6, และ 7 
หมายเหตุ ในที่ซ่ึงต้องการมีการติดตัง้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ต้องปฏิบติัตามข้อแนะน าของ
บริษัทผูผ้ลิต 

 
8.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

8.2.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก  

 แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องมีขนาดเพียงพอ
ส าหรับการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ภายในแผงและมีข้อก าหนดดงันี ้

(1)  แหลง่จา่ยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรือ 
(2)  แหลง่จา่ยไฟฟ้าท่ีจา่ยกระแสไฟฟ้าได้เทียบเทา่ ข้อ 8.2.1 (1)  

 หมายเหตุ ไฟฟา้จากแหล่งจ่ายไฟหลกัทีใ่ช้คือไฟฟา้กระแสสลบั แรงดนั 220 โวลต์   

8.2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง 

 แหลง่จา่ยไฟฟ้าส ารองต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
(1)  สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนได้โดยอัตโนมัติ เม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิด

ขดัข้อง 
(2)  แบตเตอร่ีเป็นชนิดท่ีสามารถประจไุด้ 
(3)  แบตเตอร่ีเป็นชนิดไมต้่องบ ารุงรักษา (maintenance free)  
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8.2.3 พกัิดของแหล่งจ่ายไฟ 

 พิกัดของแหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าผลรวมของโหลดสูงสุดในข้อ   (1) 
และ (2) ตอ่ไปนี ้ 

(1)  ผลรวมโหลดทัง้หมดของแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้รวมถึงบริภณัฑ์
ทัง้หมดท่ีใช้ไฟจากแหลง่จา่ยไฟของแผงควบคมุระบบขณะแจ้งสญัญาณ 

(2)  กระแสสงูสดุของเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 
 หมายเหตุ เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีตอ้งสามารถประจุแบตเตอร่ีภายใน 24 ชัว่โมง เร่ิมจากที่
แบตเตอร่ีไฟหมด ให้แบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้นาน 5 ชั่วโมงในสภาวะปกติ กับอีก 15 นาที ใน
สภาวะแจ้งสญัญาณ 

8.2.4 พกัิดของแบตเตอร่ี  

 การก าหนดพิกดัของแบตเตอร่ีมีรายละเอียดดงันี ้
(1)  เม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าดบั แบตเตอร่ีต้องมีพิกดัท่ีจะสามารถจ่ายไฟให้ระบบใน

สภาวะปกติได้ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง หลงัจากนีแ้ล้วจะต้องสามารถจ่ายไฟ
ให้กบัระบบในสภาวะแจ้งเหตไุด้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 

(2)  ในการค านวณพิกดัของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีใหม่ต้องมีพิกดัไม่ต ่ากว่า 125% 
ของค่าท่ีค านวณได้ตามข้อก าหนด โดยใช้ฐานพิกัดสูญเสีย 20% ของพิกัด
แบตเตอร่ีตลอดอายกุารใช้งาน 

8.2.5 แบตเตอร่ีและเรือนบรรจุ 

 เรือนบรรจุ หรือตู้  หรือแผงบรรจุแบตเตอร่ี ต้องอยู่ในท่ีซึ่งเข้าตรวจสอบได้สะดวก 
สายตอ่ขัว้แบตเตอร่ีต้องแสดงขัว้ให้ชดัเจนเพ่ือปอ้งกนัการใสส่ายสลบักนั การตอ่สายหรือ
ขัว้แบตเตอร่ีทัง้หมดต้องใช้ตวัตอ่ชนิดท่ีเหมาะสม ห้ามตอ่ไฟจากแบตเตอร่ีไปใช้กับโหลด
อ่ืน นอกจากท่ีใช้กบัแผงควบคมุระบบ 

8.2.6 การค านวณพกัิดของแบตเตอร่ี 

 การค านวณหาพิกัดของแบตเตอร่ี และเคร่ืองประจุแบตเตอร่ี (battery charger) 
จะต้องค านวณจากโหลดทัง้หมดท่ีต่ออยู่ในวงจร และต้องพิจารณาทัง้สภาวะแจ้งเหตุ  
และสภาวะใช้งานปกต ิการค านวณให้ด าเนินการดงันี ้
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AhLIFE =     (IQ x TQ) + (IA x 0.25) 

AhREQ =     [(IQ x TQ) + (IA x 0.25)] x 1.25 

ก าหนดให้ 

AhLIFE     =    พิกดัของแบตเตอร่ีเม่ือสิน้สดุอายกุารใช้งาน เป็นแอมแปร์-ชัว่โมง 
AhREQ     =   พิกดัท่ีต้องการของแบตเตอร่ี เป็นแอมแปร์-ชัว่โมง 
IQ =   ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะใช้งานปกต ิเป็นแอมแปร์ 
TQ                  =   จ านวนชัว่โมงส ารองท่ีต้องการ  
IA =   ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะแจ้งเหต ุเป็นแอมแปร์ 
0.25  =   จ านวนชัว่โมงแจ้งเหต ุ(คา่คงท่ี) 

หมายเหตุ ดูตวัอย่างการค านวณหาพิกดัของแบตเตอร่ีในภาคผนวก ง 

8.2.7 ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการท างานขัดข้อง 

 การเช่ือมตอ่สาย ระหว่างแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้กบัแผงควบคมุย่อย
ท่ีติดตัง้แยกคนละสถานท่ี ต้องท าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส าห รับ
ประเทศไทย 

8.2.8 โหลดรอง (Ancillary Load) 

 โหลดรองเช่น บริภณัฑ์แสดงผลเพลิงไหม้ บริภณัฑ์โมดลุย์ท่ีระบุต าแหน่งได้ และ
บริภณัฑ์ตอ่ร่วม (interface equipment) ท่ีใช้ควบคมุระบบอ่ืน ๆ เป็นต้น ท่ีติดตัง้ห่างไกล
จากบริภณัฑ์แผงควบคมุระบบ ต้องใช้ไฟจากชดุจา่ยไฟเสริม (auxiliary power supply) ท่ี
มีการตรวจคมุการจ่ายไฟพร้อมแบตเตอร่ีส ารองไฟ และเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี ในพิกดัตาม
การค านวณในข้อ 8.2.6 
 อนึ่งบริภัณฑ์ต่อร่วมท่ีประกอบด้วยขัว้ต่อสาย รีเลย์ หรือคอนแทกเตอร์ หรือ
อปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนใดก็ตาม ต้องท างานภายในพิกดัทางไฟฟ้าของหน้าสมัผสัรีเลย์ของแผง
ควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ โดยบรรจอุยูใ่นตู้ควบคมุท่ีมีปา้ยระบขุ้อความ “ระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้” 
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8.3 การต่อเข้ากับระบบที่ตดิตัง้ไว้แล้ว 
 การตอ่เข้ากบัระบบท่ีตดิตัง้ไว้แล้ว ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดตอ่ไปนี ้

(1)  การต่อเติมจากระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องท าการทดสอบระบบรวมทัง้หมด
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริภณัฑ์และการติดตัง้ทัง้หมดใช้งานร่วมกนัได้ดีและตรงตาม
จุดประสงค์ บริภัณฑ์ใหม่ท่ีจะน ามาติดตัง้ต้องสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานนี ้

(2)  ในท่ีซึ่งการติดตัง้เพิ่มเติมมีการเปล่ียนแปลงแผงควบคมุระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ การเดนิสายไฟไปยงัแหลง่จา่ยไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  

(3)  ถ้ามีความจ าเป็นต้องเดินสายไฟของอปุกรณ์เช่ือมตอ่เพ่ือสัง่งานไประบบอ่ืนท่ี
ตดิตัง้อยูเ่ดมิเพ่ือตอ่เข้ากบัแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ การตอ่สายเข้า
กบัขัว้ตอ่สายต้องใช้ตวัตอ่สายชนิดบีบย า้ ถ้าการตอ่สายเหล่านีท้ าท่ีภายนอก
แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องต่อในกล่องต่อสายท่ีมีป้ายระบุ
ข้อความ “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” 

 หมายเหตุ การน าอุปกรณ์ตรวจจับมาต่อใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว ต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคใหม้ัน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกนัได้ 
 
8.4 แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้  

8.4.1 ทั่วไป  

 แผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ (fire alarm control and annunciator panel) 
ต้องเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตัง้อยู่ในพืน้ท่ีทางเข้าหลักของอาคาร หรืออยู่ใน
ห้องควบคมุ หรือศนูย์สัง่การดบัเพลิง ท่ีสามารถเข้าตรวจสอบ และบ ารุงรักษาได้สะดวก  
8.4.2 ห้องท่ีตดิตัง้ 
 ประตหู้องท่ีติดตัง้แผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ต้องไม่ปิดล๊อก และมีป้าย
ระบขุ้อความ “แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้” ท่ีเห็นได้ชดัเจน ขนาดความสงูของ
ตวัอักษรต้องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และต้องไม่มีอักษรอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วยบนประตู
เดียวกนันี ้
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8.4.3 พืน้ท่ีซึ่งห่างออกไป 
 แผงควบคมุ และแสดงผลเพลิงไหม้ท่ีไม่ได้ติดตัง้ในพืน้ท่ีทางเข้าหลกัของอาคาร 
แต่ติดในพืน้ท่ีซึ่งห่างออกไป ต้องมีแผนผังแสดงต าแหน่งท่ีตัง้ของแผงควบคุม และ
แสดงผลเพลิงไหม้ตดิตัง้ท่ีทางเข้าหลกัของอาคารในต าแหนง่ท่ีเห็นได้ชดัเจน  
8.4.4 ความต้องการของสถานีดับเพลิงหรือศูนย์รับแจ้งเหตุ 
 อาคารซึ่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อไปยังสถานีดับเพลิงหรือศูนย์รับแจ้งเหตุ 
ต าแหน่งท่ีตัง้แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสถานี
ดบัเพลิง หรือศนูย์รับแจ้งเหต ุ

8.4.5 ต าแหน่งตดิตัง้ 

 บริภณัฑ์แผงควบคมุฯ แผงแสดงผลเพลิงไหม้ ต้องตดิตัง้หา่งจากกบับริภณัฑ์อ่ืน ๆ 
โดยขอบบนของแผงต้องอยู่สงูจากพืน้ระหว่าง 1.50 ถึง 1.80 เมตร และมีพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน
หน้าแผงตามรูปท่ี 8.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.4.6 รายละเอียดต าแหน่งของวงจรโซนตรวจจับ 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถแสดงรายละเอียดต าแหน่งของโซนตรวจจับได้บนแผง
แสดงผลเพลิงไหม้ ให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเตมิไว้ข้างแผงแสดงผลเพลิงไหม้ได้ 
 
 

รูปท่ี 8.1 บริเวณพืน้ท่ีว่างหน้าแผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ 

500 มม. 500 มม. 

1.00 เมตร 
พืน้ท่ีวา่ง 
หน้าแผง 

แผง 
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8.4.7 การเก็บเอกสาร   
ต้องมีตู้จดัเก็บเอกสารติดตัง้อยู่ใกล้แผงควบคมุและแสดงผลเพลิงไหม้ โดยต้องมีท่ีว่าง
เพียงพอส าหรับบรรจุสมุดบนัทึกประวัติระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ แผนภาพเส้นเด่ียวตาม
การตดิตัง้จริง และคูมื่อการใช้งาน  

 
8.5 แผงแสดงผลย่อย  

(1)  แผงแสดงผลย่อยอาจมีในพืน้ท่ีของอาคารท่ีมีการป้องกันเป็นพิเศษเช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ หรือมีอยูใ่นอาคารซึง่หา่งออกไปในพืน้ท่ีเดียวกนั 

(2)  แผงแสดงผลย่อยจะใช้เพ่ือแสดงผลพืน้ท่ีชัน้เดียวเท่านัน้ ถ้าแผงแสดงผลย่อย
ใช้กบัทัง้อาคารจะต้องติดตัง้ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของแผงแสดงผลเพลิง
ไหม้หลกั หากแผงแสดงผลย่อยใช้เฉพาะพืน้ท่ีท่ีก าหนด จะต้องติดตัง้อยู่ตรง
บริเวณทางเข้าหลกัท่ีจะเข้าไปยงัพืน้ท่ีท่ีก าหนดนัน้  

 

8.6 การพสูิจน์สัญญาณตรวจจับ (Verification) 

 วงจรโซนตรวจจบัส าหรับอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ท่ีต้องการพิสูจน์การตรวจจบัก่อน
ท าให้เกิดการแจ้งสญัญาณส าหรับพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การตรวจจบัผิดพลาดได้ง่าย โดยบริภณัฑ์
แผงควบคุมระบบจะก าหนดให้ต้องมีการเร่ิมสัญญาณตรวจจับสองครัง้ จากอุปกรณ์
ตรวจจับควันในวงจรโซนตรวจจับเดียวกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 60 วินาที จึงจะ
ยืนยนัการตรวจจบัจากวงจรนัน้ และท าการแจ้งสญัญาณตอ่ไป 
 อปุกรณ์และโซนตรวจจบัตอ่ไปนี ้ต้องไมพ่ิสจูน์สญัญาณตรวจจบั 

(1)   อปุกรณ์แจ้งเหต ุหรือสวิตช์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
(2)  อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน และอปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง 
(3)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ท่ีใช้กระตุ้นระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ 
(4)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ท่ีตดิตัง้ในพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดเพลิงไหม้สงู 
(5)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศหลายจดุ และชนิดภาพวิดีโอ 
(6)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนั ชนิดล าแสง และอปุกรณ์ตรวจจบัก๊าซ 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
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8.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual fire alarm station) 

 อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ หรือสวิตช์แจ้งเหตดุ้วยมือ เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เฉพาะเพ่ือการ
เร่ิมสญัญาณแจ้งเหตโุดยบคุคลท่ีพบเหตเุพลิงไหม้ในอาคาร ทัง้นีอ้ปุกรณ์แจ้งเหตทุกุชดุท่ี
ตดิตัง้ในอาคารเดียวกนั จะต้องมีรูปร่างลกัษณะท่ีเหมือนกนั มีวิธีการใช้งานอยา่งเดียวกัน 
และแตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดัจากอปุกรณ์แจ้งเหตท่ีุใช้กบัระบบอ่ืน 

8.7.1 ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในอาคาร 

(1)  ต้องติดตัง้ท่ีบริเวณทางออกจากพืน้ท่ีป้องกันในอาคาร เช่นทางเดินร่วมหนี
ไฟ หน้าชอ่งบนัได หน้าโถงลิฟต์ และหน้าประตหู้องบนัไดหนีไฟ เป็นต้น 

(2)  ต้องติดในจุดท่ีเห็นง่ายทัง้จากด้านหน้า และด้านข้าง เข้าถึงและใช้งานได้
สะดวก 

(3)  ต้องตดิสงูระหวา่ง 1.00 ถึง 1.30 เมตร วดัจากพืน้ถึงกลางก้านโยก หรือแปน้กด  
(4)  บริเวณประตทูางออกจากพืน้ท่ี ต้องติดให้ห่างจากวงกบประตไูม่เกิน 1.50 

เมตร และหากช่องประตกูว้างมากกว่า 12 เมตร ต้องติดท่ีทัง้สองข้างของวง
กบประตนูัน้ 

8.7.2 ระยะเข้าถงึอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในอาคาร  

(1)  พืน้ท่ีปอ้งกนัท่ีเป็นพืน้ท่ีโลง่ ระยะเข้าถึงอปุกรณ์แจ้งเหตตุ้องไมเ่กิน 30 เมตร 
(2)  พืน้ท่ีป้องกันท่ีมีแนวทางเดินแน่นอน  ระยะเข้าถึงอุปกรณ์แจ้งเหตุวัดใน

แนวทางเดนิในชัน้เดียวกนั ต้องไมเ่กิน 45 เมตร 

8.7.3 การตดิตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในอาคาร 

(1)  ต้องแยกวงจรโซนท่ีมีอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ออกจากวงจรโซนท่ีมีการ
พิสจูน์สญัญาณตรวจจบั 

(2)  อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือท่ีติดตัง้แล้ว ต้องมองเห็นได้จากด้านข้าง และหากติด
ฝังเรียบเข้ากับผนงั ต้องมีดวงไฟสีแดงติดในต าแหน่งเดียวกันท่ีมองเห็นได้
จากด้านข้าง 
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(3) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแต่ละชุด ต้องมีป้ายแสดงวิธีการใช้งานติดก ากับ 
และหากมีเคร่ืองปอ้งกนัการใช้งานอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือติดตัง้ ต้องมีปา้ย
แสดงวิธีการปลดเคร่ืองปอ้งกนันัน้ตดิก ากบัด้วย เชน่กนั 

8.8 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับ  

 อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล (remote indicator) ส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบัท่ีติดตัง้ใน
ท่ีซอ่น หรือพืน้ท่ีหวงห้าม ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตอ่ไปนี ้

(1)  อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลต้องประกอบด้วยดวงไฟสญัญาณท่ีมีแสงไฟเป็นสี
แดงท่ีมองเห็นได้จากด้านหน้าและด้านข้าง 

(2)  อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้องติดตัง้กับแผ่นป้ายท่ีมีอกัษรแสดงข้อความว่า 
“แจ้งเหตุเพลิงไหม้” ติดอยู่ ตวัอักษรต้องคงทนถาวรและเห็นได้ชัดเจน มี
ขนาดความสงูตวัอกัษรไมน้่อยกว่า 5 มิลลิเมตร 

(3) สถานท่ีติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัท่ีไม่ชดัแจ้งต้องระบุสถานท่ีติดตัง้เพิ่มเติมจาก
ข้อ 8.8 (2) เชน่ 
ใต้หลังคา (พืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้อยูร่ะหวา่งเพดานกบัหลงัคา) 
ในพืน้ท่ีปิด (พืน้ท่ีระหวา่งเพดานกบัพืน้ หรือพืน้ท่ีวา่งใต้หลงัคาท่ีเข้าถึงได้) 
ในตู้ (เคร่ืองหอ่หุ้มขนาดเล็กใช้ส าหรับเก็บบริภณัฑ์ตา่ง ๆ) 
ในห้อง (พืน้ท่ีขนาดใหญ่ หรือพืน้ท่ีหวงห้าม) 
ช่องอากาศไหลกลับ (return air) 
หัวจ่ายลม (supply air) 

(4)  ต าแหน่งของอปุกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้องอยู่ในพืน้ท่ีซึ่งเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
เช่นอุปกรณ์แสดงผลระยะไกลส าหรับห้อง ตู้  หรืออย่างอ่ืนท่ีคล้ายกัน ต้อง
ตดิตัง้บนผนงัหรือเหนือประตทูางเข้าไปยงัอปุกรณ์ตรวจจบั 

(5)  อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลส าหรับพืน้ท่ีเหนือฝ้า หรือพืน้ท่ีปิด ต้องติดตัง้ท่ีฝ้า
เพดานให้ตรงกบัต าแหนง่อปุกรณ์ตรวจจบัมากท่ีสดุ 

(6) อปุกรณ์แสดงผลระยะไกลส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบั ท่ีท างานตรวจจบัเพลิงไหม้
ได้ จะต้องยังคงสถานะแจ้งเหตุจนกว่าจะมีการปรับตัง้ใหม่  และอุปกรณ์
ตรวจจบันัน้ปรับปกตแิล้ว 



วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคที่ 8  | 8-9 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(7) กรณีสายวงจรอปุกรณ์แสดงผลระยะไกลขาด หรือลดัวงจร จะต้องไม่มีผลต่อ
การท างานของอุปกรณ์ตรวจจบันัน้ ๆ ทัง้การตรวจจบั และการเร่ิมสญัญาณ
กลบัมายงัแผงควบคมุระบบฯ 

 
8.9 การควบคุมระบบร่วมท างานให้ความปลอดภัย 

 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องควบคุมระบบร่วมท างานให้ความปลอดภัยอ่ืนได้
โดยตรง หรือควบคมุผา่นบริภณัฑ์ตอ่ร่วม (interface equipment) ให้ท างานตามท่ีก าหนด
ไว้ลว่งหน้า เม่ือมีการแจ้งสญัญาณอพยพ ดงันี ้

8.9.1 ระบบที่ต้องควบคุมให้ท างานเม่ือมีการแจ้งสัญญาณอพยพ 

(1)  ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ ระบบระบายควันไฟ ระบบประกาศ
ฉกุเฉิน บริภณัฑ์ควบคมุการท างานของระบบปรับอากาศ ระบบควบคมุปลด
ประตหูรือมา่นกัน้ควนั หรือกัน้ไฟ และบริภณัฑ์ควบคมุให้ลิฟต์ลงมาจอดเปิด
ประตท่ีูชัน้ล่าง หรือชัน้ท่ีก าหนดเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัท่ีจะน าไปสู่จดุปล่อยออก 
(exit point) 

(2)  ระบบเฝ้าตรวจการท างานแจ้งสญัญาณ (alarm monitoring system) ผ่าน
ระบบควบคมุอาคาร (building automation system) หรือแจ้งสญัญาณไป
ยงัสถานีศนูย์รับแจ้งเหต ุ(central monitoring station)  

8.9.2 การควบคุมการปลดประตูกัน้ควัน และกัน้ไฟลาม 

 อปุกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับรัง้ประต ู(electro-magnetic door holder) เพ่ือกัน้
ควนัหรือกัน้ไฟลาม (ดขู้อ 2.5.8) จะท างานปลดประตเูม่ือมีการควบคมุดงันี ้

(1)  ปลดเม่ือถกูดงึประตใูห้ปิดด้วยมือ  
(2)  ปลดเม่ือมีการควบคมุจากแผงควบคมุระบบในขณะแจ้งสญัญาณอพยพ 
(3)   ปลดเม่ือมีการควบคมุจากอุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดท่ีมีชุดรีเลย์ควบคมุ ท่ี

ติดในช่องทางเดิน ท่ีก าหนดให้สามารถควบคมุอปุกรณ์รัง้ประตเูม่ือตรวจจบั
ควนัได้ (ดรููปท่ี 8.2) โดยต้องติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเพดานหรือผนงัใน
พืน้ท่ีทางเดินทัง้สองด้านของประตูห่างจากกึ่งกลางช่องประตไูม่เกิน 1.50 
เมตร  
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(4) วงจรควบคุมระหว่างอุปกรณ์รัง้ประตู และแผงควบคุมระบบ หรืออุปกรณ์
ตรวจจบัควนัดงักลา่วจะต้องมีการตรวจคมุวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.10 ระบบหวักระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัต ิ(automatic sprinkler system)  
 อุปกรณ์กระตุ้นจากระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมัติ เช่นสวิตช์ตรวจจับการ
ไหลของน า้ในท่อ สวิตช์ตรวจจบัแรงดนัน า้ผิดปกติในท่อ สวิตช์ตรวจคมุการปิดประตนู า้ 
ต้องตอ่เข้ากบัแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้โดยแยกโซนตรวจจบัออกตา่งหากเพ่ือ
แจ้งสญัญาณการตรวจคมุของวงจรโซนนัน้ ๆ 
 หมายเหตุ ดูมาตรฐานระบบป้องกนัอคัคีภยั วสท. กรณีควบคุมระบบดบัเพลิงด้วยสาร
สะอาดอนัประกอบด้วยแผงควบคมุชนิดวงจรข้าม (cross zone) สวิตช์ปล่อยสารดบัเพลิง (manual 
release) และสวิตช์ยกเลิกการปล่อยสารดบัเพลิง (abort switch)  

 
8.11 การเดนิสายตัวน า 

8.11.1 ทั่วไป  

รูปที่ 8.2 ตวัอยา่งการติดตัง้อปุกรณ์รัง้ประตท่ีูควบคมุด้วยอปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 
ติดตัง้หา่งขอบประต ู
ไมเ่กิน 1.50 เมตร 

อปุกรณ์ดงึประตปิูด 

สายวงจรตรวจจบั 

สายไฟ 24 VDC 

สายควบคมุ 

อปุกรณ์รัง้ประต ู
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 การเดนิสายวงจรโซนตรวจจบั วงจรโซนแจ้งสญัญาณ และวงจรไฟฟ้าแรงต ่าอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนี ้ต้องเดินสายตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  
และแยกทอ่ หรือรางดนิสายตา่งหากจากวงจรไฟฟ้าของระบบอ่ืน  
 
8.11.2 สายไฟฟ้า 
 สายไฟฟ้าท่ีใช้ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดตอ่ไปนี ้

8.11.2.1 ขนาด สายไฟฟ้าต้องมีขนาดเพียงพอท่ีจะรับกระแสท่ีไหลในวงจรได้ 
แต่ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร (ดูภาคผนวก ค)   
ยกเว้นสายเคเบลิชนิดทนไฟ  

8.11.2.2 ค่าแรงดันตกหรือความต้านทานวงจร (loop resistance) ต้องไม่
เกินคา่ท่ีผู้ผลิตระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ก าหนดหรือแนะน า 

8.11.2.3 สายไฟฟ้าชนิดอ่ืน แม้จะมีข้อก าหนดของสายไฟฟ้าตามข้างบน 
อนุญาตให้ใช้วิธีเดินสายคมนาคมได้เช่น ใช้สายใยแก้ว (optical 
fiber) เพ่ือให้การติดตัง้มีความสามารถเทียบเท่าท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานนี ้และเพ่ือให้วงจรเหล่านัน้ป้องกันเพลิงไหม้อาคารได้ตาม
หน้าท่ีท่ีก าหนด 

8.11.2.4 สถานที่ดังต่อไปนี ้ต้องใช้สายทนไฟ 
(1) สายในชอ่งเปิดแนวดิง่ (shaft) ท่ีไมปิ่ดล้อมทนไฟ 
(2) สายระหวา่งแผงควบคมุกบัอปุกรณ์แจ้งสญัญาณ 
(3) สายระหว่างแผงควบคมุกับบริภัณฑ์แผงต่อร่วมกับระบบต่าง ๆ 

ในข้อ 2.5  
ยกเว้น  พืน้ท่ี ท่ีปิดล้อมด้วยวสัดทุนไฟได้ไมน้่อยกว่า 1 ชัว่โมง 

หมายเหตุ ดูภาคผนวก ค ส าหรบัสายไฟฟา้ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได ้

8.11.3 การท าเคร่ืองหมายที่สาย และช่องเดนิสาย 

8.11.3.1  การท าเคร่ืองหมายที่สาย ต้องท าเคร่ืองหมาย ด้วยตวัอกัษรหรือตวั
เลขท่ีถาวรตดิไว้ท่ีปลายสายไฟฟ้าและสายสญัญาณแตล่ะเส้น เพ่ือให้
สามารถแยกวงจร และหน้าท่ีของสายแตล่ะเส้นได้อยา่งชดัเจน 
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8.11.3.2  การท าเคร่ืองหมายช่องเดินสาย ต้องท าเคร่ืองหมายด้วยสีเหลือง
หรือสีส้ม ด้วยสีท่ีถาวร แถบเคร่ืองหมายต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
25 มิลลิเมตร เคร่ืองหมายต้องท าทกุ ๆ ระยะหา่งกนัไมเ่กิน 2.00 เมตร 
ตลอดความยาวชอ่งเดนิสาย 

8.11.4 สายโทรศัพท์  

 สายเคเบิลโทรศพัท์ท่ีมีการป้องกันความเสียหายทางกล สามารถใช้ได้ในกรณี
ตอ่ไปนี ้

(1)  ระหวา่งแผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้กบัแผงแสดงผลเพลิงไหม้ 
(2) ระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้กบัอปุกรณ์แสดงผลระยะไกล 
(3)  ในระบบโทรศพัท์ฉกุเฉิน 

8.11.5 การต่อสาย (Joints and Terminations)  

 การต่อสายไม่ว่าจะเป็นการต่อระหว่างสายไฟฟ้าด้วยกัน หรือต่อระหว่าง
สายไฟฟ้ากบับริภณัฑ์ไฟฟ้า ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดตอ่ไปนี ้

(1) การเดินสายอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณทัง้หมดต้องมีการตรวจคมุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
เม่ือมีการถอดชิน้ส่วนใด ๆ จากวงจรโซนตรวจจบั จะมีสญัญาณเตือนท่ีชุด
โซนตรวจจับ แต่ละสายท่ีมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากันซึ่งเดินเข้าและออกจาก
อปุกรณ์ เม่ือตอ่เข้ากบัขัว้ตอ่สายเดียวกนั ต้องมีการแยกหวัตอ่สายหรือตวัต่อ
สาย 

(2) ในการตอ่สายต้องมีวิธีการตอ่สาย และเลือกใช้อปุกรณ์ตอ่สายให้เหมาะสม
กบัสภาพการใช้งาน การเดินสายในท่อร้อยสายให้ตอ่สายได้เฉพาะในกล่อง
ตอ่สายหรือกล่องจดุตอ่ไฟฟ้าท่ีสามารถเปิดออกได้สะดวก กลอ่งตอ่สายต้อง
มีเคร่ืองหมายโดยการทาสีด้วยสีเหลืองหรือสีส้ม หรือแสดงด้วยอักษร
ข้อความว่า “แจ้งเหตุเพลิงไหม้” ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชดัเจนภายหลังการ
ตดิตัง้ ตวัอกัษรต้องมีขนาดความสงูไมน้่อยกวา่ 10 มิลลิเมตร 

(3)  อุปกรณ์การต่อสายท่ีใช้กับสายทนไฟ ต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบให้ใช้ได้กับ
สายทนไฟชนิดนัน้ ๆ 
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(4) ในท่ีซึง่อปุกรณ์ตรวจจบัตอ่ด้วยสายอ่อน ท่ีแตล่ะปลายสายต้องมีอปุกรณ์ยึด
สายตดิกบัโครงสร้างเพื่อลดแรงดงึสายท่ีขัว้ตอ่สาย 

(5) ในท่ีซึ่งอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณมีสัญญาณเตือนแยกกัน การต่อสายต้องให้
มัน่ใจวา่การขดัข้องของอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณใด ๆ จะต้องไมเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การสง่สญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
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ภาคที่ 9 
อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 

 
9.1 ทั่วไป 

อปุกรณ์แจ้งสญัญาณจะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
(1) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง และ หรือด้วยแสง ต้องเป็นชนิดท่ีท ำงำนโดยกำรสั่งงำนจำก

ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และต้องท ำงำนแจ้งสญัญำณได้ตอ่เน่ืองนำนไมน้่อยกวำ่ 60 วินำที 
(2) ในพืน้ท่ีสำธำรณะ (public area) หรือพืน้ท่ีส่วนกลำงในอำคำร ระดับควำมดังของเสียง

สญัญำณท่ีจุดใด ๆ ต้องมำกกว่ำควำมดงัของเสียงแวดล้อมเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 15 dB(A)  และ
ต้องมำกกว่ำควำมดังเสียงแวดล้อมสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 5dB(A) ทัง้นี ้ต้องดังไม่น้อยกว่ำ 65 
dB(A) แตไ่มด่งัเกินกวำ่ 110 dB(A) 

(3) ในพืน้ท่ีสวนบุคคล (private area) ระดบัควำมดงัของเสียงสัญญำณท่ีจุดใด ๆ ต้องมำกกว่ำ
ควำมดงัของเสียงแวดล้อมเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 10 dB(A) ทัง้นีต้้องดงัไม่น้อยกว่ำ 65 dB(A) แตไ่ม่
ดงัเกินกวำ่ 110 dB(A) 

(4) ในพืน้ท่ีห้องนอน ควำมดงัของเสียงสญัญำณวดัท่ีหมอน ต้องดงัไมน้่อยกว่ำ 75 dB(A) และต้อง
ดงัมำกกว่ำควำมดงัของเสียงแวดล้อมเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 15dB(A) หรือมำกกว่ำควำมดงัของ
เสียงแวดล้อมสงูสดุไมน้่อยกวำ่ 5 dB(A) 

(5) ในพืน้ท่ีมีคา่เฉล่ียของระดบัเสียงแวดล้อมสงูกวา่ 95dB(A) เชน่พืน้ท่ีอตุสาหกรรม หรือพืน้ 
       ท่ีห้ามใช้เสียงเช่นห้องผู้ ป่วย และสถานท่ีส าหรับผู้ มีปัญหาการได้ยินเป็นต้น ต้องติดตัง้       

อุปกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยแสงท่ีกระพริบ 1-2 ครัง้ต่อวินาที โดยให้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์       
แจ้งสญัญาณด้วยแสงไมเ่กิน 30.00 เมตรและตดิตัง้ในลกัษณะแบง่พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นส่ีเหล่ียม
จตัรัุส โดยใช้คา่ความเข้มแสงและจ านวนอปุกรณ์แจ้งสญัญาณตามตาราง 

       ท่ี 9.1 และ 9.2 
(6) อุปกรณ์แจ้งสัญญำณทุกชุดในวงจรโซนเดียวกัน ต้องท ำงำนพร้อมกันในจังหวะและควำมถ่ี

เดียวกนั (synchronized) 
(7) ส าหรับอาคารสงู หรืออาคารอ่ืนใดท่ีมีคนใช้อาคารตัง้แต ่300 คนขึน้ไป ต้องมีอปุกรณ์ประกาศ

ฉกุเฉินผ่านล าโพงกระจายเสียงท่ีสามารถท าเสียงสญัญาณ และเสียงประกาศได้ตามต้องการ
โดยความดงัของเสียงสญัญาณต้องเป็นไปตามข้อ 9.1 (1) (2)(3) และ (4) 

9.2 ต าแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 
(1) อุปกรณ์แจ้งสัญญำณด้วยเสียงแบบติดผนัง ต้องติดให้ขอบบนของอุปกรณ์อยู่สูงจำกพืน้

ระหวำ่ง 2.00 เมตร ถึง 2.30 เมตร หรืออยูต่ ่ำจำกเพดำนไมน้่อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร 
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(2) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยแสงแบบติดผนัง ต้องติดให้ขอบล่างของอุปกรณ์อยู่สูงจากพืน้
ระหวา่ง 2.00 เมตร ถึง 2.30 เมตร หรืออยูต่ ่าจากเพดานไมน้่อยกวา่ 150 มิลลิเมตร และต้องติด
ในจดุท่ีสามารถมองเห็นแสงสญัญาณได้จากทกุทางเข้า ออกพืน้ท่ี (ดรููปท่ี 9.1) 

(3)  ใช้ต าแหนง่ของอปุกรณ์แจ้งสญัญาณด้วยแสงเป็นหลกั หากอปุกรณ์เป็นชดุทัง้เสียงและแสง 
(4)  ตดิอปุกรณ์ฯ ท่ีหน้าทางเข้าอาคารทกุท่ี ท่ีเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงจะใช้เป็นทางเข้าอาคาร 
 

ตารางท่ี 9.1 ค่าความเข้มแสงของอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดตดิผนัง ท่ีระดับความสูงไม่เกิน 2.40 เมตร 

ค่าความเข้มแสงต ่าสุดของอุปกรณ์แจ้งเหตุแต่ละชุด หน่วยแคนเดลลา (cd) 

พืน้ที่ครอบคลุมสูงสุด 
(เมตรxเมตร) 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 1 ชุด
ติดตัง้ด้านหน่ึงของผนัง 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 2 ชุด
ติดตัง้ที่ผนังตรงกนัข้าม 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 4 ชุด 
ติดตัง้ที่ผนังด้านละชุด 

6.00 x 6.00 15 - - 

9.00 x 9.00 30 15 - 

12.00 x 12.00 60 30 - 

15.00 x 15.00 95 60 - 

19.00 x 19.00 135 95 - 

21.00 x 21.00 185 95 - 

24.00 x 24.00 240 135 60 

27.00 x 27.00 305 185 95 

30.00 x 30.00 375 240 95 

33.00 x 33.00 455 240 135 

36.00 x 36.00 540 305 135 

39.00 x 39.00 635 375 185 
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ตารางท่ี 9.2 ค่าความเข้มแสงของอุปกรณ์ แจ้งสัญญาณด้วยแสงชนิดตดิฝ้าเพดาน 

ค่าความเข้มแสงต ่าสุดของอุปกรณ์แจ้งเหตุ แต่ละชุด หน่วยแคนเดลา (cd) 
พืน้ท่ีครอบคลุมสูงสุด 

(เมตรxเมตร) 
ระดับความสูงจากพืน้ 

(เมตร) 
จ านวนอุปกรณ์แจ้งเหตุ 1 ชุด 

6.00 x 6.00 3 15 
9.00 x 9.00 3 30 

12.00 x 12.00 3 60 
13.00 x 13.00 3 75 
15.00 x 15.00 3 95 
17.00 x 17.00 3 115 
19.00 x 19.00 3 150 
21.00 x 21.00 3 185 

6.00 x 6.00 6 30 
9.00 x 9.00 6 45 

13.00 x 13.00 6 75 
14.00 x 14.00 6 80 
15.00 x 15.00 6 95 
17.00 x 17.00 6 115 
19.00 x 19.00 6 150 
21.00 x 21.00 6 185 

6.00 x 6.00 9 55 
9.00 x 9.00 9 75 

15.00 x 15.00 9 95 
17.00 x 17.00 9 115 
19.00 x 19.00 9 150 
21.00 x 21.00 9 185 
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6.0 ม. 
9.0 ม. 

12.0 
ม. 15.0 

ม. 

9.0 ม. 
6.0 ม. 

12.0 
ม. 15.0 
ม. 

รูปท่ี 9.1  แสดงระยะห่างของอุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยแสงชนิดตดิผนังมองจากด้านบน 
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ภาคที่ 10  
ปฏิบัตกิารตรวจสอบ 

(ดรูายละเอียดใน ประมวลหลกัปฏิบตัวิิชาชีพด้านการตรวจสอบ และการทดสอบการตดิตัง้ 
ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั ฉบบัสภาวิศวกร) *  

 
10.1 ทั่วไป 
10.1.1  หน้าท่ีของผู้ติดตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ติดตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องจัดเตรียม
เอกสารท่ีมีการรับรองการตรวจสอบว่าถกูต้องแล้วเช่น แบบท่ีติดตัง้จริง คูมื่อการใช้งาน แบบรายงานการ
ตรวจสอบ (ดภูาคผนวก ฉ) ให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
10.1.2  หน้าที่ของเจ้าของอาคาร เจ้าของอาคาร ผู้ แทน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจ ต้องจัดให้มีการ
ปฏิบตัิการตรวจสอบระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เม่ือท าการติดตัง้เสร็จแล้ว และก่อนท่ีจะใช้ประโยชน์อาคาร
และจดัให้มีการบ ารุงรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานนี ้
10.1.3   คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบผู้ปฏิบตัิการตรวจสอบ ต้องเป็นวิศวกรท่ีมีใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ไม่ต ่ากว่าประเภทสามัญวิศวกร และต้องมี
คณุสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

(1) ได้รับการฝึกอบรม โดยมีประกาศนียบตัรรับรองจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในเร่ืองระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ หรือท่ีคล้ายกนั  

(2) อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

10.1.4 แบบที่ติดตัง้จริง แบบท่ีติดตัง้จริงต้องชัดเจนและมีมาตราส่วนท่ีเหมาะสม แนะน าให้ใช้  
สญัลกัษณ์ตามมาตรฐานนีแ้บบต้องแสดงถึงสถานท่ีท่ีใช้อย่างชดัเจน มีรายละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต าแหน่งและจุดต่อของบริภัณฑ์ท่ีติดตัง้ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานนีร้วมถึงการให้
หมายเลขโซนตรวจจบัท่ีไมซ่ า้กนั 

(2) ต าแหน่งท่ีตอ่ร่วมกบัระบบอ่ืนเช่น ระบบจดัการอาคารและพลงังาน ศนูย์สัง่กดบัเพลิง เซอร์
กิตเบรกเกอร์ท่ีใช้ควบคมุแหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกั และการควบคมุรองอ่ืน  

(3) วงจรการเดนิสายของระบบ 
(4) ระดบัความดงัของเสียงแจ้งเหต ุและต าแหนง่ท่ีวดั 

  
 

                                                                 
*
 สามารถเรียกรับเอกสาร (download) ได้ที่ เวปไซด์ สภาวิศวกร ( http://www.coe.or.th/_coe/_product/20120327111022-1.pdf ) 
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10.2 ปฏบิัตกิารตรวจสอบการตดิตัง้ 
10.2.1  การตรวจสอบและการทดสอบ  
 ต้องมีการตรวจสอบทดสอบและท าการบนัทึกส่วนท่ีมีการติดตัง้ใหม่ และส่วนท่ีมีการปรับปรุงจาก
การตดิตัง้เดมิ หรือสว่นท่ีเพิ่มเตมิขึน้ ดงันีคื้อ (ดภูาคผนวก ฉ) 

(1) ตรวจอปุกรณ์ตรวจจบัทัง้หมดท่ีใช้ในระบบตามแบบท่ีติดตัง้จริง มีรายละเอียดด าเนินการดงันี ้
ก. ตรวจสอบชนิดของอปุกรณ์ตรวจจบั 
ข. เปรียบเทียบชุดโซนตรวจจับท่ีติดตัง้ใช้งานกับแบบท่ีติดตัง้จริง โดยเฉพาะจ านวนของ

อปุกรณ์ตรวจจบัในแตล่ะโซนตรวจจบั ต้องไมเ่กินจ านวนท่ียอมให้ใช้ได้ตามมาตรฐานนี ้
ค. ความเหมาะสมของการตดิตัง้อปุกรณ์กบัสภาพแวดล้อม 
ง. ต้องไมมี่การปรับแตง่ความไวของอปุกรณ์เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดของอปุกรณ์นัน้  ๆ  

(2) ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกัของระบบ โดยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีสามารถตดัวงจรสว่นท่ีมีไฟ
ออกได้ 

(3) ตรวจสอบต าแหน่งติดตัง้ของอุปกรณ์ตรวจจับและแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานนี ้

(4) วดัคา่ตา่ง ๆ ของวงจรโซนตรวจจบั ตามท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อแนะน าการตดิตัง้ของโรงงานผู้ผลิต 
เพ่ือให้มั่นใจว่าถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียดของบริภัณฑ์แต่ละตัว และวัดค่าความ
ต้านทานของฉนวนสายไฟท่ีติดตัง้เทียบกับดิน (ค่าท่ีวัดได้ต้องไม่ต ่ากว่า 0.5 เมกกะโอห์ม) 
โดยบนัทกึคา่ความต้านทานท่ีผิดปกตไิว้ด้วย 

หมายเหตุ ในที่ซ่ึงบริภัณฑ์ที่ต่ออยู่อาจช ารุดได้จากการทดสอบค่าความต้านทานตามที่กล่าว
ข้างบน อาจเปลีย่นไปใช้วิธีการทดสอบอย่างอืน่ทีเ่หมาะสม 

(5) ทดสอบการเปิดวงจรและลดัวงจรท่ีอุปกรณ์ปลายสายวงจร (End of Line Device) ท่ีแต่ละ
วงจรโซนตรวจจบัหรือท าการทดสอบอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่าสภาวะขดัข้องและ
สภาวะแจ้งเหตุท างานถูกต้องท่ีชุดโซนตรวจจับ และท่ีส่วนอ่ืนของอุปกรณ์ควบคุมและ
แสดงผล 

(6) ทดสอบโดยการกดปุ่ มสญัญาณเสียงแจ้งเหตุปุ่ มแจ้งขัดข้องส าหรับโซน ตรวจจับแต่ละโซนว่า
ท างานถกูต้อง ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแหลง่จ่ายไฟฟา้หลกัโดยการเปิดและปิดอยา่งน้อย 5 ครัง้ เพื่อ
ความมัน่ใจวา่จะไมเ่กิดขดัข้องกบัแหลง่จ่ายไฟฟา้หลกั 

(7)  ทดสอบการตอบสนองของอปุกรณ์ตรวจจบัหรือจดุสุม่ตวัอยา่งท่ีได้ติดตัง้ไว้เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ
ท างานของอุปกรณ์ตรวจจับการปรับแต่งระดับการตรวจจับ และการแสดงผล ถูกต้อง 
ระยะเวลาการตอบรับไม่เกิน 6 วินาที นบัจากเวลาท่ีอุปกรณ์ตรวจจับท างานจนกระทั่งแผง
ควบคมุหลกับนัทกึการแจ้งเหต ุหรือ 30 วินาที เม่ือใช้อปุกรณ์พิสจูน์การแจ้งเหต ุ(Verification) 

(8) ทดสอบการท างานของอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ และอปุกรณ์อ่ืน  ๆ ทัง้หมด 



วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคที่ 10 | 10-3 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(9) ส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง ให้ท าการตรวจสอบดงันี ้
ก. ตรวจสอบชนิดและจ านวนของอปุกรณ์ตรวจจบั ให้เพียงพอส าหรับการปอ้งกนัพืน้ท่ี 
ข. ตรวจสอบ เพ่ือให้แนใ่จวา่อปุกรณ์ตรวจจบัครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีต้องการ 
       ปอ้งกนัทัง้หมด 
ค. ตรวจสอบการตดิตัง้ของอปุกรณ์ตรวจจบัวา่ ตดิตัง้ได้มัน่คงถาวร 
ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับว่า ได้ต่อเข้ากับแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่าง

ถกูต้อง 
จ. ตรวจสอบเลนส์ของอปุกรณ์ตรวจจบัว่า สะอาด ปราศจากฝุ่ น ไม่อยู่ในต าแหน่งท่ีรับการ

แผรั่งสีจากภายนอก 
ฉ. ทดสอบการตอบสนองตอ่เปลวไฟ หรือเปลวท่ีจ าลองขึน้ 

(10) ทดสอบการท างานของชดุโซนตรวจจบัร่วมกบัระบบอ่ืน  ๆ 
(11)   ทดสอบชดุแจ้งเหตหุลกัในการรับสญัญาณแจ้งเหตจุากแตล่ะโซนตรวจจบัและตรวจ 
       สอบการส่งสัญญาณแจ้งเหตุจากชุดแจ้งเหตุหลักไปยังบริภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีท าหน้าท่ีควบคุม

เพลิงไหม้ 
(12) ตรวจสอบและทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง ว่าเป็นชนิดท่ี

เหมาะสมและมีพิกัดเหมาะสมกับความต้องการตามท่ีก าหนดในข้อ 9.2 โดยด าเนินการ
ตรวจสอบตามค าแนะน าของโรงงานผลิตแบตเตอร่ี เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าชนิดของตวัประจ ุและ
การปรับคา่ถกูต้องตามชนิดของแบตเตอร่ี 

(13) ตรวจสอบ“แบบท่ีติดตัง้จริง” ว่าถูกต้องกับการติดตัง้จริง และตรวจสอบคู่มือการใช้งานให้
ครบถ้วนตรงกบัท่ีตดิตัง้ใช้งาน 

 
10.2.2 ผลการตรวจสอบและการทดสอบ 
 บนัทกึผลของการปฏิบตัิการตรวจสอบ(ตวัอยา่งเชน่ บนัทกึแรงดนัไฟฟ้าและกระแสของเคร่ืองประจุ
อปุกรณ์ตรวจจบัและการระบรุายละเอียดบริภณัฑ์อ่ืน ๆ เป็นต้น ในสมดุบนัทึกประวตัิการท างานของระบบ 
และปรับให้ระบบท างานในสภาวะปกต ิ
 

10.3 การรับรองของผู้ติดตัง้ ผู้ติดตัง้ต้องรับรองว่าได้ติดตัง้ตามมาตรฐานนี ้(ดภูาคผนวก ช) และ
จดัท าแบบท่ีตดิตัง้จริงเม่ือด าเนินการติดตัง้เรียบร้อยแล้ว 
 
10.4 เอกสารของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 กลอ่งหรือตู้เก็บเอกสารของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ตามข้อ 8.4.7 ต้องมีเอกสารตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) แบบของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ท่ีแสดงรายละเอียดดงันี ้
ก. ต าแหนง่ และหมายเลขโซนท่ีตดิตัง้ตามมาตรฐานนี ้(ดภูาคผนวก จ) 
ข. ทางเข้าไปยงัพืน้ท่ีปิด ท่ีท าการตดิตัง้อปุกรณ์ไว้ 
ค. ต าแหนง่ของระบบปรับตัง้ใหมท่กุแผงของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

(2) การรับรองของผู้ติดตัง้และรายงานการตรวจสอบของผู้ปฏิบตัิการตรวจสอบ (ดูภาคผนวก ฉ 
และ ช) 

(3) คูมื่อการใช้งาน 
(4) สมดุบนัทกึประวตักิารท างานของระบบ (logbook) 

 
10.5 การบ ารุงรักษา  
 ส าหรับความต่อเน่ืองและมัน่คงของระบบต้องมีการจดัการบ ารุงรักษาเป็นประจ า มีเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษา รายละเอียดของการบริการฉุกเฉินต้องบนัทึกไว้ในสมุดบนัทึกประวัติการ
ท างานของระบบ 

หมายเหตุ 
1.  ในการบ ารุงรักษาระบบควรด าเนินการโดย/หรือด าเนินการร่วมกบัผูผ้ลิต  หรือผูแ้ทนผูผ้ลิต หรือผูที้่

มีความรู้ในเร่ืองนีอ้ย่างแทจ้ริง 
2. เจ้าของอาคารหรือผูแ้ทน ตอ้งมีรายงานใหท้ราบหรือติดป้ายบอกไว ้เมื่อมีส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ

ถูกตดัออก เพือ่การบ ารุงรักษาหรือด าเนินการอย่างอืน่ในท านองเดียวกนั หรือเมื่อมีการต่อกลบัเข้า
ระบบ   
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ภาคผนวก ก. 
การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับ 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 

ก.1 ทั่วไป  

 อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้เร่ิมสญัญาณอตัโนมตัิ เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีตรวจจบั
สิ่งท่ีเป็นผลอนัเน่ืองจากการเกิดเพลิงไหม้ เช่นก๊าซ CO  ควนั ความร้อน และเปลวเพลิง
เป็นต้น ตามระยะของพฒันาการเกิดเพลิง (ดรููปท่ี ก1) ท่ีขึน้อยู่กบัลกัษณะโครงสร้างของ
ตวัอาคารและคณุสมบตัิการติดไฟ การลามไฟของวสัดท่ีุใช้ ซึง่โดยทัว่ไป อปุกรณ์ตรวจจบั
เพลิงไหม้แตล่ะชดุจะมีคณุสมบตัิตรวจจบัผลของเพลิงไหม้ได้เพียงชนิดเดียว เช่นอปุกรณ์
ตรวจจบัก๊าซ CO อปุกรณ์ตรวจจบัควนั อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน และอปุกรณ์ตรวจจบั
เปลวเพลิง เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับต้องขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละ
สถานท่ี ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาการตรวจจบัผิดพลาด  โดยเฉพาะการเลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบั
ท่ีมีลักษณะการตรวจจับหลายแบบผสมรวมอยู่ในอุปกรณ์ชุดเดียวกัน เพ่ือให้ได้การ
ตรวจจับท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากขึน้ เช่นอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน อุปกรณ์
ตรวจจบัควันและก๊าซ CO  และอุปกรณ์ตรวจจับควัน ก๊าซ CO ความร้อน และรังสี  IR  
จากเปลวเพลิงเป็นต้น 
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ก.2 ข้อพจิารณาคุณลักษณะของอุปกรณ์ตรวจจับ  

 อุปกรณ์ตรวจจับท่ีได้มาตรฐาน จะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะการตรวจจับ
และเร่ิมสัญญาณ เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างภาวะปกติและภาวะ
เพลิงไหม้ในพืน้ท่ีป้องกัน ตามคุณสมบัติการตรวจจับของอุปกรณ์แต่ละประเภท กับ
จะต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีมีคณุลกัษณะทางเทคนิคไมข่ดักบัข้อก าหนดทางเทคนิคของบริภณัฑ์
ควบคมุระบบท่ีใช้ เช่นการใช้ก าลงัไฟฟ้าไม่เกินพิกัดท่ีบริภณัฑ์ควบคมุระบบจะรองรับได้ 
เป็นต้น 

ก.2.1  อุปกรณ์ตรวจจับควัน  

 อปุกรณ์ท่ีมีคณุสมบตัิตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น ท่ีเร่ิมเกิดควนัของไอ
ประทุหลงัการเกิดประกายไฟ กระทัง่เพลิงไหม้เข้าสู่ระยะท่ีสอง ท่ีมีควนัสีขาวลอยตวัช้า 
การตรวจจบัท่ีท าได้รวดเร็วตัง้แต่ระยะเร่ิมต้นของการเกิดเพลิง ท าให้มีเวลามากพอท่ีจะ
เข้าท าการตรวจสอบหรือดบัเพลิงเบือ้งต้น และเร่ิมท าการอพยพคนออกจากพืน้ท่ีตาม
ความจ าเป็น ก่อนจะประสบอนัตราย ตวัอยา่งเชน่ 

(1)  อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด  (aspirated type 
smoke detector) สามารถตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น 

รูปที่ ก1 พัฒนาการของเพลิงไหม้ 
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(2) อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจดุ ชนิดล าแสง และชนิดภาพวิดีโอ (video image 
smoke detector) สามารถตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ตัง้แตร่ะยะท่ีสอง 

ก.2.2  อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ CO  

 ก๊าซ CO เป็นก๊าซพิษท่ีไมมี่สี ไมมี่กลิ่น มีความหนาแน่น และน า้หนกัใกล้เคียงกบั
อากาศ โดยการเผาไหม้ในระยะเร่ิมต้นท่ีการเผาไหม้ยงัไม่สมบรูณ์ ก่อนจะเกิดควนัไฟจะ
เกิดก๊าซ CO ขึน้ และจะลอยตัวจากการยกตัวของอากาศร้อน อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติ
ตรวจจบัก๊าซ CO แม้จะมีอายกุารใช้งานจ ากัด แตส่ามารถตรวจจบัเพลิงไหม้ตัง้แต่ระยะ
เร่ิมต้นได้เป็นอย่างดี โดยสภาพแวดล้อมท่ีมีฝุ่ นและไอน า้ไม่ท าให้เกิดการตรวจจับ
ผิดพลาดแตอ่ยา่งใด 

ก.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน  

 อุปกรณ์ท่ีสามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้ตัง้แต่ระยะท่ีสอง หรือท่ีสามท่ีควันเร่ิม
เปล่ียนเป็นสีน า้ตาลลอยตวัขึน้อยา่งรวดเร็วและมีเปลวไฟ หรือเพลิงจากเชือ้เพลิงบางชนิด
ท่ีให้ควนัน้อยแตอ่ณุหภมูิเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วกระทัง่ถึงอณุหภมูิวิกฤติ ดงันี ้

(1) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจุดแบบตรวจจบัอตัราการเพิ่มของอุณหภูมิ  
(rate of temperature rise) สามารถตรวจจับการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิจาก
การเกิดเพลิงไหม้ตัง้แตร่ะยะท่ีสามในพืน้ท่ี ในอตัราความเร็วสงูจนถึงคา่พิกดั  

(2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจุดแบบตรวจจับอุณหภูมิคงท่ี  (fixed 
temperature type) สามารถตรวจจบัอุณหภูมิท่ีสูงถึงค่าวิกฤติจากการเกิด
เพลิงไหม้ตัง้แตร่ะยะท่ีสามในพืน้ท่ี  

(3) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้น (line type thermal detector) สามารถ
ตรวจจบัการเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิ หรืออณุหภมูิวิกฤต ิท่ีบริเวณพืน้ผิวของวสัดุ
ท่ีสมัผสัหรือท่ีอยู่ใกล้เคียงตลอดเส้นของอุปกรณ์ตรวจจบั จากการเกิดเพลิง
ไหม้ตัง้แตร่ะยะท่ีสอง หรือท่ีสาม 
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ก.2.4 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง  

 อปุกรณ์ท่ีสามารถตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ ท่ีระยะแรกเม่ือมีการสนัดาปหรือประกาย
ไฟเกิดขึน้ และระยะท่ีสามท่ีเร่ิมมีเปลวไฟเกิดขึน้ เหมาะกับสถานท่ีท่ีเกิดเปลวเพลิงขึน้
อย่างรวดเร็วเม่ือมีการลุกไหม้ ใช้ติดตัง้ได้ทัง้พืน้ท่ีภายในอาคาร และกับพืน้ท่ีมีการกอง
วสัดภุายนอกอาคาร ตลอดจนพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีมีการใช้ของเหลวไวไฟ ทัง้นีต้ลอดแนว
มมุมองของอปุกรณ์ตรวจจบัจะต้องไมมี่สิ่งกีดขวางหรือบดบงัใด ๆ ดงันี ้

(1)  อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงแบบรังสีใต้แดง ( infra-red, IR) จะท างาน
ตรวจจบัประกายวบูวาบของแสง จากการแผรั่งสีเป็นช่วง ๆ ในยา่นความถ่ี 5 
เฮิรตซ์ ถึง 15 เฮิรตซ์ ซึ่งใกล้เคียงกบัการแผ่รังสีของเปลวเพลิงจากเชือ้เพลิง
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของเหลว 
เช่นน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัหล่อล่ืน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อปุกรณ์จะท างาน
ตรวจจบั หากตรวจพบแสงท่ีถูกตดัเป็นช่วง ๆ ด้วยมอเตอร์ หรือพดัลม หรือ
ประกายวบูวาบจากดวงไฟ หรือจากการสะท้อนแสงท่ีผิวของเหลวในความถ่ี
ใกล้เคียงกบัเปลวเพลิงด้วยเชน่กนั 

(2) อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิงแบบรังสีเหนือม่วง (ultra-violet, UV) จะท างาน
ตรวจจบัการแผ่รังสีท่ีมีความยาวคล่ืนระหวา่ง 220 นาโนเมตร ถึง 270 นาโน
เมตร ซึ่งอยู่นอกแถบคล่ืนแสง ส าหรับการตรวจจบัเพลิงไหม้จากเชือ้เพลิงท่ี
เป็นของแข็ง หรือสารท าละลายท่ีมีธาตโุลหะเป็นองค์ประกอบท่ีเข้มข้น เช่น
ประกายไฟจากการตดัโลหะ จากการเช่ือมโลหะ จากไฟฟ้าลดัวงจร และแสง
วาบจากฟ้าผา่ เป็นต้น 

(3)  อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงแบบกล้องโทรทัศน์ (video camera, flame 
detector) ส าหรับการตรวจจบัเพลิงไหม้จากเชือ้เพลิงทกุประเภท  

(4) อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง ท่ีมีการหนว่งเวลาการเร่ิมสญัญาณเม่ือตรวจพบ
สิ่งท่ีคล้ายเปลวเพลิง เพ่ือลดปัญหาการตรวจจบัผิดพลาด แตห่ากใช้อปุกรณ์
ตรวจจับเปลวเพลิง เป็นอุปกรณ์ท่ีกระตุ้ นให้ระบบดับเพลิงท างานแล้ว 
จะต้องลดเวลาท่ีหน่วงลงให้น้อยท่ีสุด หรือยกเลิกการหน่วงเวลานัน้ หรือใช้
อปุกรณ์ตรวจจบัสองชดุท่ีไมมี่การหนว่งเวลาให้ท างานควบคูก่นั โดยอปุกรณ์
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ตรวจจบัทัง้สองชดุ จะต้องท าการตรวจจบัเปลวเพลิงได้ จึงจะท างานกระตุ้น
ให้ระบบดบัเพลิงท างาน 

 

ก.3 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับส าหรับแต่ละพืน้ที่
ป้องกัน  

 โดยทัว่ไปอปุกรณ์ตรวจจบัควนัสามารถตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ก่อนท่ีอปุกรณ์ตรวจจบั
ความร้อนจะเร่ิมท างาน อย่างไรก็ตามต าแหน่งติดตัง้และสภาพแวดล้อม จะต้องน ามา
พิจารณาประกอบการเลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบัใด ๆ ด้วย (ดตูารางท่ี ก1 และ ก2) ดงันี ้ 
ก.3.1  ลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ี และระบบท่ีเลือกใช้ (ดภูาคท่ี 2) 
ก.3.2  สภาวะแวดล้อมในแต่ละพืน้ท่ีป้องกัน มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้ชนิดและ
ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจบั ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการท างานผิดพลาดของอุปกรณ์ตรวจจบั 
ตวัอยา่งเชน่  

(1)  ไม่ใช้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในพืน้ท่ีมีปัญหาตอ่การตรวจจบัเชน่ ฝุ่ น ความชืน้
สูง ไอน า้ ความเร็วลมสูง เป็นต้น เช่นพืน้ท่ีผลิตในโรงงาน ควรใช้อุปกรณ์
ตรวจจบัชนิดอ่ืนแทน 

(2) เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ  ท่ี
สามารถตรวจจับได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอุณหภูมิคงท่ี  
ส าหรับพืน้ท่ีป้องกันทรัพย์สินโดยทั่วไป เว้นแต่พืน้ท่ีนัน้มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มอณุหภมูิอยา่งรวดเร็วอยูเ่ป็นประจ าแม้ไม่ใช่อณุหภมูิวิกฤตท่ีิจะเกิดเพลิง
ไหม้ได้ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบอณุหภูมิคงท่ีติดตัง้แทน 
เพ่ือปอ้งกนัการแจ้งสญัญาณผิดพลาด 

(3)  เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับควัน ส าหรับพืน้ท่ีป้องกันทรัพย์สินท่ีแม้เกิดเพลิง
ไหม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถก่อความเสียหายเป็นอยา่งมาก หรือประเมินคา่
มิได้ เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมระบบส่ือสาร ห้องสมุด ห้องยา
สถานพยาบาล  ห้องจดัแสดงภาพ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ เป็นต้น 

(4) เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดพิเศษ หรือระบบตรวจจบัควนัชนิด
สุ่มตวัอย่างอากาศหลายจุดในห้องเย็น ห้องแช่แข็งท่ีท าความเย็นต ่ากว่า
ศนูย์องศาเซลเซียส เป็นต้น 
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(5)  พืน้ท่ีติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดล าแสง หรือชนิดกล้องวิด๊โอ และ
อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง จะต้องตรวจสอบว่า ตลอดเวลาจะไมมี่วตัถไุด ๆ 
มาบงัมมุมองได้ 

ก.3.3  ประเภทของวสัดเุชือ้เพลิงท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ตลอดจนคณุสมบตัิการติดไฟและลามไฟ
ของวสัด ุลกัษณะรูปทรงของพืน้ท่ีหรือของตวัอาคารท่ีเอือ้ตอ่การแพร่กระจายควนัหรือการ
ลามไฟ การปอ้งกนัไฟส าหรับโครงสร้างและผนงัของพืน้ท่ีหรืออาคาร ตลอดจนการแบง่กัน้
พืน้ท่ีแยกสว่นในอาคารเพ่ือชะลอการลามไฟ ตวัอยา่งเชน่ 

(1) เลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน หรืออปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง ส าหรับ
วัสดุเชือ้เพลิงท่ีติดไฟง่าย ลามไฟเร็ว มีการเผาไหม้ท่ีหมดจด ให้ควันน้อย
หรือไมมี่ควนั 

(2) ไม่เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดล าแสงติดตัง้ในพืน้ท่ี หรืออาคารท่ีมี
โครงสร้างหลกั ท่ีอาจมีการเคล่ือนตวัหรือบิดตวัอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียน
อณุหภมูิในแตล่ะชว่งเวลาของวนั 

ก.3.4  ความเส่ียงต่อความเสียหายเน่ืองจากควัน ความร้อน และน า้ในการดับเพลิง 
ตวัอยา่งเชน่ 

(1) เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุ่มตวัอย่างอากาศในท่อส่งลมของระบบ
ปรับอากาศ เพ่ือควบคมุให้ระบบส่งลมเย็นหยุดท างานเม่ือตรวจจบัควนัได้ 
สกดัไมใ่ห้ควนัแพร่จากพืน้ท่ีต้นเพลิงผา่นระบบสง่ลมเย็นไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน  

(2) เลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้นกบัรางสายเคเบิลไฟฟ้า หรือกับ
ระบบสายพานล าเลียงหรือทางเล่ือน เพ่ือการตรวจจบัความร้อนจากบริเวณ
ดงักล่าวท่ีเพิ่มเกินคา่ท่ีก าหนดก่อนท่ีจะเกิดประกายไฟและเพลิงไหม้ในท่ีสดุ
ได้ก่อนท่ีระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัจิะท างาน 

 
ก.4 ข้อพจิารณาในการเลือกชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ  

ก.4.1   อาคารโดยทัว่ไปท่ีความสูงของฝ้าเพดานในแต่ละชัน้ไม่เกิน 3.0 เมตร สามารถ
เลือกติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดจุดติดตัง้ท่ีฝ้าเพดาน หรือท่ีผนังห้องตามมาตรฐาน
ก าหนด 
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ก.4.2 โถงของอาคารทั่วไปท่ีมีความสูงมากกว่า 10.5 เมตรไปจนถึง 25.0 เมตร ต้อง
เลือกติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดอ่ืนแทนอุปกรณ์ตรวจจับชนิดจุด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ
ควนัชนิดล าแสง หรืออปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุ่มตวัอย่างอากาศหลายจุด หรืออปุกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดกล้องโทรทศัน์ เป็นต้น 

ก.4.3 อาคารท่ีมีพืน้ท่ี หรือมีสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการติดตัง้ ตลอดจนการ
บ ารุงรักษา ต้องเลือกติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดอ่ืนแทนอุปกรณ์ตรวจจับชนิดจุด เช่น
อุโมงค์สายไฟฟ้า ควรเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดเส้น หรืออุปกรณ์ตรวจจับ
ควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด อุโมงค์และอู่จอดรถไฟฟ้า ควรเลือกใช้อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศหลายจดุ หรือชนิดกล้องโทรทศัน์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี ก-1 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมส าหรับพืน้ที่และอาคารทั่วไป 

พืน้ที่ป้องกัน 
อุปกรณ์ตรวจจับ 

หมายเหตุ 
ควัน ความร้อน เปลวเพลิง 

ห้องพกั พืน้ท่ีอยูอ่าศยัหลบันอน X   ชนิดจดุ 

ห้องสมดุ X   ชนิดจดุ 

ช่องทางเดินแบบปิด โถงลฟิต์ X   ชนิดจดุ 

เส้นทางออก และห้องบนัได X   ชนิดจดุ 

พืน้ท่ีหรือห้องรับประทานอาหาร X   ชนิดจดุ 

พืน้ท่ีหรือห้องเตรียมอาหาร X   ชนิดจดุ 

ช่องเปิดแนวดิ่งของระบบทอ่ X   ชนิดจดุ 

ทอ่ลมดดูกลบัระบบปรับอากาศ X   ชนิดสุม่ตวัอยา่งอากาศ 

โถงสงูในอาคาร X   ชนิดล าแสง หรือ (1) 

ห้องเก็บของ X X  ชนิดจดุ 

ลานจอดรถในอาคาร  X  ชนิดจดุ 

ห้องอบไอน า้ ห้องซกั อบ รีด  X  ชนิดจดุอณุหภมูิสงู 

ห้องครัว เตรียมอาหารปรุงส าเร็จ X   ชนิดจดุ 

ห้องครัว ประกอบอาหาร  X  ชนิดจดุอณุหภมูิสงู 

ปลอ่งดดูควนัจากครัว  X  ชนิดจดุอณุหภมูิสงูพิเศษ 

พืน้ท่ีส านกังาน X X  ชนิดจดุ 

พืน้ท่ีจ าหนา่ยห้างสรรพสนิค้า X X  ชนิดจดุ หรือ (1) หรือ (2) 

ห้องประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม  X   ชนิดจดุ 

โรงมหรสพ X   ชนิดจดุ หรือ (1) 

สถานบนัเทิง เวทีคอนเสร์ิต X X  ชนิดจดุ หรือ (1) 

(1)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอย่างอากาศหลายจดุ 
(2)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดกล้องโทรทศัน์ 
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ตารางท่ี ก-2 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีและอาคารเฉพาะ 

พืน้ที่ป้องกัน 
อุปกรณ์ตรวจจับ 

หมายเหตุ 
ควัน ความร้อน เปลวเพลิง 

ห้องงานระบบคอมพวิเตอร์ X   ชนิดจดุ หรือ (1) หรือ (2) 

ห้องแผงไฟฟา้ ห้องระบบสือ่สาร X   ชนิดจดุ หรือ (1) 

พิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน X   (1) หรือ (2) 

ห้องเย็น ห้องแช่แขง็ X X X (1) 

ห้องเก็บสารไวไฟชนิดเหลว X X X (1) หรือ (2) 

คลงัสนิค้า X   ชนิดล าแสง หรือ (1) 

อโุมงค์รถไฟฟา้ อูจ่อดรถไฟฟา้ X   (1) หรือ (2) 

โรงจอดเคร่ืองบิน X   (1) หรือ (2) 

โถงอาคารผู้โดยสารสนามบิน X   ชนิดจดุและ (1) หรือ (2) 

หอประชมุขนาดใหญ่ X   ชนิดจดุและ (1) หรือ (2) 

อโุมงค์สายไฟฟา้ X X  (1) หรือ ชนิดเส้น 

ห้องหม้อน า้ ห้องเคร่ืองป่ันไฟ  X  ชนิดเส้น 

ห้องเคร่ืองป่ันไฟฟา้อาคาร  X  ชนิดจดุ ชนิดเส้น หรือ (2) 

หอไซโลดกัฝุ่ นอตุสาหกรรม  X  ชนิดเส้น 

ห้องพน่ส ี  X X ชนิดจดุ หรือ (1) 

หนว่ยการผลติ 

 โรงงานปิโตรเคม ี

 มีการเช่ือมโลหะ 

 อตุสาหกรรมกระดาษ 

 
 

X 
 

 
X 
X 
X 

 
 
(2) 
หรือ (2) 

(1)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดสุม่ตวัอย่างอากาศหลายจดุ 
(2)  อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดกล้องโทรทศัน์ 
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ภาคผนวก ข 
การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับเมื่อทราบรัศมีป้องกัน 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 

ข.1 การก าหนดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ 
 พืน้ท่ีตรวจจบัของอปุกรณ์เป็นพืน้ท่ีรูปวงกลม เหมือนกบัลกัษณะการขยายตวัออกทกุทิศทางของ
ความร้อนและควนัเม่ือลอยตวัขึน้สูงถึงเพดาน วงกลมท่ีล้อมรอบส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีใช้ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจบั (listed spacing (S)) เป็นขนาดของแต่ละด้าน จะมีรัศมีท่ียาวไม่เกินร้อยละ 70 ของ
ระยะห่างท่ีก าหนด (0.7 S) หากระยะห่างท่ีก าหนดคือ 9.144 เมตร คิดเป็นพืน้ท่ีวงกลมตรวจจบัไม่เกิน 
129 ตารางเมตร จะมีรัศมีตรวจจบั 6.4 เมตร โดยพืน้ท่ีป้องกันรูปส่ีเหล่ียมใด ๆ ท่ี สามารถบรรจุลงใน
วงกลมดงักล่าวนัน้ได้พอดี และแต่ละมุมของพืน้ท่ีห้องจรดเส้นรอบวงกลมตรวจจบันัน้ได้ จะเป็นพิกัด
ส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับ 1 ชุด โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์สามารถแปรผันไปตามรูปทรงส่ีเหล่ียม
ภายในวงกลมพืน้ท่ีตรวจจบันัน้ (ดรููปท่ี ข.1) 
 ตัวอย่างเช่น ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัสามารถแปรผนัเป็น 12.5 เมตร ส าหรับพืน้ท่ี
ทางเดนิท่ีกว้างไมเ่กิน 3.1 เมตรเป็นต้น โดยพืน้ท่ีตรวจจบัรูปเหล่ียมภายในวงกลมตรวจจบัยงัคงไมเ่กิน
มาตรฐานคือ 84 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระยะหา่งที่ก าหนด (s) = 9.1 ม. x  9.1 ม.= 84 ตรม. 

A’ A’ B’ B’ C’ C’ 

C = 6.1 ม. x 11.3 ม. = 69 ตรม. 

รูปที่ ข.1 การก าหนดระยะห่างระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบัแปรผนัตามรูปทรงของพืน้ท่ี 

0.7 
S 

A 
A 

A A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

S 

S 

D 

D’ D’ 

A B B C C D 
A 

0.7 S 

S 

A = 3.1 ม. x 12.5 ม. = 38 ตรม. 
B = 4.6 ม. x 11.9 ม. = 54 ตรม. 
D = 7.6 ม. x 10.4 ม. = 79 ตรม. 

 ส ำหรบัอุปกรณ์ตรวจจบัควำมรอ้น 

ขนาดพืน้ท่ี 
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ข.2  การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับ 
 ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัให้ครอบคลมุพืน้ท่ีปอ้งกนั เชน่ทางเดนิท่ีมีความกว้างไมเ่ท่ากนัดงัรูปท่ี 
ข2 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัก็จะมีระยะหา่งตา่งกนัอนัเน่ืองมาจากพืน้ท่ีทบัซ้อนของวงกลมตรวจจบัท่ี
ลดลง ทัง้นี ้r ในรูปคือรัศมีการปอ้งกนัของอปุกรณ์ตรวจจบัมีคา่เทา่กบั 0.7S (ดขู้อ ข.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.3    พืน้ที่อาคารรูปทรงหลายเหล่ียม 
การก าหนดต าแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัลงในแบบอาคารท่ีมีพืน้ท่ีรูปหลายเหล่ียม หรือรูปโค้ง 
และมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับเพียง 1 ชุดในแต่ละพืน้ท่ีป้องกันได้ ต้อง
ก าหนดต าแหน่งโดยใช้หลกัการก าหนดพืน้ท่ีวงกลมของการตรวจจบัมาตรฐาน ส าหรับอุปกรณ์
ตรวจจบัแตล่ะชุดวางติดต่อและมีส่วนทบัซ้อนกัน โดยไม่มีช่องโหว่นอกพืน้ท่ีตรวจจบั จากภาพ
ตวัอยา่งอาคารท่ีเป็นรูปหลายเหล่ียม (ดรููปท่ี ข.3) ก าหนดวางอปุกรณ์ตรวจจบัลงในแบบได้ดงันี ้
(1)  โถงทางเดินรูปส่ีเหล่ียมขนาดกว้าง 3.1 เมตรยาว 25 เมตร สามารถครอบคลมุการตรวจจบั

ได้ด้วยอปุกรณ์ตรวจจบั 2 ชดุท่ีติดตัง้ห่างกนัได้ 12.5 เมตร โดยมีระยะห่างจากผนงักัน้พืน้ท่ี 
ยาวเทา่กบัคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบั 

(2) พืน้ท่ีป้องกันรูปส่ีเหล่ียมขนาดกว้าง 12.2 เมตรยาว 22.6 เมตรสามารถครอบคลุมการ
ตรวจจบัได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจจบั 4 ชุดท่ีติดตัง้ห่างกันได้ 11.3 เมตรตามด้านยาวของพืน้ท่ี 
และห่างกันไม่เกิน 6.1 เมตรตามด้านกว้างของพืน้ท่ี โดยมีระยะห่างจากผนงักัน้พืน้ท่ี ยาว
เทา่กบัคร่ึงหนึง่ของระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบั 

(3)  พืน้ท่ีป้องกันรูปหลายเหล่ียมจะต้องวางต าแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับ โดยใช้ข้อก าหนด
มาตรฐาน ท่ีก าหนดให้จดุใด ๆ ท่ีระดบัเพดานในพืน้ท่ีปอ้งกนัอยู่ห่างจากอปุกรณ์ตรวจจบัท่ี

รูปท่ี ข.2 การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีทางเดนิท่ีมีความกว้างตา่งกนั 

 

r r 
r r 

r r 
r r 
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ใกล้ท่ีสุดไม่เกินกว่า 6.4 เมตร และเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือรองรับพืน้ท่ีส่วนท่ีเกินกว่า
ระยะหา่งมาตรฐาน 

 
หมายเหตุ ระยะห่างมาตรฐานระหว่างอปุกรณ์ตรวจจับนัน้ จะใช้เฉพาะกบัเพดานระดบัราบที่สูงจากพื้นไม่
เกิน 3 เมตร ส าหรบัเพดานสูง หรือมีคาน หรือปล่อง ท่อยืน่ลงมา หรือเป็นเพดานทรงจัว่ หรือลาดเอียง จะตอ้ง
ลดระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบัลงตามทีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ข.3 ตวัอย่างการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัในพืน้ท่ีปอ้งกนัรูปหลายเหล่ียม 
 

อุปกรณ์ตรวจจบัเร่ิมสัญญาณอตัโนมติั 

6.4 เมตร 
6.4 เมตร 

6.4 เมตร 6.4 เมตร 

25 เมตร 

3.1 เมตร 

12.2 เมตร 
11.3 เมตร 5.6 เมตร 5.6 เมตร 

22.6 เมตร 3.1 เมตร 

6.1 เมตร 

3.1 เมตร 

6.4 เมตร 6.4 เมตร 

6.4 เมตร 
6.4 เมตร 

6.4 เมตร 

12.5 เมตร 6.3 เมตร 6.3 เมตร 
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ข.4  ตัวอย่างการตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับที่ครอบคลุมทกุพืน้ที่ป้องกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข.5  ตัวอย่างการตดิตัง้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ครอบคลุมทกุพืน้ที่ป้องกัน 
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ข.6 การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับกรณีมีตง หรือคาน ที่เพดาน (ดขู้อ 5.2.6) 
 ตามข้อก าหนดท่ี 5.2.6 สามารถพิสจูน์ได้โดยใช้หลกัการทางตรีโกณมิตดิงันี ้  

(1)  ใช้สามเหล่ียมท่ีมีมมุ 11 องศา ท าให้ด้านชิดมมุยาวเท่ากับร้อยละ 20 ของด้านตรงข้ามมุม  
(ด้าน W เทา่กบั 0.2 เทา่ของ H (ดรููปท่ี ข.4))  

 
 
 
 
 

รูปท่ี ข.4 แสดงหลกัการทางตรีโกณมิติ 
 

(2) หมุนรูปท่ี ข.4 ให้สอดคล้องกับการเคล่ือนตัวของความร้อนท่ีแผ่ขยายจะไปถึงอุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อน (ดรููปท่ี ข.5(ก) และ ข.5(ข)) 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ข.5 แสดงการน าหลกัการทางตรีโกณมาอธิบายการเคล่ือนตวัของความร้อน 

 
(3)  แนวทางการพาความร้อนท่ีแผ่ขยายตวัออกโดยสมบูรณ์เป็นไปดงัรูปท่ี ข.5 (ข) โดยมุมท่ี

เกิดขึน้ท่ีฐานของไฟท ากบัแนวดิง่ด้านละ 11 องศา  
(4) เม่ือความร้อนลอยตวัขึน้ถึงเพดาน  จะแผข่ยายตวัออกโดยรอบและสะสมลงด้านลา่งเม่ือพบ

สิ่งกีดขวางบนเพดาน จนเกิดชัน้ความร้อน ท่ีหนาขึน้ (D) จนความหนามากถึงคร่ึงหนึ่งของ
คา่ W นัน่คือมีความหนาเทา่กบั 0.1 H (ดรููปท่ี ข.6) 

 
 
 
 
 
 

11o 
W 

H 

สตูร  tan11 = 
H
W  

            W  =  (tan11)  H 
  = 0.1944 H 
  = 0.24 H 

W 

H 

11o 

     W = 0.2H 

W W 

H 

11o 11o 

เม่ือความร้อนกระจาย
โดยรอบทุกทิศทางข้ึน
ดา้นบนโดยการพา 

(ก) 
(ข) 
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รูปท่ี ข.6 แสดงการพาความร้อนจากจดุเกิดเพลิงไหม้ มีการพาความร้อนและแผ่ขยายตวัออก 

 
(5)  คา่ท่ีก าหนดตามมาตรฐานข้อ 5.2.6 สามารถอธิบายด้วยภาพการแผ่ขยายตวัของความร้อน 

(ดรููปท่ี ข.7) จนถึงตง หรือคานท่ีลกึ D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ข.7 แสดงรูปต้นแบบท่ีใช้อธิบายข้อก าหนดหวัข้อ 5.2.6  
 
หวัข้อ 5.2.6 (1)  ขนาดความลกึ D ของตงหรือคานไมเ่กิน 0.1 เมตร ให้คดิเทียบเทา่เพดานระดบัราบ 
หวัข้อ 5.2.6 (2) ขนาดความลกึ D ของตงหรือคานมากกวา่ 0.1 เมตร ระยะหา่งระหวา่ง ตงหรือคานไม่

มากกว่า W ซึ่งแคบกว่าระยะของการพาความร้อนท่ีแสดงในรูปท่ี ข.7 (2W = 1.2 
เมตร) จึงให้ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีใต้คานได้ เพราะไมว่่าจะเกิดไฟไหม้ท่ีใดในระยะ
ดงักลา่ว อปุกรณ์จะยงัตรวจจบัได้ในระยะท่ีหา่งกนัไมเ่กิน 0.5S 

W                     W 
0.1 D = W = 0.2H  

            = 0.1H 
 2       2 

0.3 

0.66 

H≤ 3 

1.2 

(สมมตุิฐาน) 
1.2 
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หวัข้อ 5.2.6 (3) ขนาดความลึก D ของตงหรือคานมากกว่า 0.1 เมตร ระยะห่างระหว่าง ตงหรือคาน 
(W) มากกวา่ 1 เมตร จงึต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัท่ีใต้คาน และท่ีเพดาน ท่ีระยะหา่ง
กนัไมเ่กิน 0.66 S จงึสามารถตรวจจบัไฟท่ีอาจไมเ่กิดท่ีใต้ระหวา่งคานได้ 

หวัข้อ 5.2.6 (4) ขนาดความลึก D ของตงหรือคานน้อยกว่า 0.3 เมตร และระยะห่างระหว่างตงหรือ
คาน (W) น้อยกว่า 2.4 เมตร สามารถติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับท่ีใต้คานเท่านัน้ท่ี
ระยะห่างกันไม่เกิน S  ได้ เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตเุพลิงไหม้ท่ีจุดใดในช่วง 1.2 เมตร 
โดยรอบ หรือแม้แตใ่ต้คาน  ความร้อนจะลอยตวัมาถึงคานก่อนเสมอ  

หวัข้อ 5.2.6 (5) ขนาดความลึก D ของตงหรือคานมากกว่า 0.3 เมตร นับเป็นสิ่งกีดขวางการแผ่
กระจายตวัของความร้อน ท่ีหนา 0.3 เมตร และหากระยะหา่งระหวา่งตงหรือคาน (W) 
มากกว่า 2.4 เมตร (มากกว่าระยะ 2W ตามรูปท่ี ข.7) จึงก าหนดให้ติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัท่ีเพดาน หรือเฉพาะใต้คาน โดยให้ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ตรวจจบั S ด้วย
เง่ือนไขดงันี ้ 

 ก. กรณี D/H มากกวา่ 0.1 และ W/H  มากกวา่ 0.4 ตดิท่ีเพดาน 
 ข. กรณี D/H น้อยกวา่ 0.1 หรือ W/H น้อยกวา่ 0.4 ตดิท่ีใต้คาน 
 
ข.7 หลักการตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพงิลาดเอียง 
รูปท่ี ข.8 แสดงหลกัการคดิระยะห่างระหว่างอปุกรณ์ตรวจจบั ตดิตัง้กบัฝา้เพดานทรงจัว่ ตามข้อก าหนด
ท่ี 5.2.3 
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รูปท่ี ข.8 แบบตวัอย่างการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน ส าหรับเพดานลาดเอียงเทา่กบั 37 องศา 

H H 

H H 

H H 

H H 

H H H 

H H H 

H H H 

H 

H 

H 

H 

H H 

H H 

H H 

ก ก 

8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 

แนวจัว่ 

0.5 – 1.5 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

4.14 

4.14 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

8.28 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

16.56 
 

มิติ เป็นเมตร 
 

แปลนเพดาน 

แนวผนงั 

0.10-4.14 0.10-4.14 

H 
H 

H H 
H 

H 
H 

10.37 0.10-5.18 

H H 
0.63-1.88 

ภาพตัด ก-ก มิติ เป็นเมตร 
 

แนวผนงั 

0.10-5.18 
 

10.37 
 

10.37 
 

10.37 
 

10.37 
 

10.37 
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ภาคผนวก ค 
สายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 

 
ค.1 ชนิดของสายไฟฟ้า 

 สายไฟฟ้าส าหรับระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละส่วนใน
อาคาร สายไฟฟ้าท่ีใช้อาจจะเป็นชนิดใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิด ดงันี ้

(1) สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตาม มอก. ฉบบัลา่สดุ  
(2) สายทนไฟตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า ฯ วสท. ท่ีมีคณุสมบตัติามมาตรฐานสากลอย่างใด

อยา่งหนึง่ดงันี ้
ก. มาตรฐาน IEC 60331 
ข. มาตรฐาน IEC 60332 
ค. มาตรฐาน IEC 60754 
ง. มาตรฐาน IEC 61034 

(3) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387 
(4) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013 
(5) สายทองแดงหุ้มฉนวน XLPE (cross link poly-ethelene) หรือฉนวนต้านเปลวเพลิงอ่ืน ๆ ตาม

มาตรฐาน IEC 60502 
(6) สายคูบ่ดิตีเกลียว (twisted pair cable) ขนาด AWG 18 16 หรือ 14 
(7) สายเกลียวไมหุ่้มชีลด์ (unshielded, twisted pair (UTP) ขนาด CAT 6 
(8) สายใยแก้ว (optical fiber) 
(9) สายโทรศพัท์ชนิด TIEV หรือ TPEV 
(10) สายชีลด ์(shielded, coaxial cable) ชนิด RG6 หรือ RG11 
 

ค.2 สายทองแดงหุ้มฉนวน 

 ใช้เป็นสายส าหรับวงจรโซนตรวจจบัในระบบสามญั (ดขู้อ 3.3) สายวงจรอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีต่อกับ
โมดลูเร่ิมสญัญาณในระบบท่ีสามารถระบตุ าแหนง่ได้ (ดขู้อ 3.4) โดยสายตวัน าหุ้มฉนวนแตล่ะเส้นเป็นชนิด
สายฝอย (stranded) มีขนาดหน้าตดัไมเ่ล็กกว่า 1.5 ตร.มม. (ดขู้อ 8.11.2.1) ทัง้นีส้ายดงักล่าวข้างต้นห้าม
ร้อยทอ่ฝังดนิ หรือฝังดนิโดยตรง 
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ค.3 สายทนไฟ 
 สายไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ในส่วนท่ีระบุให้เป็นชนิดทนไฟ (ดขู้อ 9.11.2.4) เช่น สาย
ส าหรับวงจรแจ้งสญัญาณ และสายส าหรับวงจรควบคมุระบบร่วมท างานให้ความปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีบริภณัฑ์
แผงต่อร่วม ต้องมีพิกัดทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 750 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 2 ชัว่โมง (ดมูาตรฐานการ
ตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย วสท.) 
 
ค.4 สายคู่บดิตีเกลียว 
 ใ ช้ เ ป็ น ส า ย ส า ห รั บ ว ง จ ร รั บ  ส่ ง สัญญ าณ  ใ น ร ะ บ บ ท่ี ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง ไ ด้   
(ดขู้อ 3.4) ทัง้นี ้การเดนิสายของวงจรรับ สง่สญัญาณแตล่ะวงจรในระยะทางไกล เม่ือนบัรวมความยาวสาย
ของทัง้สายเมนและสายก่ิงแยกแล้ว ต้องไมเ่กินพิกดัท่ีผู้ผลิตบริภณัฑ์แผงควบคมุก าหนด 
 
ค.5 สายส าหรับระบบแบบเครือข่าย 
 ระบบท่ีสามารถระบตุ าแหน่งได้ หากต้องเช่ือมโยงการท างานกันระหว่างบริภณัฑ์แผงควบคมุระบบ
หลายแผงเข้าด้วยกันในลกัษณะเครือข่าย สามารถใช้สายเกลียวไม่หุ้มชีลด์ หรือสายใยแก้วได้ขึน้กับการ
รองรับแบบเครือข่ายของแตล่ะแผงควบคมุ ทัง้นีต้้องใช้สายแบบหุ้มฉนวนท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ภายนอก หรือภายในอาคาร 
 
ค.6 สายโทรศัพท์ 
 ใช้เป็นสายส าหรับวงจรโทรศัพท์ฉุกเฉินท่ีผนวกกับแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือการ
ติดตอ่ส่ือสารสองทางระหว่างเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง กบัสามารถใช้เป็นสายท่ีใช้ต่อไปยงัแผงแสดงผลเพลิง
ไหม้แบบใช้ดวงไฟสญัญาณ 
ค.7 สายชีลด์ 
 ใช้เป็นสายส าหรับวงจรตรวจจบัท่ีใช้กล้องโทรทศัน์ โดยจะต้องมีชีลด์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 
 
ค.8 การป้องกันความเสียหายทางกล 
 สายไฟและสายสญัญาณทัง้หมดในระบบ ต้องมีการปอ้งกนัความเสียหายทางกล 
 
ค.9 สายที่มีการป้องกันความเสียหายจากการฉีดน า้ดับเพลิง 
 ใช้ส าหรับวงจรท่ีต้องด ารงค์การท างานอย่างตอ่เน่ือง แม้ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น สายท่ีตอ่ระหว่าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากับแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผงแสดงผล และสายท่ีต่อไปยังอุปกรณ์แจ้ง
สญัญาณเป็นต้น 
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ภาคผนวก ง. 
ตัวอย่างการค านวณหาพกัิดของแหล่งจ่ายไฟ 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 

ง.1   การค านวณหาพกิัดของแบตเตอร่ี 
(1)  การค านวณหา IQ  (ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะท างานปกต)ิ 

รายการ กระแส จ านวน กระแสรวม 
 (มิลลิแอมแปร์)  (มิลลิแอมแปร์) 

อปุกรณ์ควบคมุและแสดงผล 200 1 200 
วงจรโซนตรวจจบั 20 6 120 
อปุกรณ์ชว่ย 20 2 40 
อปุกรณ์ตรวจจบั :    
- ชนิดความร้อน 0.0 60 0.0 
- ชนิดไอโอไนเซชนั 0.01 50 0.5 
- ชนิดโฟโตอิเล็กตริก 0.1 40 4 
- ชนิดไวต่อรังสีอินฟราเรด (IR Flame) 0.25 6 1.5 
- ชนิดไวต่อรังสีอลัตราไวโอเลต  (UV Flame) 2 2 4 
- ชนิดล าแสง 180 2 360 
โหลดรอง (โดยปกตมีิการจ่ายไฟ)    
- รีเลย์ระบบปรับอากาศ 20 2 40 
- อปุกรณ์ล็อคประตูดว้ยไฟฟา้ 100 4 400 
รวม IQ (มิลลิแอมแปร์)   1170 

รวม IQ (แอมแปร์)  = 1.17 

หมายเหตุ  ในการใช้งานจริงใหใ้ช้ค่ากระแสอปุกรณ์จากผูผ้ลิต 
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(2)  การค านวณหา IA  (ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะแจ้งเหต)ุ 

 กระแสระบบแจ้งเหตตุอ่ไปนีเ้ป็นกระแสเพิ่มเตมิจากคา่ในสภาวะใช้งานปกติ 

รายการ กระแส จ านวน กระแสรวม 
 (มิลลิแอมแปร์)  (มิลลิ-

แอมแปร์) 

กระแสรวม IQ   1170 

กระดิง่สญัญาณ 80 10 800 
วงจรแจ้งเหตแุละตรวจจบัในแผง 100 2 200 
รีเลย์ตอ่เช่ือมสญัญาณการอพยพ 20 2 40 
อปุกรณ์ตอ่เช่ือมสญัญาณควบคมุเพลิงไหม้ 20 1 20 
อปุกรณ์ชว่ย 300 2 600 

   2830 
โหลดอ่ืนท่ีหยุดจ่ายไฟเม่ือมีสัญญาณแจ้งเหตุ    
 รีเลย์ระบบปรับอากาศ 20 2 40 
 อปุกรณ์ล็อคประตดู้วยไฟฟ้า 100 4 400 

   440 

 รวมโหลด IA ทัง้หมด (มิลลิแอมแปร์)             = 2830 - 440 = 2390 

รวมโหลด IA ทัง้หมด (แอมแปร์)  = 2.39 
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พิกดัแบตเตอร่ีท่ีต้องการตลอดอายกุารใช้งาน  
 

AhLIFE =     (IQ x TQ) + (IA x 0.25) 
  
โดยท่ี 
 IQ = 1.17 แอมแปร์ 
 IA = 2.39 แอมแปร์ 
 TQ = 24 ชัว่โมง  
 

 AhREQ = AhLIFE x 1.25 

 AhREQ = {(1.17 x 24) + (2.39 x 0.25)} x 1.25   
  = 28.68 x 1.25 
  =  36 แอมแปร์-ชัว่โมง 
เลือกใช้แบตเตอร่ีขนาดท่ีมีขายตามท้องตลาด =  40  แอมแปร์-ชัว่โมง 
 
ง.2  การค านวณหาพกิัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก 

(1)  การค านวณกระแสเคร่ืองประจุแบตเตอร่ี 
 
เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี (ดขู้อ 8.2.3 ) = การประจแุบตเตอร่ีใน 24 ชัว่โมง 
  ท่ีจะได้ 5IQ + 0.25IA 
สมการ แอมแปร์-ชัว่โมง  ท่ีต้องการ = (5 x IQ) + (0.25 x IA) 
   
 = (5 x 1.17) + (0.25 x 2.39) 
   
 = 6.45  แอมแปร์-ชัว่โมง 
  
กระแสเคร่ืองประจท่ีุใช้                       =   6.45 / (24 x e) แอมแปร์ 
 = 0.34 แอมแปร์ 
ก าหนดให้    e = ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี ในตวัอยา่งนีส้มมตใิห้ = 0.8  
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 (2)  การหาพกัิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า    
 การหาพิกดัจะเลือกคา่ท่ีสงูกว่าระหว่าง IA + โหลดในสภาวะแจ้งเหต(ุท่ีไม่ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี) กบั IQ 
+ โหลดในสภาวะท างานปกต(ิท่ีไมใ่ช้ไฟจากแบตเตอร่ี)  ดงันี ้  
  

ก.  IA + โหลดในสภาวะแจ้งเหตุ(ท่ีไม่ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี) 

รายการ กระแส จ านวน กระแสรวม 
 (มิลลิแอมแปร์)  (แอมแปร์) 

IA - - 2.39 
โหลดในภาวะแจ้งเหตท่ีุไม่ใช้ไฟจาก
แบตเตอร่ี 

   

 - อปุกรณ์ยดึประตดู้วย 
    สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

50.0 4 0.20 

รวม (แอมแปร์)   2.59 

 
หรือ 

ข. IQ + โหลดในสภาวะท างานปกต(ิที่ไม่ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี) 

รายการ กระแส จ านวน กระแสรวม 
 (มิลลิแอมแปร์)  (แอมแปร์) 

IQ   1.17 
โหลดในสภาวะใช้งานปกติท่ีไม่ใช้ไฟ
จากแบตเตอร่ี 

   

 - อปุกรณ์ยดึประตดู้วย 
    สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

50.0 6 0.3 

รวม (แอมแปร์)   1.47 

 
เลือกคา่สงูกวา่เพ่ือก าหนดพิกดัของแหลง่จา่ยไฟ = 2.59 แอมแปร์ 
  ในท่ีซึ่งแหล่งจ่ายไฟใช้เป็นเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีด้วยต้องบวกกระแสท่ีใช้ประจุนีด้้วยเพ่ือให้ได้ค่า
พิกดัต ่าสดุของแหลง่จา่ยไฟ ดงันี ้  
พิกดัแหลง่จา่ยไฟ = IA + กระแสท่ีใช้ประจ ุ
 = 2.59 + 0.34 = 2.93 แอมแปร์ 
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ภาคผนวก จ. 
สัญลักษณ์ 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 

สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณด้วยมือ (Manual Station) 

 อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

 อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

 อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง 

 อปุกรณ์ตรวจจบัก๊าซ 

 อปุกรณ์ตรวจจบัชนิดล าแสง 

 อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล ชนิดแสง 

 สวิตช์ตรวจการไหล (Flow Switch) ของน า้ในระบบท่อน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ 
(Automatic Sprinkler System) 

 สวิตช์ตรวจคมุ (Supervisory Switch) แรงดนัของน า้ในระบบท่อน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ 
(Automatic Sprinkler System) 

 อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยสวิตช์กญุแจ 

 จดุเต้ารับโทรศพัท์ในระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (Fire Phone Outlet) 

 กระดิ่ง (Bell) 

 ล าโพง 

 อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยแสง 

 อปุกรณ์ปลายสายวงจร (End of Line Device) 

  

H 

S 

G 
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สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 โมดลูมอนิเตอร์ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ 

 โมดลูควบคมุชนิดระบตุ าแหนง่ได้ 

 แผงควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) 

 แผงควบคมุระยะไกล (Remote Control Panel) 

 ศนูย์การส่ือสารด้วยเสียง และโทรศพัท์ฉกุเฉิน (Voice Communication 
Center) 

 แผงกระจายเสียงสญัญาณ และโทรศพัท์ฉกุเฉิน (Voice Distribution Panel) 

 แผงแสดงผล (Annunciator Panel) 

 จอภาพแสดงผลแบบแผนภาพคอมพิวเตอร์  (Computer Graphic 
Annunciator) 

 แบตเตอร่ีชนิดอดัประจ ุ

 การก าหนดรหสัของอปุกรณ์แจ้งเหตหุรือเร่ิมสญัญาณ ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ 

 สายวงจรระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

 โซนแจ้งเหตลุ าดบัท่ี m 

 โซนตรวจจบัล าดบัท่ี n 

 โซนโทรศพัท์ล าดบัท่ี p 

RCP 

ANN 

VCC 

VDP 

F 

MM 

CM 

FCP 

BAT 

10013 

AZ-m 

DZ-n 

TZ-p 
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อักษรประกอบสัญลักษณ์ข้างต้น 

อักษร  รายละเอียด 

A  ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ (Addressable) 

D  ชนิดใช้กบัทอ่ลม (Duct Type) 

F  ชนิดตรวจจบัด้วยอณุหภมูิคงท่ี 

R  ชนิดตรวจจบัด้วยอตัราการเพิ่มของอณุหภมูิ 

C  ชนิดผสมการตรวจจบัด้วยอณุหภมูิคงท่ี และอตัราการเพิ่มของ
อณุหภมูิ 

L  ชนิดเส้น 

P  ชนิดท างานด้วยระบบโฟโตอิเล็กตริก 

I  ชนิดท างานด้วยระบบไอโอไนเซชนั 

  



จ-4 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคผนวก จ. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี จ.1 ตวัอย่างการเขียนวงจรเส้นเดี่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี จ.2 ตวัอยา่งการเขียนวงจรเส้นเด่ียว ระบบท่ีมีอปุกรณ์ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ 
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รูปท่ี จ.3 ตวัอยา่งการเขียนวงจรแนวดิง่ ระบบท่ีมีอปุกรณ์ชนิดระบตุ าแหนง่ได้ 
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รูปท่ี จ.4 ตวัอย่างการเขียนวงจรระบบท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ย 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบรายงานการตรวจสอบ 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 

สถานที่ตดิตัง้  :  
ช่ืออาคาร ................................................................................................................... ท่ีอยู่
 ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………
................................................................. รหสัไปรษณีย์ .................................... 
หมายเลขโทรศพัท์…..............................................โทรสาร.......................................... 
 
เจ้าของอาคาร  หรือผู้แทนผู้ รับมอบอ านาจ : 
 
ช่ือ............................................................ต าแหนง่..................................................... 
ท่ีอยู่ ........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………................................... รหสัไปรษณีย์.................................. 
หมายเลขโทรศพัท์.….............................................โทรสาร.......................................... 
 

  ตดิตัง้ใหม่ 

  ปรับปรุงระบบเดมิ 

  ตดิตัง้เพิ่มเตมิ 
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วนัท่ีปฏิบตักิารตรวจสอบ............................................................................................ 
  
ช่ือบริษัทผู้ปฏิบตักิารตรวจสอบ................................................................................... 
 
ท่ีอยู่บริษัท.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
 ............................................................... …..รหสัไปรษณีย์....................................... 
หมายเลขโทรศพัท์…..............................................โทรสาร.......................................... 
 
ช่ือวิศวกรผู้ตรวจสอบ............................................................................................... 
ต าแหนง่................................................................ใบ ก.ว. เลขท่ี............................. 
  
ลงช่ือวิศวกรผู้ปฏิบตักิารตรวจสอบ ................................................... 
 
 (.................................................) 
 
 
ข้อแนะน า : 
 รายงานการตรวจสอบจะสมบรูณ์ ต้องประกอบด้วยรายการตอ่ไปนี ้

(1) คูมื่อการใช้งาน 
(2) แบบฟอร์มรับรองการตดิตัง้ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ของผู้ตดิตัง้ (ดภูาคผนวก ซ) 
(3) แบบท่ีตดิตัง้จริง (As-built drawing) 
(4) บนัทกึรายละเอียดการทดสอบอปุกรณ์ตรวจจบั (test report) 
(5) สมดุบนัทกึประวตักิารท างานของระบบและอปุกรณ์ (logbook)  
(6) ตารางท่ี ฉ.1 ใช้ส าหรับการตรวจสอบเป็นประจ าภายหลงัการติดตัง้ 
(7) ตารางท่ี ฉ.2 ใช้ส าหรับการตรวจสอบเม่ือติดตัง้ระบบเสร็จแล้ว หรือเม่ือมีการปรับปรุงระบบ 

หรือเม่ือตดิตัง้เพิ่มเตมิ   
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ตารางท่ี ฉ.1 ความถี่ในการตรวจสอบ 

ล าดับที่ รายการ 
ตรวจซ า้
ขัน้ต้น 

ประจ า 
เดือน 

ทุก 
3 เดือน 

ทุก 
คร่ึงปี 

ประจ า
ปี 

1 อปุกรณ์แจ้งสญัญาณ      
 (ก) เสยีง X    X 
 (ข) ล าโพง X    X 
 (ค) แสง X    X 
2 แบตเตอร่ี      
 (ก) ชนิดน า้กรด      
     -  ทดสอบเคร่ืองประจ ุ 

            (เปลีย่นแบตเตอร่ีเมื่อจ าเป็น)   
X    X 

      - ทดสอบการคายประจ ุ(30 นาที) X X    
      - ทดสอบคา่แรงดนัขณะมีโหลด X X    
      - ทดสอบความถว่งจ าเพาะน า้กรด X   X  
 (ข) ชนดินิเกิล-แคดเมยีม      
      - ทดสอบเคร่ืองประจ ุ 

       (เปลีย่นแบตเตอร่ีเมื่อจ าเป็น) 
X    X 

      - ทดสอบการคายประจ ุ(30 นาที) X    X 
      - ทดสอบคา่แรงดนัขณะมีโหลด X X    
 (ค) แบตเตอร่ีแห้งปฐมภมูิ      
      - ทดสอบคา่แรงดนัขณะมีโหลด X    X 
 (ง) ชนิดน า้กรดแบบปิด      
      - ทดสอบเคร่ืองประจ ุ 

       (เปลีย่นแบตเตอร่ีเมื่อจ าเป็น) 
X    X 

      - ทดสอบการคายประจ ุ(30 นาที) X    X 
      - ทดสอบคา่แรงดนัขณะมีโหลด X   X  
3 ตวัน า/โลหะ X     
4 ตวัน า/อโลหะ X     
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ล าดับที่ รายการ 
ตรวจซ า้
ขัน้ต้น 

ประจ า 
เดือน 

ทุก 
3 เดือน 

ทุก 
คร่ึงปี 

ประจ า
ปี 

5 บริภณัฑ์ควบคมุ : ระบบแจ้งเหตเุพลงิ
ไหม้ ชนิดมีมอนเิตอร์ส าหรับสญัญาณ
แจ้งเหตคุวบคมุและสญัญาณขดัข้อง 

     

 (ก) การท างาน X    X 
 (ข) ฟิวส์ X    X 
 (ค) บริภณัฑ์เช่ือมโยง X    X 
 (ง) หลอดไฟ และหลอดแอลอีดี X    X 
 (จ) แหลง่จ่ายไฟฟา้หลกั X    X 
 (ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) X    X 

6 บริภณัฑ์ควบคมุ: ระบบแจ้งเหตเุพลงิ
ไหม้ ชนิดไมม่ีมอนเิตอร์ส าหรับสญัญาณ
แจ้งเหตคุวบคมุและสญัญาณขดัข้อง 

     

 (ก) การท างาน X  X   
 (ข) ฟิวส์ X  X   
 (ค) บริภณัฑ์เช่ือมโยง X  X   
 (ง) หลอดไฟ และหลอดแอลอีดี X  X   
 (จ) แหลง่จ่ายไฟฟา้หลกั X  X   
 (ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) X  X   

7 ชดุควบคมุสญัญาณขดัข้อง X    X 
8 บริภณัฑ์เสยีงประกาศฉกุเฉิน X    X 
9 เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ ทกุ

สปัดาห์ 
    

10 สายใยแก้ว X    X 
11 อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ      

 (ก) อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในทอ่ลม X    X 
 (ข) อปุกรณ์ปลดลอ็กทางกลไฟฟา้ X    X 
 (ค) สวติช์ระบบดบัเพลงิ X    X 
 (ง) อปุกรณ์ตรวจจบัไฟไหม้ ก๊าซ และอื่น  ๆ   X    X 
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ล าดับที่ รายการ 
ตรวจซ า้
ขัน้ต้น 

ประจ า 
เดือน 

ทุก 
3 เดือน 

ทุก 
คร่ึงปี 

ประจ า
ปี 

 (จ) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน X    X 
 (ฉ) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ X    X 
 (ช) อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ X    X 
 (ญ) ตรวจการท างานของอปุกรณ์

ตรวจจบัควนั 
X    X 

 (ด) ตรวจความไวของอปุกรณ์ตรวจจบัควนั X    X 
 (ต) อปุกรณ์ตรวจคมุสญัญาณ X  X   
 (ถ) อปุกรณ์ตรวจการไหลของน า้ X  X   

12 บริภณัฑ์เช่ือมโยง (Interface 
Equipment) 

X    X 

13 แผงแสดงผลระยะไกล X    X 
14 บริภณัฑ์ในสถานท่ีอนัตราย (Hazard 

Equipment)  
X    X 
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ตารางท่ี ฉ.2 ตารางการตรวจสอบ 

 อุปกรณ์ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่ม ี วิธีการทดสอบ 

1 อปุกรณ์ควบคมุ 
(ก) การท างาน 
 

    
การท างานทกุอยา่งของระบบ รวมทัง้ของสญัญาณแจ้งเหตแุละสญัญาณ
ขดัข้อง ต้องทดสอบตามค าแนะน าของผู้ผลติ 

 (ข) บริภณัฑ์เช่ือมตอ่สญัญาณ    ทดสอบการท างานของวงจรเช่ือมตอ่สญัญาณกบัระบบอื่น ๆ วา่ท างานได้ดี
ถกูต้อง 

 (ค) หลอดไฟ หรือหลอด LED    หลอดไฟ หรือหลอด LED ต้องทดสอบวา่ใช้งานได้ 
 (ง) แหลง่จา่ยไฟฟา้หลกั    แหลง่จ่ายไฟฟา้หลกั ต้องทดสอบการท างานของอปุกรณ์แจ้งเหต ุ เช่น 

กระดิ่งท างานทกุตวัอยา่งตอ่เนื่องได้โดยปราศจากแหลง่จ่ายไฟฟา้ส ารอง  
2 เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ และ/หรือ UPS    กรณีที่ระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ ออกแบบให้รับก าลงัไฟฟา้จากเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟา้ และ/หรือ UPS ต้องทดสอบการท างานของเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ และ/
หรือ UPS ด้วยวา่ สามารถจ่ายก าลงัไฟฟา้ได้ปกติ 

3 แหลง่จ่ายไฟฟา้ส ารอง    ตรวจสอบโดยการปลดแหลง่จ่ายไฟฟา้หลกั เพื่อตรวจสอบไฟจากแบตเตอร่ี
ให้มีความสามารถจา่ยไฟให้ระบบในสภาวะแจ้งเหต ุได้อยา่งน้อย 15 นาที 
เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้ตอ่แหลง่จา่ยไฟฟา้หลกักลบัคืนสูส่ภาวะปกติ 
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 อุปกรณ์ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่ม ี วิธีการทดสอบ 

4 แบตเตอร่ี-การทดสอบทัว่ไป 
(ก) การตรวจด้วยสายตา 

    
ตรวจหารอยร่ัว, ระดบัน า้กลัน่ และความแนน่ของขัว้แบตเตอร่ี พร้อมทัง้ท า
ความสะอาดขัว้แบตเตอร่ีด้วย 

 (ข) การเปลีย่นแบตเตอร่ี    เปลีย่นแบตเตอร่ีตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้ผลติ หรือเปลีย่น เมื่อไม่
สามารถประจไุฟฟา้ให้แบตเตอร่ีมีแรงดนัตามข้อก าหนดของผู้ผลติได้ 

 (ค) การทดสอบเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 
 

   ตรวจสอบการท างานและพิกดัของเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี  
(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในภาคผนวก  จ. ข้อ จ2 (ก) ) 

 (ง) การทดสอบการคายประจขุอง   
แบตเตอร่ี 

 

   ปลดเคร่ืองประจแุบตเตอร่ีแล้วตรวจสภาพการคายประจขุองแบตเตอร่ีตาม
ข้อก าหนดของผู้ผลติ วดัแรงดนัท่ีขัว้แบตเตอร่ี ต้องไมต่ ่ากวา่ที่ระบไุว้ใน
ข้อก าหนดของผู้ผลติ (การคายประจอุาจตอ่ตวัต้านทานคร่อมขัว้แบตเตอร่ี 
เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟา้เทา่กบัการท างานสงูสดุของระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้)  

 (จ) การทดสอบแรงดนัเมื่อระบบแจ้ง
เหตเุพลงิไหม้ท างานเต็มที่ (ขณะมี
โหลด) 

   ปลดเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี และตรวจสอบแรงดนัระหวา่งขัว้แบตเตอร่ี เมื่อ
ระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ท างานเตม็ที่แรงดนัต้องไมต่ า่กวา่ข้อก าหนดของ
ผู้ผลติ  

 (ฉ) แรงดนัของแบตเตอร่ีเมื่อไมม่โีหลด    ปลดเคร่ืองประจแุบตเตอร่ี แรงดนัต้องไมต่ า่กวา่ข้อก าหนดของผู้ผลติ 
5 การตรวจสอบวงจรปอ้งกนัฟา้ผา่    อปุกรณ์วงจรปอ้งกนัฟา้ผา่ ต้องมีการตรวจสอบตามข้อก าหนดของผู้ผลติ

หรือปีละ 2 ครัง้ และต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลงัเกิดฟา้ผา่ 
  



ฉ-8 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคผนวก ฉ. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 อุปกรณ์ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่ม ี วิธีการทดสอบ 

6 สญัญาณขดัข้องตา่ง ๆ บนแผงควบคมุ 
( ก) สญัญาณเสยีง และแสง 
        (Audible & Visual) 
 

    
ตรวจสอบการท างานของสญัญาณขดัข้องและสญัญาณปรับตัง้ใหม ่
(Reset) กรณีสวิตช์เงียบเสยีงเป็นแบบกดค้าง ต้องคืนสภาพปกตเิมื่อแก้ไข
เหตขุดัข้องของระบบแล้ว 

 (ข) สวติช์ตดัสญัญาณ 
      ( Disconnect Switch) 

   กรณีที่แผงควบคมุมีสวิตช์ตดัสญัญาณอปุกรณ์ตรวจจบั ต้องตรวจสวิตช์ตดั
สญัญาณวา่อยูใ่นสถานะท่ีถกูต้องหรือไม ่หรือให้ตรวจสอบสญัญาณขดัข้อง
อนัเนื่องจากสวติช์ตดัสญัญาณอยูผิ่ดสถานะ 

 (ค) วงจรมอนิเตอร์การร่ัวลงดิน 
  ( Ground Fault Monitoring 

Circuit) 

   เมื่อระบบมวีงจรมอนิเตอร์การร่ัวลงดิน ตรวจสอบการท างานของ 
วงจรโดยต้องแสดงสญัญาณขดัข้องเมื่อสายไฟฟา้ใด ๆ ในระบบร่ัวลงดิน 

 (ง) การสง่สญัญาณตา่ง ๆ ออกนอก
พืน้ท่ี ( Transmission of Signal to 
Off Premise Location) 

 

   ทดสอบการท างานของอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ แล้วตรวจสอบการรับ
สญัญาณตา่ง ๆ ที่สง่ออกนอกพืน้ท่ี 
ตรวจสอบการรับสญัญาณเหตขุดัข้องที่สง่ออกนอกพืน้ท่ี 
ตรวจสอบการรับสญัญาณ ตรวจคมุที่สง่ออกนอกพืน้ท่ี 

7  แผงแสดงผลระยะไกล    ทดสอบการท างานของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ในระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ และ
ตรวจสอบการรายงานผลที่แผงแสดงผลเพลงิไหม้รวมทัง้สญัญาณขดัข้อง
ตา่ง  ๆ   ถ้าม ี
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8  ตวัน า / โลหะ    
( ก) การลดัวงจรลงดิน 

    
ตวัน าไฟฟา้ทัง้หมด ในระบบต้องตรวจสอบวา่ไมร่ั่วลงดิน วิธีการทดสอบให้
เป็นไปตามที่ผู้ผลติแนะน า ยกเว้นไมต้่องตรวจสอบสายดิน 

 ( ข) การลดัวงจร    ตวัน าไฟฟา้ทัง้หมดในระบบต้องตรวจสอบวา่ไมม่กีารลดัวงจร ระหวา่งสาย 
– สาย และสาย – ดิน วิธีการทดสอบให้เป็นไป ตามที่ผู้ผลติแนะน าไว้ 

 ( ค) ความต้านทานวงจร 
       (Loop Resistance) 

   วดัความต้านทานวงจร ของวงจรอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ และวงจรแจ้งเหต ุ
ต้องมคีา่ไมเ่กินท่ีผู้ผลติก าหนดไว้ 

9  ตวัน า / อโลหะ 
( ก) ความพร้อมของวงจร 

    
ตรวจสอบ อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ อปุกรณ์แจ้งเหต ุและวงจรแจ้งเหต ุวา่มกีา
เช่ือมตอ่สายอยา่งถกูต้อง 

 ( ข) สายใยแก้ว 
 (Fiber Optic) 

 

   สายใยแก้วต้องทดสอบตามผู้ผลติแนะน า หรือใช้มิเตอร์วดัก าลงัแสง วดั
ความสญูเสยีในสาย คา่ที่วดัได้ของสายใยแก้วทกุเส้นต้องบนัทกึไว้ที่แผง
ควบคมุ ในการวดัครัง้ตอ่ไป  ถ้าก าลงัสญูเสยีมากกวา่ ร้อยละ 2 จากคา่ที่
เคยบนัทกึไว้ครัง้แรก ต้องท าการแก้ไขให้กลบัคืนสูส่ภาพโดยช่างผู้ช านาญ 

 ( ค) การตรวจคมุ    เมื่อทดลองเปิดวงจรตรวจคมุ ต้องมีการแสดงสญัญาณขดัข้องเกิดขึน้ท่ีแผง 
การทดลองเปิดวงจรแตล่ะครัง้ต้องไมใ่ห้น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของอปุกรณ์เร่ิม
สญัญาณ อปุกรณ์แจ้งเหต ุหรืออปุกรณ์สายสญัญาณ 
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10 อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ 
( ก) อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณทางกลและ
ไฟฟา้ 
       1. ตวัเช่ือมแบบไมค่ืนสภาพ 
 

    
 
ถอดตวัเช่ือมหลอมละลายออก และทดสอบการท างานของอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง หลอ่ลืน่ชิน้สว่นท่ีเคลือ่นไหว ทกุชิน้ตามความจ าเป็น 

        2. ตวัเช่ือมแบบคืนสภาพ    ถอดตวัเช่ือมหลอมละลายออก และทดสอบการท างานของอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง หลอ่ลืน่ชิน้สว่นท่ีเคลือ่นไหว ทกุชิน้ตามความจ าเป็น 
 หมายเหต ุโดยทัว่ไปอปุกรณ์ตรวจจบัแบบตวัเช่ือมหลอมละลายใช้ส าหรับ
ปิดประตทูนไฟ ลิน้(Damper)กนัไฟ 

 ( ข) สวิตช์สญัญาณแจ้งเหตรุะบบ
ดบัเพลงิ 

   ทดสอบการท างานของสวิตช์โดยทางไฟฟา้หรือทางกลวา่สามารถสง่
สญัญาณไปท่ีแผงควบคมุได้ 

 ( ค) อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟจากก๊าซ 
 

   ทดสอบความถกูต้องในการท างานของอปุกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟจากก๊าซ 
ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
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 ( ง) อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน 
       1.อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบ   

อณุหภมูิ   คงที่ และ/หรือแบบ
อตัราเพิม่อณุหภมูิ ที่เป็นชนิด
เส้นหรือชนิดจดุแบบคืนสภาพ 

    
ทดสอบอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนด้วยอปุกรณ์ให้ความร้อนตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ และอปุกรณ์ตรวจจบัต้องท างานภายใน 1 นาที การทดสอบต้อง
ระวงัการเกิดความเสยีหายกบัตวัตรวจจบัความร้อนแบบไมค่ืนสภาพ 

        2.อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบ
อณุหภมูิคงที่ท่ีเป็นชนิดเส้น
แบบไมค่ืนสภาพ 

   ห้ามทดสอบโดยใช้ความร้อน ให้ทดสอบการท างานโดยทางกลและไฟฟา้ 
โดยวดัและบนัทกึคา่ความต้านทานวงจรและ เปรียบเทียบกบัคา่ทีย่อมรับได้  

        3.อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบ
อณุหภมูิคงที่ชนดิจดุแบบไมค่ืน
สภาพ 

 

   ภายหลงัการใช้งานนาน 15 ปี ให้เปลีย่นใหมท่ัง้หมด หรือน าตวัอยา่งไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 2 ทดสอบในห้องปฏิบตัิการ ถ้าตวัใดตวัหนึง่ไมผ่า่นการทดสอบ
ให้น าตวัอยา่งใหมอ่ีกร้อยละ 2 ตวั มาท าการทดสอบอีก และหากไมผ่า่น
การทดสอบให้เปลีย่นอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนทัง้หมด 
อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีน าไปท าการทดสอบแล้วห้ามน ากลบัมาใช้อีก 

   4. อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน
ทัว่ไปแบบไมค่ืนสภาพทัว่ไป 

   ห้ามทดสอบโดยใช้ความร้อน ให้ใช้การทดสอบการท างานโดยทางกลและ
ไฟฟา้ 

 ( จ) อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ    ทดสอบการท างานตามค าแนะน าของผู้ผลติ  
 ( ฉ) อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ    อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ  ทดสอบตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
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 ( ช) อปุกรณ์ตรวจจบัควนั    อปุกรณ์ตรวจจบัควนัต้องทดสอบ ณ  จดุติดตัง้ โดยใช้ควนั หรือก๊าซเสมอืน
ควนัท่ีผู้ผลติยอมรับ 

    1. ทกุชนิด 
 

   ให้ตรวจสอบคา่ความไวของอปุกรณ์ตรวจจบัควนั ให้อยูใ่นช่วงยอมรับได้ 
ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 

       2. ชนิดตรวจจบัควนัในทอ่ลม 
           (Duct Type) 

   อปุกรณ์ตรวจจบัควนัในทอ่ลม ให้ทดสอบการไหลของอากาศตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ 

       3. ชนิดล าแสง    การตรวจสอบให้ใช้ ก๊าซเสมือนควนั  หรือแผน่กรองแสงไปขวางล าแสง 
       4. อปุกรณ์ตรวจจบัควนั และความ 

ร้อนในตวัเดียวกนั 
   ตรวจสอบแยกแตล่ะสว่น ตามวิธีการท่ีกลา่วแล้ว 

       5. อปุกรณ์ตรวจจบัควนั แบบมี
สวิตช์ควบคมุอปุกรณ์ 

 

   อปุกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดนี ้จะมสีวิตช์ตดัตอ่วงจรควบคมุ เปิด/ปิด อปุกรณ์
อื่น เช่น พดัลมดดูควนั ให้ตรวจสอบวา่การท างานของอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ
อื่น ๆ ในวงจรเดยีวกนัไมท่ าให้ความสามารถในการควบคมุของอปุกรณ์
ตรวจจบัควนัตวันีเ้ปลีย่นไป 
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 ( ญ) อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณและการ
ตรวจคมุ 

       1. สวิตช์ควบคมุประตนู า้ดบัเพลงิ 
 

    
 
ให้ตรวจสอบวา่ สวติช์ต้องเร่ิมสญัญาณถ้าหมนุประตนู า้ภายใน 2 รอบ หรือ
ประตนู า้เลือ่นไป 1 ใน 5 ของระยะทางปกติ หรือตามข้อก าหนดจากโรงงาน
ผู้ผลติ 

         2. สวิตช์วดัแรงดนั 
 

   ตรวจสอบวา่ สวิตช์ต้องเร่ิมสญัญาณผิดปกติ ถ้าแรงดนัน า้เพิ่มหรือลดลง 
10 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ จากแรงดนัปกติ 

         3. สวิตช์ระดบัน า้ 
 

   ตรวจสอบวา่ สวิตช์จะต้องเร่ิมสญัญาณผิดปกติ ถ้าระดบัน า้เปลีย่นไปจาก
ระดบัท่ีตัง้ไว้ 75 มม. ส าหรับถงัความดนั หรือ  300 มม. ส าหรับถงัปลอด
ความดนั 

 (ด) สวติช์ตรวจการไหล    ตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์เมื่อมกีารไหลของน า้ 
11 อปุกรณ์แจ้งเหต ุ

( ก) เสยีง 
 

    
วดัคา่ระดบัความดงัเสยีงในบริเวณปอ้งกนัด้วยเคร่ืองวดั ซึง่ต้องเป็นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน 

 ( ข) ล าโพง    วดัคา่ระดบัความดงัเสยีงในบริเวณปอ้งกนัด้วยเคร่ืองวดั ซึง่ต้องเป็นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน 
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( ค) แสง    
 

ให้ทดสอบตามค าแนะน าของผู้ผลติ และตรวจสอบต าแหนง่ตดิตัง้ ให้ตรง
กบัแบบท่ีได้รับอนมุตั ิ

12 บริภณัฑ์สือ่สารฉกุเฉิน 
(ก) เคร่ืองขยายเสยีง / เคร่ืองก าเนดิ

เสยีง  (Amplifier / Tone 
Generator) 

    
ตรวจสอบการท างานของชดุส ารองและอปุกรณ์ปลดสบัให้อยูใ่นต าแหนง่ที่
ถกูต้อง 

 (ข) สญัญาณเรียกเข้า 
 

   ตรวจสอบการท างานและการรับสญัญาณทัง้แสงและเสยีงทีเ่ข้ามายงัแผง
ควบคมุ 

 (ค)  ระบบโทรศพัท์    ตรวจสอบการท างานและขัน้ตอนการท างานให้ถกูต้อง ตัง้แตเ่คร่ืองโทรศพัท์  
เต้ารับหฟัูง และสญัญาณการท างาน 

 (ง)  สมรรถนะของระบบ    ทดสอบการสือ่สารระหวา่งกนัอยา่งน้อย 5 หฟัูงในเวลาเดยีวกนั ตรวจสอบ
ความคมชดัของเสยีง 

13  บริภณัฑ์เช่ือมตอ่สญัญาณ 
 (Interface Equipment) 

   ตรวจสอบการตอ่ของบริภณัฑ์เช่ือมโยง โดยทดสอบการท างานจริงหรือโดย
การจ าลองสญัญาณรับสง่ระหวา่งกนั 
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ภาคผนวก ซ. 
แบบรายงานส าหรับผู้ตดิตัง้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(ภาคผนวกนีม้ิใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 
1.  ช่ืออาคาร............................................................................................................. 

2.  สถานท่ี...…………........….................................................................................... 

3.  ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีตดิตัง้..…….................................................................................... 

     ผู้แทนจ าหนา่ย.................................................................................................. 

4.  ระบบนีไ้ด้มีการตอ่ร่วมอยูก่บัสถานีดบัเพลิง (ระบช่ืุอ).................................... 

5.  วนัท่ีเร่ิมตดิตัง้...............................วนัท่ีติดตัง้เสร็จและสง่มอบงาน............................ 

6. รายละเอียดโหลดรองอ่ืนท่ีได้มีการตอ่ร่วมกบัอปุกรณ์ควบคมุและแสดงผล.................. 

……………………………………………………………………………………………… 

7. กระแสไฟฟ้าของโหลดรองซึ่งใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล(แนบ
รายการค านวณประกอบ) ....................................................................... 

8.  ขนาดแรงดนัของแหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกั..................................................................…. 

9. ชนิดและขนาดของแบตเตอร่ี.……............................................................................ 

10. มีข้อตกลงในการบ ารุงรักษาระบบหรือไม…่......................................................…… 

11. มีคูมื่อการใช้งานให้ด้วยหรือไม.่.............................................................................. 

12. มีสมดุบนัทกึประวตักิารท างานของระบบให้ไว้หรือไม.่.............................................. 

13. มีแบบการตดิตัง้จริงให้ไว้หรือไม่….............................................................………. 

14. มีสว่นไหนของอาคารไมไ่ด้อยูใ่นระบบปอ้งกนันี.้...................................................... 

...............................................…............................................................................ 
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............................................................................................................................... 

15. ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่า การติดตัง้ได้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้ทัง้หมดในระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และระบบสามารถท างานได้สมบรูณ์ครบถ้วน พร้อมทัง้ได้ตรวจสอบรายละเอียดตา่ง ๆ ในตาราง
ตอ่ไปนี ้ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว และขอรับรองวา่ข้อมลูทัง้หมดท่ีระบไุว้ในเอกสารนี ้เป็นความจริง 
.................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

บริษัทผู้ตดิตัง้.............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่.......................................................................................................................... 

โทรศพัท์..............................................................โทรสาร............................................ 

 ลงช่ือ .................................................  วนัท่ี ............................. 

 ลงช่ือ .................................................  วนัท่ี ............................. 

หมายเหตุ  ประทบัตราดว้ย (ถา้มี) 
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ตารางท่ี ช.1 การตรวจสอบอปุกรณ์ส าหรับระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
 จ านวน และชนิดของอปุกรณ์ตรวจจบั 

หมายเลข จ านวน ตรวจจบัความร้อน ตรวจจบัควนั ตรวจจบัเปลวเพลิง   

โซนแจ้งเหต ุ อปุกรณ์ 
ตอ่โซน 

อณุหภมิูคงที่ อตัราการเพิ่ม
ของอณุหภมิู 

ผสม โฟโตอีเล็กตริก ไอโอไนเซชนั ล าแสง อินฟราเรด อลัตราไวโอเล็ต อปุกรณ์แจ้ง 
เหตดุ้วยมือ 

อ่ืน ๆ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

จ านวนรวม            

  

 - กรณีไมใ่ช้ให้ขดีออก 
 - ใสห่มายเลขของอปุกรณ์แสดงผลชนิดระบสุถานท่ีได้ไว้ในวงเลบ็ 
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ภาคผนวก ญ 
ข้อมูลค่าพกัิดการคายความร้อน (Heat Release Rate) 

และเวลาพฒันาของไฟ (Fire Growth Time) 
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 

 
ญ.1 ทั่วไป 
 ข้อมูลดงัต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลค่าพิกัดการคายความร้อนสูงสุด (maximum heat release rate) และเวลาพัฒนา
ของไฟ (fire growth time) เชือ้เพลิงตา่ง ๆ ท่ีได้มาจากการทดลองจริง ซึ่งมีเง่ือนไขเฉพาะและมีข้อจ ากดัในการใช้ วสัดุ
เชือ้เพลิง เฟอร์นิเจอร์ตา่ง ๆ ก็เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตใช้ในประเทศนัน้ ๆ ท่ีท าการทดลอง ดงันัน้การใช้ข้อมลูต้องใช้วิจาร
ญาณและพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
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ญ.2  ข้อมูลค่าพกัิดการคายความร้อน และเวลาพฒันาของไฟ 
 

ตารางที่ ญ.1 แสดงข้อมูลค่าพกัิดการคายความร้อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate) และเวลาพัฒนาของ
ไฟ (Fire Growth Time) เชือ้เพลิงในคลังสินค้า 

 
วัสดุเชือ้เพลิงในคลังสินค้า เวลา (tg)

 

1 

   ค่า Q  ต่อพืน้ท่ี 2 

1 ถงุไปรษณีย์บรรจเุตม็ กองสงู 1.5 เมตร 190 400 
2 ม้วนกระดาษอดัแน่น (Roll Paper) กองตัง้สงู 6 เมตร 15-28 - 

3 ผ้าฝา้ย กองสงู 3.6 เมตร 20-42 - 

4 
ขวดพลาสตกิ PE บรรจกุลอ่งกระดาษลกูฟกูไมแ่ผน่
กัน้แยกขวด กองตัง้สงู 4.5 เมตร 

75 1900 

5 
ขวดพลาสตกิ PE บรรจกุลอ่งกระดาษลกูฟกูมีแผน่กัน้
แยกขวด กองตัง้สงู 4.5 เมตร 

85 6250 

6 
ขวดพลาสตกิ PVC บรรจกุล่องกระดาษลกูฟกูมีแผน่
กัน้แยกขวด กองตัง้สงู 4.5 เมตร 

9 3400 

7 ม้วนฟิลม์พลาสตกิ PP หรือ PE กองตัง้สงู 4.2 เมตร 40 3970 
8 พาเล็ท PE กองตัง้สงู 1 เมตร 130 - 

9 ของเลน่ PS บรรจกุลอ่งลกูฟูก กองตัง้สงู 4.5 เมตร 110 2050 
หมายเหตุ : 
1. tg : หน่วย วินาที คือเวลาทีเ่ชื้อเพลิงนัน้พฒันาไปจนถึงพิกดัการคายความร้อนเท่ากบั 1055 kW หรือ เวลา
พฒันาของไฟ (Fire Growth Time) 
2. Q ต่อพืน้ทีข่องเช้ือเพลิง : หน่วย kW/m2 คือค่าพิกดัการคายความร้อนสูงสดุต่อหน่วยพืน้ทีข่องเชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี ญ.2 แสดงข้อมูลค่าพกัิดการคายความร้อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate) และเวลาพัฒนา

ของไฟ (Fire Growth Time) เชือ้เพลิงเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
 

 วัสดุเชือ้เพลิงเฟอร์นิเจอร์ เวลา (tg)
  1 เวลา (tv)

  2 Q  3 
1 ตู้เสือ้ผ้าไม้อดัหนา 1/2”พร้อมเสือ้ผ้า 

น า้หนกัรวม 68.5 kg  
35 20 3250 

2 ตู้เสือ้ผ้าไม้อดัหนา 1/8” พร้อมเสือ้ผ้า น า้หนกัรวม 36 kg  40 40 6000 
3 ตู้เสือ้ผ้าพาร์ติคลับอร์ด 3/4” น า้หนกัรวม 120.33 kg 150 0 1200 
4 เก้าอีเ้บาะโครงเหล็ก น า้หนกัรวม 16.52 kg 200 120 3000 
5 เก้าอีไ้ฟเบอร์กลาส น า้หนกัรวม 5.28 kg 120 20 35 
6 เก้าอีเ้บาะโฟมแบบ 2 ท่ีนัง่ น า้หนกัรวม 54.6 kg 350 500 1000 
7 ฟกูท่ีนอนสปริง น า้หนกัรวม 62.36 kg 350 400 500 
หมายเหต:ุ 
1. tg : หนว่ย วินาที คือเวลาท่ีเชือ้เพลิงนัน้พฒันาไปจนถึงพิกดัการคายความร้อนเทา่กบั 1055 kW หรือ เวลา
พฒันาของไฟ (fire growth time) 
2.tv : หน่วยวินาที คือช่วงเวลาจากเร่ิมจดุตดิไฟ(Ignition)จนถึงจดุท่ีเชือ้เพลิงนัน้เร่ิมพฒันาเป็นรูปกราฟแบบ 
t2 หรือเวลาก่อนเพลิงไหม้เร่ิมพฒันาจากคา่พิกดัการคายความร้อนเทา่กบัศนูย์ (virtual time) 
3. Q  : หน่วย kW คือคา่พิกดัการคายความร้อนสงูสดุ 
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ภาคผนวก ด. 
การค านวณเวลาการตอบสนอง 

และระยะห่างของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจุด 
โดยใช้ฐานความคิดทางด้านสมรรถนะ 

Heat Detection Response and Spacing Calculation 
Using Performance Base 

(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานแต่มีขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมลูเท่านัน้) 
 
ด.1 ทั่วไป 
 อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนและหวักระจายน า้ดบัเพลิงนัน้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ท างานเม่ือเกิดเพลิง

ไหม้ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อให้สามารถอพยพออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ และท าการดบัเพลิงได้อย่าง
ทนัทีทนัใดก่อนท่ีไฟจะลกุลามเป็นไฟขนาดใหญ่ ดงันัน้ระยะห่างของอปุกรณ์ตรวจจบัจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
นอกเหนือจากชนิดของอุปกรณ์และมาตรฐานการติดตัง้  หรืออาจกล่าวได้ว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

ตรวจจับ จะเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีท าให้อุปกรณ์ท างานได้ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ ทั้งน้ีการออกแบบ
อย่างถูกต้องในลักษณะ performance-based จะต้อง ก าหนดเวลาขัน้ต ่าก่อนท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายต่อ
ชีวิตคน โครงสร้างอาคารหรือทรัพย์สิน แล้ว จงึน าเวลาไปค านวณหาระยะหา่งของอปุกรณ์ 
 

ด.2 โมเดลการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Model) 
 จากหลกัการสมดลุพลงังานท่ีนิยามพลงังานรวมคือ พลงังานจากการน า พลงังานจากการพา และ
พลงังานจากการแผรั่งสีรวมกนั สามารถเขียนเป็นสมการพืน้ฐานได้ดงันี ้

 
ltotaQ = 

condQ  + 
convQ  + 

radQ  (1) 

           ในการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนไปสู่อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (heat detectors) ได้ตดัการ
ถ่ายเทความร้อนแบบน าความร้อนและแบบการแผรั่งสีออก เพราะถือวา่มีคา่น้อยมากและเพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ไปในทางท่ีเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึน้ ดงันัน้การถ่ายเทความร้อนจากไฟไปสู่อปุกรณ์จึงพิจารณาแบบ
การพาความร้อนเพียงประการเดียว ท าให้การวิเคราะห์โมเดลส าหรับอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนสามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้
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Q

 

         )T(ThA dg convQ                                              (2) 

  )T(ThA dgtota lQ                                     (3) 

 

 : คา่พิกดัการคายความร้อน, kW 

h : สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนแบบการพา  
C.2m

kW          

A : พืน้ท่ีท่ีถกูความร้อน, m2 
Tg : อณุหภมูิ ของ แก๊ส ท่ีถ่ายเทไปท่ีอปุกรณ์, C 
Td : อณุหภมูิท่ีตัง้ไว้ให้อปุกรณ์ท างาน, C 
 
 ด้วยหลกัการวิเคราะห์แบบ lumped-mass ซึ่งถกูน ามาใช้เป็นจดุเร่ิมต้นในการวิเคราะห์ ลกัษณะของ
การถ่ายเทความร้อนจากอุณหภูมิของแก๊ส (Tg) จะไปสู่ชิน้ส่วนท่ีไวต่อความร้อนท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อนหรือหวักระจายน า้ดบัเพลิง ดงันัน้สมการอตัราการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิ ของชิน้ส่วนท่ีไวต่อความร้อน
คือ  

                        mcdt
dTd convQ

                (4) 

  
m : มวลของชิน้สว่นท่ีไวตอ่ความร้อน kg 

C : ความร้อนจ าเพาะของชิน้สว่นท่ีไวตอ่ความร้อน  
C.kg

kJ         

  

                 
mc

)T(ThA

dt
dt dgd


  (5) 

                      
hA
mc

  (6) 

 

ดงันัน้      )T(T
dt
dt

dg
d 



1              (7) 

 

  : Time constant ของชิน้สว่นท่ีไวตอ่ความร้อน (วินาที) 
 

 จากสมการท่ี 7 จะเห็นว่าถ้ามวลของชิน้ส่วนท่ีไวต่อความร้อนมากขึน้จะท าให้ค่า  มากขึน้ นัน่คือ
อตัราการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิของชิน้ส่วนท่ีไวตอ่ความร้อนจะช้าลง เน่ืองจาก m, C และ A ของชิน้สว่นไว
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ต่อความร้อนจะมีค่าคงท่ี แต่ค่า h จะแปรเปล่ียน ตามรากท่ีสองของความเร็วของแก๊สหรือค่าเรโนลด์นัม
เบอร์ (Re) 
 

  h  u12 (8) 

             



1h  (9) 

 

ดงันัน้    


1
 u12 (10) 

  u12 = cons tan t (11) 

  ouo 12 = cons tan t = RTI (12) 
 
 การหาค่า RTI (Response Time Index) ซึ่งเป็นค่าคงท่ีของชิน้ส่วนท่ีไวต่อความร้อนนัน้ ๆ จะท าใน

ห้องทดลอง โดยก าหนดให้ค่าความเร็วของแก๊สคงท่ี (uo เป็นคา่มาตรฐาน) และจบัเวลาเพ่ือหาค่า o เม่ือ
ทราบค่า RTI แล้วก็สามารถหาค่าท่ีความเร็วของแก๊สท่ีผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ กันได้ ดังนัน้อัตราการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของชิน้ส่วนท่ีไวต่อความร้อน ภายในอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) 
สามารถเขียนสมการใหมไ่ด้ดงันี ้  

   )T(T
RTIdt

dt
dg

d u


2

1

 (13) 

   





































RTI
tu)T-(TT-T

2
1

agad
-exp-1  (14) 

 

 ส าหรับหวักระจายน า้ดบัเพลิง (sprinkler) เน่ืองจากน า้ท าให้เกิดการสญูเสียความร้อน ดงันัน้สมการ
สมดลุพลงังานจะต้องน าคา่การน าความร้อนท่ีสญูเสียมาคิดรวมด้วย ดงันี ้
   

     
ltotaQ =  

convQ  + (-
condQ )             (15) 

 
 จงึท าให้ได้สมการ(16) แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิของชิน้สว่นท่ีไวตอ่ความร้อน (sprinkler 
links) ส าหรับหวักระจายน า้ดบัเพลิง ดงันี ้
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 (16) 
           

  ให้  Tl  = Tl – To ,        Tg  = Tg -  To 
 
 
                     (17) 
 
 
             (18) 
  
 
 
 C (Conduction parameter) ส าหรับ Conventional link sprinkler มีค่าประมาณ   = 1.0 และ Fast  
response link sprinkler มีคา่ประมาณ  =  0.6  การวดั  C factor นีไ้ด้ท าการทดลอง 27 ครัง้ท่ี FMRC โดย 
Bill และ Heskestad  ถ้า C = 0 สมการท่ี 18 จะเท่ากบัสมการท่ี 14 ซึ่งเป็นสมการส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบั
ความร้อน 
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รูปท่ี ด.1 แสดงผลของการน าความร้อนท่ีมีผลต่อการท างานของ Sprinkler 
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ด.3 โมเดลของการค านวณการตอบสนองของอุปกรณ์ 
 การค านวณการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรือชิน้ส่วนไวต่อความร้อนนัน้ 
จ าเป็นต้องรู้คา่ทางฟิสิกซ์ท่ีส าคญั ได้แก่ คา่อณุหภูมิของแก๊สในชัน้บน (Upper gas temperature) และค่า
ความเร็วของแก๊ส (gas velocity) ณ ต าแหน่งของอปุกรณ์ท่ีติดตัง้อยู่ใต้เพดาน ในการนีจ้ะต้องใช้โมเดลการ

ค านวณคา่ท่ีส าคญัดงักลา่ว เรียกวา่ fire models แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 

1. โมเดลของ Alpert แบบคา่พิกดัการคายความร้อน (Heat Release Rate) คงท่ี  
 (Alpert’s Steady State Fire Model) 
2. โมเดลของ Alpert แบบก่ึงคา่พิกดัความร้อนคงท่ี 
 (Alpert’s Quasi Steady State Fire Model) 
3. โมเดลแบบคา่พิกดัความร้อนแปรเปล่ียนตามเวลา 
 (Power – Law Fire Model) 

 

ด.3.1 โมเดลของ Alpert แบบค่าพกัิดการคายความร้อนคงที่ 
 Dr. Alpert เป็นนกัวิจัยท่ี Factory Mutual ได้ท าการทดลองเพ่ือหาความสมัพันธ์ระหว่าง  ค่าพิกัด
การคายความร้อนกบัอณุหภูมิและความเร็วของแก๊สท่ีต าแหน่งตา่ง ๆ โดยตัง้สมมตุิฐานวา่ คา่พิกดัการคาย
ความร้อนมีค่าคงท่ี (Steady – State Fire) รวมทัง้เพดานในห้องทดลองเรียบ โดยผลการทดลอง  จึงได้
สมการตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
                                 :     (19) 
 
 

                           :  Hr   0.18 (20) 

 
   
Ta : อณุหภมูิแวดล้อม  C 
Q  : คา่พิกดัการคายความร้อนรวมหรือ Total Heat Release Rate (kW) 
r : ระยะทางจากกึ่งกลางของ fire plume ถึงต าแหนง่ท่ีต้องค านวณ (m) 
H : ความสงูเพดานเหนือกองเพลิง (m) 
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 สมการท่ี 19 เป็นสมการเพ่ือหาคา่อณุหภูมิของแก๊สท่ีต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีห่างออกไป จากกึ่งกลางของ 
fire plume หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการค านวณเพ่ือหาค่าอุณหภูมิของแก๊ส ใน ceiling jet ( Hr 2  

0.18) ส่วนสมการท่ี (20) จะไม่มีค่าตวัแปร r ปรากฏในสมการ ใช้เพ่ือหาค่าอุณหภูมิของแก๊สภายใน fire 

plume ( Hr  < 0.18) หรือระยะจากกึ่งกลางของ fire plume ถึงจดุเปล่ียนหรือหกัเล้ียว (Turning point)              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     :      (21) 
 
 
                :      (22) 
 
 

 สมการท่ี (21) และ (22) ใช้เพ่ือค านวณความเร็วของแก๊สใน ceiling jet และ fire plume มีหน่วย
เป็น m/s ตามล าดบั จากสมการทัง้ส่ีสมการ สามารถน าไปแทนคา่ในสมการท่ี (14) ซึ่งได้มาจาก โมเดลการ
ถ่ายเทความร้อนส าหรับอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน และหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิเพ่ือค านวณหาค่า
อณุหภมูิ และความเร็วท่ีอปุกรณ์ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือค านวณหาเวลาในการตอบสนองของอปุกรณ์ 
 

ด.3.2 โมเดลของ Alpert แบบกึ่งค่าพกัิดการคายความร้อนคงท่ี  

 โมเดลนีใ้ช้สมการค านวณแบบข้อ ข3.1 โดยค านวณเป็นชุดของค่าพิกัดการคายความร้อน Q  ท่ี
เปล่ียนแปลงตามชว่งเวลาท่ีก าหนดแล้วเฉล่ียคา่ Q  การใช้โมเดลแบบนีจ้ะท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีละเอียดขึน้อีก

ระดบัหนึ่ง และถ้าก าหนดค่าพิกดัการคายความร้อนในช่วงเวลาสั้ น ๆ ก็จะได้ผลลพัธ์ท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน 
ตวัอยา่ง การเฉล่ียคา่ Q  จะได้ข้อมลู ดงันี ้
      t (sec)         Q (kW) 

    0-  60              42 
  60-120      381 

รูปท่ี ด.2 แสดงความสมัพนัธ์ของ  Hr  ในการเลือกใช้สตูรการค านวณ 
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ptQ 

120-180    1058 
180-240    2073 

  240-300    3426 
  300-360    5718 
 

ด.3.3 โมเดลแบบค่าพกัิดการคายความร้อนแปรเปล่ียนตามเวลา 
 Dr. Gunnar Heskestad และ Dr. Michael Delichatsios ซึ่งเป็นนกัวิจยัท่ี Factory Mutual เช่นกัน

ได้ท าการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดการคายความร้อนแบบแปรเปล่ียนตามเวลา  กับ
อุณหภูมิและความเร็วของแก๊สท่ีต าแหน่งใด ๆ ท่ีก าหนดขึน้ โมเดลนีมี้หลายรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 
NFPA 72-1999 เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าอุณหภูมิและความเร็วท่ีอุปกรณ์ในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือ
ค านวณหาเวลาในการตอบสนองของอปุกรณ์ ซึง่ความสมัพนัธ์นีเ้ขียนเป็นสมการได้ดงันี ้
          
                                     (23) 
 

Q  : คา่พิกดัการคายความร้อนรวมหรือ Total Release Rate, kW 
         : คา่คงท่ีของการพฒันาไฟของเชือ้เพลิงแตล่ะประเภท, kW/sec2         
 p : คา่ยกก าลงั ก าหนดตามประเภทของเชือ้เพลิง 
t           : เวลา, sec 
 
 ในเอกสารฉบบันีจ้ะก าหนดให้ p = 2 เพราะเชือ้เพลิง รวมทัง้การกระจายของเชือ้เพลิงส่วนใหญ่
ภายในอาคารจะมีการพฒันาของไฟอยู่ในช่วง p = 2 มีอาคารบางประเภทเท่านัน้ เช่น คลงัเก็บสินค้าท่ีเก็บ
สินค้าแบบเรียงซ้อนกนัหลายระดบั เช่น เชือ้เพลิงประเภทยาง เป็นต้น คา่ p อาจมีคา่เท่ากับ 6 หรือ 9 ก็ได้ 
ดงันัน้การใช้โมเดลนีจ้ะต้องเข้าใจท่ีมาของสมการด้วย 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี ด.3 แสดงอณุหภมูิเพิ่มขึน้ในชว่งระยะแรกของการลกุไหม้เป็น สดัสว่น    

            กบัก าลงัสองของเวลาท่ีผา่นไปส าหรับเชือ้เพลิงในอาคารทัว่ไป 
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                                (24) 
tg (fire growth time) คือเวลาท่ีเชือ้เพลิงนัน้ ๆ ลกุไหม้จนคา่ Q  ถึง 1055 kW 
ผลการทดลองท าให้ได้สมการตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในรูปแบบท่ีไมมี่มิต ิหรือไมมี่หนว่ย ดงันี ้
         

        (ความเร็วของแก๊ส)      (25) 
 

 
         (คณุสมบตัขิองอากาศท่ีร่วมเข้ามา) (26) 
 
 

              (อณุหภมูิของแก๊ส)        (27) 
 

 
                                  (เวลา)   (28) 
 
 
                 (เวลาท่ีแก๊สเดินทางถึงอปุกรณ์) (29) 
     

กรณีท่ี   :             : 
                    (30) 

กรณีท่ี    :            :  
                    (31) 
 
ดงันั้น           (32) 
 
               (33) 
 
 โมเดลการถ่ายเทความร้อน สามารถค านวณหาอุณหภูมิท่ีแปรเปล่ียนตามเวลาส าหรับอุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อน ดงันี ้
 
               (34) 
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                      (35) 
 
 
            (36) 
 
 
                    (37) 
 
 สมการท่ี (23) ถึง (37) ท าให้เราสามารถค านวณหาค่าอณุหภูมิท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนได้ ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง หรือค านวณหาค่าเวลาท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีก าหนดนัน้ท างาน ส่วนหวักระจาย
น า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ เม่ือได้คา่ความเร็วและอณุหภูมิของแก๊สแล้วน าไปแทนคา่ในสมการท่ี (18) ตามเวลาท่ี

ก าหนด ก็จะหาค่าอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงท่ีช้ินส่วนไวความร้อนท่ีหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัติได ้
ส าหรับขัน้ตอนในการค านวณเวลาท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท างาน หรือตอบสนอง และหาระยะห่าง
ระหวา่งอุปกรณ์ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. หาคา่อณุหภมูิแวดล้อม (Ta) และความสงูเพดานเหนือกองเพลิง (H)  

2. ประเมินลกัษณะการพัฒนาของเพลิงไหม้ของเชือ้เพลิงโดยหาข้อมูลจาก ภาคผนวก หรือ จาก
หนงัสืออ้างอิง เชน่ SFPE Handbook, NFPA 72 เป็นตน้ 

3. หาค่าระยะทางจากกึ่งกลางไฟถึงต าแหน่งท่ีตัง้ของอปุกรณ์ตรวจจบัฯ (ค่า r) หรือค านวณจาก
ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์ (S) ซึง่  

4. หาคา่ RTI หรือ      จากอปุกรณ์ตรวจจบัฯ 
 
การประมานคา่เร่ิมต้นด้วยคา่ Q  หรือประมาณเวลาก่อนแล้วน าไปค านวณหาคา่  

Q   =  t 2 และสมมตุวิา่ไฟเร่ิมท่ีเวลา t   =   o 
ท่ี  t  =  o ก าหนดให้อณุหภูมิท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัฯเป็นอณุหภมูิแวดล้อม 
ค านวณคา่ t*f   , A , t*    ตามล าดบั 

ถ้า t*  t*f  ไปท่ีขัน้ตอน 9 แตถ้่าน้อยกวา่ให้ประมาณคา่ t ในขัน้ตอนท่ี 5 ใหม่ 

ค านวณคา่       ตามล าดบั 
 
 ค านวณหาค่าอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Td(t) หรือค่าอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง
ภายในอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน dTd(t)/dt 
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ถ้าอณุหภูมิในขัน้ตอนท่ี 10 ต ่ากว่าคา่ท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนจะตอบสนอง ก็ให้เพิ่มเวลา ( t ) หรือค่า 
Q  ในขัน้ตอนท่ี 5 ใหม่ แตถ้่าอณุหภูมิในขัน้ตอนท่ี 10 สงูกว่าก็ให้ลดคา่ Q  ในขัน้ตอนท่ี 5 ลง แล้วค านวณ

ซ า้ตามขัน้ตอนจนกระทั่งอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน Td(t) เท่ากับ อุณหภูมิของอุปกรณ์
ตรวจจับความร้อนท่ีจะตอบสนอง หรือค่าอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงภายในอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
dTd(t)/dt 
 
ด.4 ตัวอย่างการค านวณ 
 ห้องมีความสูง 4 เมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน เท่ากับ 7.2 เมตร และอุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อนท างานท่ีอณุหภูมิ 57 oC และมี RTI = 165 (m-s)1/ 2 หากใช้เวลาในการแจ้งเหตนุานเกิน
กว่า 180 วินาที จึงจะเร่ิมฉีดน า้ดบัเพลิง ในขณะท่ีความเสียหายได้เกิดขึน้แล้วและลุกลามไปอย่างมากจน
ไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ ดงันัน้จึงต้องค านวณหาเวลาท่ีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนท างาน  โดย
ก าหนดให้เชือ้เพลิงมี fire growth time เท่ากับ 150 วินาที ถือเป็น medium fire และอุณหภูมิแวดล้อม
เทา่กบั 24 oC  
ดตูาราง ข.1 แสดงการค านวณเวลาท่ีอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนท างาน 
 
 จากผลลพัธ์ จะพบว่าอุปกรณ์ตรวจจบัเร่ิมท างานท่ีเวลา 185 วินาที (โดยมีค่า Heat Release Rate 
ท่ี 1600 kW) ซึ่งเกินค่าท่ีก าหนดไว้ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงการออกแบบโดยการปรับระยะห่างให้
น้อยลง หรือปรับคา่ RTI ให้ต ่าลง  
หากต้องการคงค่า RTI ของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนไว้ แต่ปรับระยะห่างให้น้อยลงเพ่ือให้อุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อนท างานท่ี 180 วินาที จะได้ค่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเท่ากับ 6.9 
เมตร 
 
 ตามตัวอย่างข้างต้น หากเปล่ียนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเป็นชนิดอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 
(Rate of Rise Type) ให้ดูผลลัพธ์ท่ีช่องสมการ (35) ซึ่งมีค่า 0.468 oC/sec หรือ 28 oC/minute ซึ่งปกติจะ
อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดนี ้จะท างานประมาณ 8 -12 oC/minute จะเห็นว่าอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะเร่ิม
ท างานได้เร็วกว่ามาก ซึ่งถ้าให้ท างานท่ี 10 oC/minute หรือ 0.17 oC/sec อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะ
ท างานท่ีเวลา 96 วินาที (โดยมีค่า Heat Release Rate ท่ี 435 kW) ขณะท่ีอุณหภูมิท่ีชิน้ส่วนไวต่อความ
ร้อนภายในอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนมีอณุหภมูิเพียง 29 oC เทา่นัน้ 
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กรณีค านวณเวลาหรือ Heat Release Rate ท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนตอบสนองหรือท างาน

1 กรอกคา่ความสูงเพดานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัฯเหนือกองไฟ H (m) 4.0

2 กรอกคา่ระยะห่างของอุปกรณ์ตรวจฯถึงกองไฟ r (m) 5.1

3 กรอกคา่ความหนาแน่นอากาศ o  kg/m3) 1.17

4 กรอกคา่คา่ Specified Heat ของอากาศ cp (kJ/kg-oC) 1.01

5 กรอกคา่อุณหภูมิแวดลอ้มของอากาศ T∞ (
oC) 24

6 oC + 273 T∞ (
oK) 297

7 กรอกคา่ time constant ของอุปกรณ์ตรวจจบัฯ หรือ o 135

กรอกคา่ Response Time Index , RTI = ov1.5 RTI (m-s)1/2 165

8 กรอกสมัประสิทธ์เวลาการพฒันาของไฟ หรือ tg (s) 150

กรอกสมัประสิทธ์การพฒันาของไฟ จากสมการ (24)  (kW/S2) 0.047

9 ทดลองเปล่ียนคา่ Q จน Td(t) หรือ dTd/dt = คา่ท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัฯท างาน หรือ Q(kW) 1600

ทดลองเปล่ียนคา่ t จน Td(t) หรือ dTd/dt = คา่ท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัฯท างาน t(s) 185

10 ค านวนเวลาท่ีความร้อนเคล่ือนท่ีถึงอุปกรณ์ตรวจจบัฯ จากสมการ  (29) t2f* 1.96

11 ค านวนคา่ A จากสมการ (26) A 0.03

12 ค านวนคา่ D จากสมการ (32) D 0.45

13 ค านวณเวลาท่ีใช้ในการตอบสนองแบบไร้มิติ จากสมการ (28) t2* 16.16

14 ค านวณ สมการ (33) U2*/dT2*
0.5

0.51

15 ค านวณ สมการ (25) U/U2* 0.350

16 ค านวณ สมการ (27) dT/dT2* 0.93

17 ค านวณ สมการ (31) dT2* 98.43

18 ค านวณ สมการ (37) Y 0.98

19 ค านวณ สมการ (36) Td(t) (
oC) 57.04

20 ค านวณ สมการ (35) dTd/dt(oC/s) 0.468

22 ค านวณระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัฯ: S = 1.414 x r S(m) 7.2

หมายเหตุ: 
1. ทดลองปรับคา่เวลาหรือ heat release rate จน Td(t) หรือ dTd(t)/dt = คา่ท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัฯท างาน
2. ตามตวัอยา่งก าหนดให้คา่อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท างานท่ีอุณหภูมิ = 57 oC
3. กรณีก าหนดเวลาหรือ heat release rate ท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัตอ้งตอบสนอง 
กใ็ห้ทดลองปรับคา่ระยะห่างของกองเพลิงแทน

ตารางท่ี ด.1 กรณีค านวณเวลา หรือ Heat Release Rate ที่อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนตอบสนอง
หรือท างาน 
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ตารางที่  ด.2 ผลค านวณค่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอุณหภูมิ 57oC ติดบน
เพดานท่ีความสูงต่าง ๆ 

 ความสูง (เมตร) ระยะห่าง (เมตร) 

1 4.00 7.20 
2 4.50 6.80 
3 5.00 6.50 
4 5.50 6.10 
5 6.00 5.80 
6 6.50 5.40 
7 7.00 5.00 

 
ด.5 ข้อจ ากัดของโมเดล 
 ข้อจ ากัดดงัต่อไปนีมี้ความส าคญัมาก ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ใช้โมเดลมีความเข้าใจและน าไปใช้อย่างถูกต้อง 
บนสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้จากการทดลอง  แล้วหาความสัมพันธ์ขึน้มาจนเป็นสมการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น 
 

ด.5.1 ผลจาก Boundary 
 เม่ือเพิ่มระยะทางให้ห่างออกไป ทัง้อณุหภูมิและความเร็วของแก๊สก็จะลดลงเข้า หาคา่แวดล้อมค่า
อณุหภมูิและความเร็วของแก๊ส  จะมีคา่สงูสดุท่ีระยะต ่าจากเพดานลงมา 1% ของความสงูของเพดาน 
 
ด.5.2 โมเดลของ Alpert แบบค่าพิกัดการคายความร้อนแบบคงท่ีไม่น าเวลาการเดินทางของแก๊สไปท่ี
อปุกรณ์มาค านวณด้วย ใช้คา่พิกดัการคายความร้อนท่ีไมแ่ปรเปล่ียนตามเวลา 
 

ด.5.3 โมเดลของ Alpert แบบกึ่งค่าพิกดัการคายความร้อนแบบคงท่ี ไม่น าเวลาการเดินทางของแก๊สไปท่ี
อปุกรณ์มาค านวณด้วยสมมตุโิดยการเฉล่ียคา่พิกดัความร้อนในช่วงเวลาท่ีก าหนดสัน้ ๆ  
ด.5.4 โมเดลแบบคา่พิกดัการคายความร้อนแปรเปล่ียนเวลา เพลิงลกุไหม้จริงจะเวลาอยูอี่กช่วงหนึง่
ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเชือ้เพลิงในชว่งต้นมีการพฒันาตามหลกัการ power law แตอ่าจเปล่ียนเม่ือเชือ้เพลิง
ก าลงัจะหมดไป 
 

ด.5.5 โมเดลทัง้หมด ไมไ่ด้น าผลจากผนงั คาน มาพิจารณาโดยถือวา่เป็นเพดาน เรียบและไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
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Q

Q

ด.6 สรุป 
จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ค านวณหาเวลา ท่ี

อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนและหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิจะตอบสนอง (response) ได้จากเชือ้เพลิง 
ประเภทตา่ง ๆ โดยโมเดลแบบค่าพิกดัการคายความร้อนคงท่ีเหมาะกบัการใช้ค านวณการประมาณขัน้ต้น 
รวมทัง้ใช้กับเชือ้เพลิง เช่น ของเหลวไวไฟท่ีมีค่า  ค่อนข้างคงท่ี ส่วนโมเดลท่ีใช้กับ  ท่ีแปรเปล่ียน

ตามเวลาจะท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีแม่นย า ซึ่งจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณความเข้าใจเร่ือง
โมเดลของเพลิงไหม้ (fire models) และโมเดลการตอบสนองของอปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนและหวักระจาย
น า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (heat detector & sprinkler response models) จะช่วยให้วิศวกรน าวิธีการเหล่านีไ้ป
ประยุกต์ใช้การออกแบบงานตามวิธี performance-based แทนการใช้ prescriptive-based ส าหรับงานท่ี
มีลกัษณะพิเศษท่ีไมเ่หมาะสมท่ีอาจท าให้ต้นทนุในการลงทนุการปอ้งกนัสงูเกินความจ าเป็น 
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ภาคผนวก ต 
ค าศัพท์ 

 
ต1. ค าศัพท์อังกฤษ - ไทย 
 
Accessible เข้าถึงได้ 
Actuating Device อปุกรณ์กระตุ้น 
Addressable ระบตุ าแหนง่ได้ 
Addressable System ระบบท่ีสามารถระบตุ าแหนง่ได้ 
Air Change Rate อตัราการระบายอากาศ 
Air Handling System ระบบสง่ลม 
Airtight กนัลม 
Alarm Indicator (Notification) อปุกรณ์แสดงผลแจ้งเหต ุ
Alarm Verification การพิสจูน์การแจ้งเหต ุ
Alarm Verification Facility - AVF อปุกรณ์ชว่ยพิสจูน์การแจ้งเหต ุ
Alarm Zone Circuit - AZC วงจรโซนแจ้งเหต ุ
Alarm Zone Facility - AZF ชดุโซนแจ้งเหต ุ
Alarm Zone Limitation ข้อจ ากดัของโซนแจ้งเหต ุ
Alert Signal สญัญาณเตรียมพร้อม 
Amplifier เคร่ืองขยายเสียง 
Ancillary Control Device อปุกรณ์ควบคมุช่วย 
Ancillary Control Facility - ACF ชดุควบคมุช่วย 
Ancillary Load โหลดรอง 
Annunciator แผงแสดงผลเพลิงไหม้ 
Approved ได้รับการรับรอง 
As-built Drawing แบบท่ีตดิตัง้จริง 
Atrium ชอ่งเปิดระหวา่งชัน้ 
Battery Charger เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 
Beam Detector อปุกรณ์ตรวจจบัชนิดล าแสง 
Bell กระดิง่ 
Building Service System - BSS ระบบบริการของอาคาร 



ต-2 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคผนวก ต. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Commissioning ปฏิบตัิการตรวจสอบ 
Concealed Space พืน้ท่ีปิด 
Control and Indicating Equipment - 
CIE 

อปุกรณ์ควบคมุและแสดงผล 

Control Valve วาล์วควบคมุ 
Corridor ชอ่งทางเดนิ 
Covered Ways ทางเดนิมีหลงัคา 
Distributed System ระบบกระจายสญัญาณ 
Duct  Type ชนิดใช้กบัทอ่ลม 
Electromagnetic Door Holder 
Device 

อปุกรณ์ยดึประตดู้วยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

End of Line Device อปุกรณ์ปลายสายวงจร 
Equipment บริภณัฑ์ 
Evacuation Signal สญัญาณแจ้งเหตหุนีไฟ 
Evacuation Tones สญัญาณอพยพ 
Exhaust Duct ทอ่ระบายอากาศ 
Extra Low  Voltage - ELV แรงดนัต ่ามาก 
Fault ขดัข้อง, ผิดพลาด 
Fault Signal สญัญาณขดัข้อง 
Fiber Optic สายใยแก้ว 
Field of View พืน้ท่ีตรวจจบั 
Fire  Alarm System ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
Fire Alarm Indicator อปุกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้ 
Fire Command Center ศนูย์สัง่การดบัเพลิง 
Fire Control Room ห้องควบคมุเพลิงไหม้ 
Fire Control Station สถานีควบคมุเพลิงไหม้ 
Fire Indicator อปุกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้ 
Fire Indicator Panel - FIP แผงแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
Fire Intensity Coefficient  สมัประสิทธ์ิความเข้มของไฟ 
Fire Phone Outlet จดุตอ่สายโทรศพัท์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
Fire Phone Outlet จดุตอ่สายโทรศพัท์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
Fire Resistance Rate อตัราการทนไฟ 
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Fire Suppression การดบัเพลิง 
Fire Warning System ระบบเตือนภยัเพลิงไหม้ 
Fixed Temperature Detector อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบอณุหภูมิคงท่ี 
Flame เปลวเพลิง 
Flame Detector อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง 
Flame Speed ความเร็วในการลกุลาม(ของเปลวเพลิง) 
Flow Switch สวิตช์ตรวจการไหล 
Hazardous Area พืน้ท่ีอนัตราย, สถานท่ีอนัตราย 
Heat Detector อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน 
Heat Release ความร้อนท่ีปลดปลอ่ย(ปริมาณ) 
Indicator อปุกรณ์แสดงผล 
Infrared อินฟราเรด 
Initiating Device อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ 
Interface การเช่ือมตอ่สญัญาณ, การแปลงสญัญาณ 
Intermediate Horizontal Surface พืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง 
Ionization ไอโอไนเซชนั 
Isolation Relay รีเลย์แยกวงจร 
Joint การตอ่สาย 
Level Surface พืน้ผิวแนวราบ 
Listed Spacing ระยะหา่งท่ีก าหนด 
Logbook สมดุบนัทึกประวตักิารท างานของระบบ 
Loop Resistance ความต้านทานวงจร  
Louvers ชอ่งระบายอากาศ (ลกัษณะเกล็ดซ้อนกนั) 
Low Voltage แรงดนัต ่า 
Maintenance Free ไมต้่องบ ารุงรักษา 
Manual Call Point อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
Manual Station อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ 
Mimic Panel แผงแสดงวงจรเส้นเดี่ยว 
Monitor มอนิเตอร์ 
Newton หนว่ยแรงงาน 1 กิโลกรัม – เมตร ตอ่ วินาที2 
Nonrestorable Type Link ตวัเช่ือมแบบไมคื่นสภาพ 
Occupied Area พืน้ท่ีครอบครอง 



ต-4 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคผนวก ต. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Open Grid ฝา้เพดานตะแกรง 
Operator's Manual คูมื่อผู้ใช้ 
Optical Fiber สายใยแก้ว 
Orifice ขนาดรู 
Partition ฉากกัน้ 
Photoelectric โฟโตอิเล็กตริก 
Power Source (Supply),  Primary แหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกั 
Power Source (Supply), Secondary แหลง่จา่ยไฟฟ้ารอง 
Power Supply แหลง่จา่ยไฟฟ้า 
Protected Area พืน้ท่ีปอ้งกนั 
Protected Building อาคารท่ีได้รับการปอ้งกนั 
Qualified Person บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ 
Quiescent สภาวะใช้งานปกต ิ(ไมมี่การแจ้งเหต)ุ 
Rate of Heat Release อตัราความร้อนท่ีปลดปล่อย (บีทียตูอ่วินาที) 
Regulation Authority ผู้ มีอ านาจออกข้อบงัคบั 
Remote Annunciator แผงแสดงผลระยะไกล 
Remote Control Equipment - RCE อปุกรณ์ควบคมุระยะไกล 
Remote Indicator อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล 
Reset ปรับตัง้ใหม่ 
Restorable Type Link ตวัเช่ือมแบบคืนสภาพ 
Return Air ลมกลบั 
Sampling Point จดุสุม่ตวัอยา่ง 
Sealed ปิดผนึก 
Searching Distance ระยะค้นหา 
Sensing Element สว่นตรวจวดั 
Sensing Head หวัตรวจวดั 
Shaft  ชอ่งเปิดแนวดิง่,ปลอ่ง 
Skylight ชอ่งแสง 
Smoke Detector อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 
Smoke developed ปริมาณควนัไฟ(ท่ีลกุลาม) 
Sprinkler  หวักระจายน า้ 
Subcontrol Panel แผงควบคมุย่อย 
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Subindicator Panel แผงแสดงผลยอ่ย 
Supervisory การตรวจคมุ 
Supervisory Signal Device อปุกรณ์ตรวจคมุสญัญาณ 
System Trouble สถานะขดัข้องของระบบ 
Termination การตอ่สาย 
Tone สญัญาณเสียง 
Tone Generator เคร่ืองก าเนิดเสียง 
Trouble Signal สญัญาณขดัข้อง 
Ultraviolet อลัตราไวโอเลต 
UPS แหลง่จา่ยก าลงัไฟฟ้าตอ่เน่ือง 
Valve Monitoring Device อปุกรณ์มอนิเตอร์วาล์ว 
Visual and Audible Indicator อปุกรณ์แสดงผลชนิดแสงและเสียง 
Warning System ระบบเตือนภยั 
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ต2. ค าศัพท์ไทย - อังกฤษ 
 

กระดิง่ Bell 
กนัลม Airtight 
การเช่ือมตอ่สญัญาณ, การแปลงสญัญาณ Interface 
การดบัเพลิง Fire Suppression 
การตรวจคมุ Supervisory 
การตอ่สาย Joint 
การตอ่สาย Termination 
การพิสจูน์การแจ้งเหต ุ Alarm Verification 
ขนาดรู Orifice 
ข้อจ ากดัของโซนแจ้งเหต ุ Alarm Zone Limitation 
ขดัข้อง, ผิดพลาด Fault 
เข้าถึงได้ Accessible 
ความต้านทานวงจร  Loop Resistance 
ความร้อนท่ีปลดปลอ่ย(ปริมาณ) Heat Release 
ความเร็วในการลกุลาม(ของเปลวเพลิง) Flame Speed 
คูมื่อผู้ใช้ Operator's Manual 
เคร่ืองก าเนิดเสียง Tone Generator 
เคร่ืองขยายเสียง Amplifier 
เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี Battery Charger 
จดุตอ่สายโทรศพัท์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ Fire Phone Outlet 
จดุตอ่สายโทรศพัท์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ Fire Phone Outlet 
จดุสุม่ตวัอยา่ง Sampling Point 
ฉากกัน้ Partition 
ชนิดใช้กบัทอ่ลม Duct  Type 
ชอ่งทางเดนิ Corridor 
ชอ่งเปิดแนวดิง่,ปลอ่ง Shaft  
ชอ่งเปิดระหวา่งชัน้ Atrium 
ชอ่งระบายอากาศ (มีลกัษณะเหมือนเกล็ดซ้อน
กนั) 

Louvers 

ชอ่งแสง Skylight 
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ชดุควบคมุช่วย Ancillary Control Facility - ACF 
ชดุโซนแจ้งเหต ุ Alarm Zone Facility - AZF 
ได้รับการรับรอง Approved 
ตวัเช่ือมแบบคืนสภาพ Restorable Type Link 
ตวัเช่ือมแบบไมคื่นสภาพ Nonrestorable Type Link 
ทอ่ระบายอากาศ Exhaust Duct 
ทางเดนิมีหลงัคา Covered Ways 
นิวตนั Newton (1 Kg-m/sec2) 
บริภณัฑ์ Equipment 
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ Qualified Person 
แบบท่ีตดิตัง้จริง As-built Drawing 
ปฏิบตัิการตรวจสอบ Commissioning 
ปรับตัง้ใหม่ Reset 
ปริมาณควนัไฟท่ีลกุลาม Smoke developed 
ปิดผนึก Sealed 
เปลวเพลิง Flame 
ผู้ มีอ านาจออกข้อบงัคบั Regulation Authority 
แผงควบคมุย่อย Subcontrol Panel 
แผงแจ้งเหตเุพลิงไหม้ Fire Indicator Panel - FIP 
แผงแสดงผล(เพลิงไหม้) Annunciator 
แผงแสดงผลยอ่ย Subindicator Panel 
แผงแสดงผลระยะไกล Remote Annunciator 
แผงแสดงวงจรเส้นเดี่ยว Mimic Panel 
ฝา้เพดานตะแกรง Open Grid 
พืน้ท่ีครอบครอง Occupied Area 
พืน้ท่ีตรวจจบั Field of View 
พืน้ท่ีปอ้งกนั Protected Area 
พืน้ท่ีปิด Concealed Space 
พืน้ท่ีอนัตราย, สถานท่ีอนัตราย Hazardous Area 
พืน้ผิวแนวราบ Level Surface 
พืน้ผิวแนวราบคัน่กลาง Intermediate Horizontal Surface 
โฟโตอิเล็กตริก Photoelectric 



ต-8 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้    ภาคผนวก ต. 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มอนิเตอร์ Monitor 
ไมครอน Micron 
ไมต้่องบ ารุงรักษา Maintenance Free 
ระบบกระจายสญัญาณ Distributed System 
ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ Fire  Alarm System 
ระบบเตือนภยั Warning System 
ระบบเตือนภยัเพลิงไหม้ Fire Warning System 
ระบบท่ีสามารถระบตุ าแหนง่ได้ Addressable System 
ระบบบริการของอาคาร Building Service System - BSS 
ระบบสง่ลม Air Handling System 
ระบตุ าแหนง่ได้ Addressable 
ระยะค้นหา Searching Distance 
ระยะหา่งท่ีก าหนด Listed Spacing 
รีเลย์แยกวงจร Isolation Relay 
แรงดนัต ่า Low Voltage 
แรงดนัต ่ามาก Extra Low  Voltage - ELV 
ลมกลบั Return Air 
วงจรโซนแจ้งเหต ุ Alarm Zone Circuit - AZC 
วาล์วควบคมุ Control Valve 
ศนูย์สัง่การดบัเพลิง Fire Command Center 
สถานะขดัข้องของระบบ System Trouble 
สถานีควบคมุเพลิงไหม้ Fire Control Station 
สภาวะใช้งานปกต ิ(ไมมี่การแจ้งเหต)ุ Quiescent 
สมดุบนัทึกประวตักิารท างานของระบบ Logbook 
สว่นตรวจวดั Sensing Element 
สวิตช์ตรวจการไหล Flow Switch 
สญัญาณขดัข้อง Fault Signal 
สญัญาณขดัข้อง Trouble Signal 
สญัญาณแจ้งเหตหุนีไฟ Evacuation Signal 
สญัญาณเตรียมพร้อม Alert Signal 
สญัญาณเสียง Tone 
สญัญาณอพยพ Evacuation Tones 
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สมัประสิทธ์ิความเข้มของไฟ Fire Intensity Coefficient  
สายใยแก้ว Fiber Optic 
สายใยแก้ว Optical Fiber 
ห้องควบคมุเพลิงไหม้ Fire Control Room 
หวักระจายน า้ Sprinkler  
หวัตรวจวดั Sensing Head 
แหลง่จา่ยก าลงัไฟฟ้าตอ่เน่ือง UPS 
แหลง่จา่ยไฟฟ้า Power Supply 
แหลง่จา่ยไฟฟ้ารอง Power Source (Supply), Secondary 
แหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกั Power Source (Supply),  Primary 
โหลดรอง Ancillary Load 
อตัราการทนไฟ Fire Resistance Rate 
อตัราการระบายอากาศ Air Change Rate 
อตัราความร้อนท่ีปลดปล่อย (บีทียตูอ่วินาที) Rate of Heat Release 
อลัตราไวโอเลต Ultraviolet 
อาคารท่ีได้รับการปอ้งกนั Protected Building 
อินฟราเรด Infrared 
อปุกรณ์กระตุ้น Actuating Device 
อปุกรณ์ควบคมุช่วย Ancillary Control Device 
อปุกรณ์ควบคมุระยะไกล Remote Control Equipment - RCE 
อปุกรณ์ควบคมุและแสดงผล Control and Indicating Equipment - CIE 
อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ Manual Call Point 
อปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือ Manual Station 
อปุกรณ์ชว่ยพิสจูน์การแจ้งเหต ุ Alarm Verification Facility - AVF 
อปุกรณ์ตรวจคมุสญัญาณ Supervisory Signal Device 
อปุกรณ์ตรวจจบัควนั Smoke Detector 
อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน Heat Detector 
อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบอณุหภูมิคงท่ี Fixed Temperature Detector 
อปุกรณ์ตรวจจบัชนิดล าแสง Beam Detector 
อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง Flame Detector 
อปุกรณ์ปลายสายวงจร End of Line Device 
อปุกรณ์มอนิเตอร์วาล์ว Valve Monitoring Device 
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อปุกรณ์ยดึประตดู้วยสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า Electromagnetic Door Holder Device 
อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ Initiating Device 
อปุกรณ์แสดงผล Indicator 
อปุกรณ์แสดงผลแจ้งเหต ุ Alarm Indicator (Notification) 
อปุกรณ์แสดงผลชนิดแสงและเสียง Visual and Audible Indicator 
อปุกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้ Fire Alarm Indicator 
อปุกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้ Fire Indicator 
อปุกรณ์แสดงผลระยะไกล Remote Indicator 
ไอโอไนเซชนั Ionization 
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