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คานา (ร่ าง)
ด้ วยตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทมาตรฐานต่อการเป็ นแหล่งอ้ างอิงสาหรับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้ องใน
งานวิศวกรรม เนื่องจากมาตรฐานจะเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ ม สนับสนุน และเป็ นการประกันคุณภาพงานของ
วิศวกรและผู้เกี่ยวข้ องให้ น่าเชื่อถือและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็ นสมาคมวิชาชีพด้ านวิศวกรรม ก่อตังตั
้ งแต่
้ ปี พ.ศ. 2486 ด้ วยประวัติศาสตร์ อัน
ยาวนานที่สงั่ สมมาด้ านงานวิศวกรรม วสท. เป็ นสถาบันหนึ่งที่เป็ นผู้นาในการชี ้นาสังคมในหลากหลายเรื่ องด้ าน
มาตรฐานและงานวิศวกรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสาคัญของ วสท.
ส่วนหนึ่งคือการส่งเสริ มและพัฒนาการจัดทา ตารา คู่มือ และมาตรฐานด้ านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
เป็ นแหล่งอ้ างอิงที่นา่ เชื่อถือ และนาไปใช้ ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อผู้เกี่ยวข้ องและวงการวิศวกรรมไทย
มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตัง้ และการตรวจสอบ ระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ สาหรับใช้ เตือนอัคคีภัยกับอาคารทั่วไปเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และลดความสูญเสี ยต่อ
ทรัพย์สิน
วสท. ใคร่ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการที่เสียสละเวลา และนาประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญต่าง ๆ มา
ช่วยกันจัดทาจนสาเร็ จ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี ้โปรดแจ้ งให้ วสท. ทราบด้ วย
เพื่อจะได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการแก้ ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปี 2560 - 2562
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บทนา (ร่ าง)
มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื ้อหาสาระทางด้ านการออกแบบ การติดตัง้
และการตรวจสอบ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ สาหรับใช้ เตือนอัคคีภยั กับอาคารทัว่ ไปเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ไม่รวมส่ วนของอาคารที่ใช้ เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรื อวัสดุอนั ตราย
เช่น วัตถุระเบิด สารไวไฟ สารเคมี และสารกัมมันตรังสี เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องใช้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบการออกแบบด้ วย
เนื ้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงนิยามเพื่อให้ เข้ าใจคา หรื อข้ อความที่ใช้ ในมาตรฐานนี ้ วิธีการกาหนดโซน การ
แบ่งโซนเพื่อค้ นหาจุดต้ นเพลิงได้ โดยรวดเร็ ว และสามารถหนีไฟได้ ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพื่อกาหนด
ส่วนประกอบขันพื
้ ้นฐานของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่อาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความ
ร้ อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง และการกาหนดใช้ ที่เหมาะสมกับพื ้นที่เฉพาะ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ สาย ท่อ และอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการตรวจสอบอุ
้
ปกรณ์ในระบบเพื่อให้ แน่ใจว่าระบบทางานถูกต้ องเมื่อต้ องการ
มาตรฐานนี ้ครอบคลุมเฉพาะการออกแบบ การติดตัง้ และการตรวจสอบเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมการเลือก
อุปกรณ์เพื่อใช้ กบั พื ้นที่โดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องที่จะต้ องเลือกอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพที่มีมาตรฐานสากล
รับรอง แต่ทงนี
ั ้ ้คุณสมบัตใิ นการทางานของอุปกรณ์ต้องไม่ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรฐานนี ้
การใช้ มาตรฐานดังกล่าว ผู้ใช้ ต้องมีความรู้ พื ้นฐานทางด้ านระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับ
การอบรมเพื่อให้ เข้ าใจการใช้ มาตรฐานอย่างถูกต้ องจากสถาบันที่ได้ รับการรับรองจากสภาวิศวกร

(นายมงคล วิ สทุ ธิ ใจ)
คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
พ.ศ.2560

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 02-2002 | III

วสท. 02-2002 V.3-2017 มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อธิบาย รหัสมาตรฐาน
มาตรฐานฉบับพิมพ์ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พิมพ์ปี ค.ศ.2017 รหัสมาตรฐาน วสท. 02-2002

วสท. ได้ มีการปรับเปลี่ยนการกาหนดรหัสมาตรฐานใหม่จากเดิม รหัสสาขา-ลาดับมาตรฐานสาขา-ปี ที่
พิมพ์ แก้ ไขใหม่เป็ น รหัสสาขา-กรอบมาตรฐาน-ลาดับมาตรฐานตามสาขา โดยปี ครัง้ ที่พิมพ์ปรับปรุง ปี ที่พิมพ์
แสดงด้ วย V.3-2017 หมายถึง ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พิมพ์ปี 2017
รหัสมาตรฐานเล่มนี ้ คือ วสท. 02-2002 มีความหมายดังนี ้
02 = สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
2 = การก่อสร้ าง/การติดตัง/การปฏิ
้
บตั งิ าน
002 = ลาดับที่ของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมายเหตุ 1. รหัสมาตรฐานตามระบบไทยเป็ นดังนี ้ มาตรฐาน 02-2002
รหัสมาตรฐานตามระบบสากลเป็ นดังนี ้ EIT Standard 02-2002
หมายเหตุ 2. กรอบมาตรฐานแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
เลข 1 แทน การคานวณออกแบบ
เลข 2 แทน การก่อสร้ าง/การติดตัง/การปฏิ
้
บตั งิ าน
เลข 3 แทน การอานวยการใช้ และบารุงรักษา
เลข 4 แทน วัสดุ
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กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันตก

31. นายธนินท์รัฐ

เมธีวชั รรัตน์

กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1

32. รศ.ดร.อุดมผล

พืชน์ไพบูลย์

กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2

33. นายทศพร

ศรี เอี่ยม

กรรมการกลาง
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2560 – 2562
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รศ.ดร.สมชาย
ดร.ธนะศักดิ์
ดร.ธีระวัฒน์
ดร.ประศาสน์
นายกรศิษฏ์
นายกิตติพงษ์
นายเกษม
นายขจรศักดิ์
นายฉัตรชัย
นายชัยยงค์
นายถาวร
นายธงชัย
นางสาวนวรัตน์
นายประกาญจน์
นายประสพ
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายปราการ
นายพิชญะ
นายพูนพิพฒ
ั น์
นายพูลศิริ
นายเพิ่มสิน
นายลือชัย
นายลือชา
นายวิเชียร
นายวิเชียร

ฉัตรรัตนา
ไชยเวช
หนูนาค
จันทราทิพย์
ภัคโชตานนท์
วีระโพธิ์ประสิทธิ์
กุหลาบแก้ ว
ศุภสิรินนั ท์
มงคลวิเศษไกวัล
พัวพงศกร
อมตกิตติ์
เตชะอนุสรณ์
ฤดีพิพฒ
ั น์พงศ์
วงศ์พฒ
ุ ิ
เพชรสกุลรัตน์
พิทยพัฒน์
เหมวราพรชัย
กาญจนวตี
จันทรานุวฒ
ั น์
ตันธนสิน
ธรรมสโรช
ศิริรัตน์อสั ดร
ทองนิล
โพธิ์อบ
ชิตยางกูลวงศ์
บุษยบัณฑูร
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.

นายวิวฒ
ั น์
นายศรณรงค์
นายสมบัติ
นายสุจิ
นายสุธี
นายสุพจน์
นายสุเมธ
นายเสริมสกุล
นายเสวก
นายอนันต์
นางสาวอรุณรัศมี
นายอานวย
นายอุทิศ

กุลวงศ์วิทย์
สระวาสี
อนันตรัมพร
คอประเสริ ฐศักดิ์
ปิ่ นไพสิฐ
ศิริคณ
ุ
อักษรกิตติ์
คล้ ายแก้ ว
ศรี สชุ าต
กิตติวิทยากุล
ไชยวงค์วิลาน
กาญจโนภาศ
จันทร์ เจนจบ

คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผศ.ดร.อุทยั
นายสุวิทย์
นายธีรภาพ
นายณพล
นายธนปพน
นายบุญศักดิ์
นายวสวัตติ์
นายวุฒิกร
์ รงค์
นายศักดิณ
นายศิวเวทย์
นายเสฐี ยรพงค์
นายอดิศยั
นายอาคม
นายเตชทัต
ดร.ศรี ฉตั รา

ไชยวงค์วิลาน
ศรี สขุ
ว่องเจริญ
วรวิทยาการ
ชัยวาณิชยา
เกียรติจรูญเลิศ
กฤษศิริธีรภาคย์
กิตติรัตน์สิริกลู
เดชระพีพงษ์
อัครพันธุ์
บุบผาสุวรรณ
แท่งทอง
นิ่มตรง
บูรณะอัศวกุล
ไชยวงค์วิลาน

ประธาน
รองประธาน 1
รองประธาน 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการประจามาตรฐาน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
พ.ศ. 2560-2562
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.ธนบูรณ์
ผศ.ดร.ปฐมทัศน์
ผศ.ประสิทธิ์
นายกิตติพงษ์
นายไชยวุธ
นายบุญชิต
ประสิทธิ์
นายพงศ์ศกั ดิ์
นายภาณุวฒ
ั น์
นายวันชัย
นายสมชาย
นายสันติ
นายเสริมพงษ์

ศศิภานุเดช
จิระเดชะ
พิทยพัฒน์
วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ชีวะสุทโธ
วิชภุ ากรณ์กลุ
เหมวราพรชัย
ธรรมบวร
วงศาโรจน์
พนมชัย
หอมกลิ่นแก้ ว
นาสินวิเชษฐชัย
สิมะโชคดี

คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ดร.อุทยั
นายสุจิ
ผศ.ถาวร
ผศ.ชลชัย
ผศ.ชายชาญ
ดร.ศรี ฉตั รา
นายเตชทัต
นายธีรภาพ
นายบุญถิ่น
นายลือชา
นายสุวิทย์

ไชยวงค์วิลาน
คอประเสริ ฐศักดิ์
อมตกิตติ์
ธรรมวิวฒ
ั นุกรู
โพธิสาร
ไชยวงค์วิลาน
บูรณะอัศวกุล
ว่องเจริญ
เอมย่านยาว
โพธิ์อบ
ศรี สขุ

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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12.
13.
14.
15.

นายเสถียรพงษ์
นายอาคม
นายศิวเวทย์
นายธีรชัย

บุบผาสุวรรณ
นิ่มตรง
อัครพันธุ์
ศิริรัตน์อสั ดร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทา
ปรั บปรุ งมาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พ.ต.อ.โชคชัย
ผศ.ดร.อุทยั
นายดิลก
นางจันทร์ เพ็ญ
นายธนวัฒน์
นายรณันท์
นายลือชัย
นายวีรพล
นายวีระพันธ์
นายสมเจตน์

ยิ ้มพงษ์
ไชยวงค์วิลาน
เลิศเกรี ยงไกรยิ่ง
ประสูตชิ ยั
ตันปิ ชาติ
ชูธรรมสถิต
ทองนิล
ตันปิ ชาติ
พันธุมคุปต์
สุดประเสริฐ

คณะอนุกรรมการ
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

นายมงคล
นายสุวิทย์
ผศ.ถาวร
นายขวัญชัย
นายณัฐกานต์
นายธนิศ
นายเมธี
นายสมชาติ
นายสุวฒ
ั น์

วิสทุ ธิใจ
ศรี สขุ
อมตกิตติ์
กุลสันติธารง
เฟื่ องขจร
เผื่อนสา
อนิวรรตน์
จิตใหญ่
บุญศักดิ์สกุล

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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สารบัญ
หน้ า
1-1

ภาคที่ 1 ทั่วไป
1.1
1.2
1.3
1.4

ขอบเขต
การใช้ งานมาตรฐานนี ้
คาจากัดความ
การสอดคล้ องกับมาตรฐานนี ้

1-1
1-1
1-1
1-6

ภาคที่ 2 ความต้ องการทั่วไป

2-1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2-1
2-1
2-9
2-12
2-13

ขอบเขต
พื ้นฐานการออกแบบ
ส่วนประกอบของระบบ
ตาแหน่งติดตังบริ
้ ภณ
ั ฑ์แผงควบคุม และสายสัญญาณ
การทางานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันอัคคีภยั

ภาคที่ 3 การแบ่ งโซนตรวจจับ และโซนแจ้ งสัญญาณ

3-1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3-1
3-2
3-3
3-3
3-4

เกณฑ์การแบ่งโซนตรวจจับเริ่มสัญญาณ
ขนาดและจานวนโซนอุปกรณ์ตรวจจับ
ระบบสามัญ
ระบบที่สามารถระบุตาแหน่งได้
เกณฑ์การแบ่งโซนแจ้ งสัญญาณ

บทที่ 4 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ

4-1

4.1 ตาแหน่งติดตังทั
้ ว่ ไป
4.2 ตาแหน่งติดตังในสถานที
้
่เฉพาะ
4.3 พื ้นที่ยกเว้ นการป้องกัน

4-1
4-1
4-9

ภาคที่ 5 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน

5-1

5.1 ทัว่ ไป
5.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด
5.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ น

5-1
5-1
5-7

ภาคที่ 6 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน

6-1

6.1 ทัว่ ไป
6.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด
6.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสง

6-1
6-1
6-10
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6.4 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด
6.5 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดภาพวีดีโอ

6-12
6-18

ภาคที่ 7 อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิง

7-1

7.1 ทัว่ ไป
7.2 ระยะห่างและตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ
7.3 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ

7-1
7-1
7-1

ภาคที่ 8 ข้ อกาหนดการติดตัง้

8-1

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

8-1
8-1
8-4
8-4
8-6
8-6
8.7
8-8
8-9
8-10
8-10

ทัว่ ไป
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
การต่อเข้ ากับระบบที่ตดิ ตังไว้
้ แล้ ว
แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้
แผงแสดงผลย่อย
การพิสจู น์สญ
ั ญาณตรวจจับ (Verification)
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ (Manual fire alarm station
อุปกรณ์แสดงผลระยไกลสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับ
การตรวจจับระบบร่วมทางานให้ ความปลอดภัย
ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ
การเดินสายตัวนา

ภาคที่ 9 อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ

9-1

9.1 ทัว่ ไป
9.2 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์แจ้ งสัญญาณ

9-1
9-1

ภาคที่ 10 ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบ

10-1

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10-1
10-2
10-4
10-4
10-4

ทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการตรวจสอบการติดตัง้
การรับรองของผู้ตดิ ตัง้
เอกสารของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
การบารุงรักษา
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ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ญ.
ด.

การเลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับ
การติดตังอุ
้ ปกณ์ตรวจจับเมื่อทราบรัศมีปอ้ งกัน
สายไฟฟ้าที่ใช้ ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ตัวอย่างการคานวณหาพิกดั ของแหล่งจ่ายไฟ
สัญลักษณ์
แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
แบบรายงานสาหรับผู้ตดิ ตังระบบแจ้
้
งเหตุเพลิงไหม้
ข้ อมูลค่าพิกดั การคายความร้ อน และเวลาพัฒนาของไฟ
การคานวณเวลาการตอบสนอง และระยะห่างของอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด
โดยใชฐานความคิดทางด้ านสมรรถนะ
ต. คาศัพท์

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก-1
ข-1
ค-1
ง-1
จ-1
ฉ-1
ช-1
ญ-1
ด-1
ต-1
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สารบัญรูป
หน้ า
1-1

ภาคที่ 1 ทั่วไป
รูปที่ 1.1
รูปที่ 1.2

ระยะค้ นหาเมื่อไม่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงผละรยะไกล
ระยะค้ นหาเมื่อมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงผลระยะไกล

ภาคที่ 2 ความต้ องการทั่วไป
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.4
รูปที่ 2.5

1-4
1-4

2-1

พื ้นที่ทางหนีไฟต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่สามารถทางานตรวจจับได้ เร็ ว เพื่อป้องกันชีวิต 2-4
ลักษณะห้ องพักอาศัยในโรงแรม อาคารชุด อพาร์ ตเมนท์ ฯลฯ ที่มีห้องพักอยู่สองด้ านของทางหนีไฟ 2-4
ลักษณะห้ องพักอาศัยในโรงแรม อาคารชุด อพาร์ ตเมนท์ ฯลฯ ที่มีห้องพักอยูเ่ พียงด้ านเดียวของทางหนีไฟ 2-9
พื ้นที่ทางหนีไฟแบบปิ ดต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน
2-6
แบบแสดงอุปกรณ์ในช่องทางหนีไฟแบบปิ ดล้ อมทนไฟ และห้ องปลอดควันหน้ าลิฟต์ดบั เพลิง 2-12

ภาคที่ 3 การแบ่ งโซนตรวจจับ และโซนแจ้ งสัญญาณ

3-1

รูปที่ 3.1
รูปที่ 3.2

3-1
3-2

การแบ่งโซนอุปกรณ์ตรวจจับที่ถกู ต้ อง
การแบ่งโซนอุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่ถกู ต้ อง

บทที่ 4 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ

4-1

รูปที่ 4.1 ลักษณะพื ้นที่โล่งโดยรอบอุปกรณ์ตรวจจับ
รูปที่ 4.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศในท่อลม
รูปที่ 4.3 การติตดังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่ปิดที่ติตงบริ
ั ้ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
รูปที่ 4.4 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง
รูปที่ 4.5 ใต้ พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลางที่ถือว่าเป็ นเพดานได้
รูปที่ 4.6 (ก) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเฝ้าเพดานตะแกรง
รูปที่ 4.6 (ข) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเฝ้าเพดานตะแกรง
รูปที่ 4.7 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับช่องเปิ ดแนวดิ่ง
รูปที่ 4.8 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับรอบช่องเปิ ดแนวดิง่
รูปที่ 4.9 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในทางเดินเชื่อมที่มีผนังและหลังคา
รูปที่ 4.10 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในช่องเปิ ดที่ฝา้ เพดาน

4-1
4-2
4-3
4-4
4-4
4-5
4-5
4-7
4-7
4-8
4-8

ภาคที่ 5 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน

5-1

รูปที่ 5.1
รูปที่ 5.2
รูปที่ 5.3
รูปที่ 5.4

5-1
5-2
5-2
5-3

ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนที่เพดาน หรื อที่ผนังกันห้
้ อง
ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกร์ ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดที่เพดานระดับราบ
ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนสาหรับพื ้นที่ชอ่ งทางเดิน
แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานทรงจัว่ และเพิงลาดเอียง
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รูปที่ 5.5 ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน สาหรับเพดานลาดเอียงน้ อยกว่า 30 องศา
รูปที่ 5.6 เพดานแนวระดับราบที่มีคานยื่นลงมา
รูปที่ 5.7 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ นกับเพดานระดับราบ
รูปที่ 5.8 (1) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด และชนิดเส้ น
รูปที่ 5.8 (2) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด และชนิดเส้ น

5-4
5-6
5-7
5-8
5-9

ภาคที่ 6 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน

6-1

รูปที่ 6.1 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดาน หรื อที่ผนังกันห้
้ อง
6-1
รูปที่ 6.2 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดที่เพดานระดับราบ
6-3
รูปที่ 6.3 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับพื ้นที่ชอ่ งทางเดิน
6-3
รูปที่ 6.4 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานทรงจัว่ และเพิงลาดเอียง
6-4
รูปที่ 6.5 แบบตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับเพดานลาดเอียงน้ อยกว่า 30 องศา
6-5
รูปที่ 6.6 ลักษณะการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดใต้ พื ้น
6-6
รูปที่ 6.7 เพดานแนวระดับราบที่มีคานยื่นลงมา
6-7
รูปที่ 6.8 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานลาดเอียง แบบที่ 1
6-8
รูปที่ 6.9 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานลาดเอียง แบบที่ 2
6-8
รูปที่ 6.10 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานลาดเอียง แบบที่ 3
6-9
รูปที่ 6.11 เพดานแนวระดับราบที่มีคานยื่นลงมา
6-10
รูปที่ 6.12 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสงใต้ เพดานระดับราบ
6-11
รูปที่ 6.13 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสงแต่ละชุดใต้ เพดานลาดเอียง
6-12
รูปที่ 6.14 แบบตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสดงใต้ เพดานลาดเอียง
6-12
รูปที่ 6.15 ตัวอย่างการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด
6-15
รูปที่ 6.16 ตัวอย่างการติดตังท่
้ อและหัวสุม่ ตัวอย่างอากาศ
6-15
รูปที่ 6.17 ภาพตัวอย่างการวางท่อดูอากาศระบบตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุดสาหรับคลังสินค้ า 6-16
รูปที่ 6.18 (ก) ภาพเพื่อการเปรี ยบเทียบการติดตังบนเพดานระดั
้
บราบระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด 6-17
รูปที่ 6.18 (ข) ภาพเพื่อการเปรี ยบเทียบการติดตังบนเพดานระดั
้
บราบระยะห่างระหว่างรู หรื อหัวสุม่ ตัวอย่าง
อากาศอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด
6-18
รูปที่ 6.19 ภาพการติดตังกล้
้ องที่มีมมุ มองพื ้นที่ทบั ซ้ อน
6-19

ภาคที่ 7 อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิง

7-1

รูปที่ 7.1
รูปที่ 7.2

7-2
7-2

ตัวอย่างไดอะแกรมโพลาร์ ของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ 1 ชุด และการติดตังอุ
้ ปกรร์ ตรวจจับหลายจุด

ภาคที่ 8 ข้ อกาหนดการติดตัง้

8-1

รูปที่ 8.1

8-5

บริเวณพื ้นที่ว่างหน้ าแผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รูปที่ 8.2

ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์รัง้ ประตูที่ควบคุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน

8-10

ภาคที่ 9 อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ

9-1

รูปที่ 9.1

9-4

แสดงระยห่างของอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงชนิดติดผนัง

ภาคผนวก ก. การเลือกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับ

ก-1

รูปที่ ก.1

ก-1

พัฒนาการของเพลิงไหม้

ภาคผนวก ข. การติดตัง้ อุปกณ์ ตรวจจับเมื่อทราบรั ศมีป้องกัน

ข-1

รูปที่ ข.1
รูปที่ ข.2
รูปที่ ข.3
รูปที่ ข.4
รูปที่ ข.5
รูปที่ ข.6
รูปที่ ข.7
รูปที่ ข.8

ข-1
ข-2
ข-3
ข-5
ข-5
ข-6
ข-6
ข-8

การกาหนดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับแปรผันตามรูปทรงของพื ้นที่
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ทางเดินที่มีความกว้ างต่างกัน
ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่ปอ้ งกันรูปหลายเหลี่ยม
แสดงหลักการทางตรี โกณมิติ
แสดงการนาหลักการทางตรี โกณมาอธิบายการเคลื่อนตัวของความร้ อน
แสดงการพาความร้ อนจากจุดเกิดเพลิงไหม้ มีการพาความร้ อนและแผ่ของความร้ อน
แสดงรูปต้ นแบบที่ใช้ อธิบายข้ อกาหนดหัวข้ อ 5.2.6
แบบตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน สาหรับเพดานลาดเอียงเท่ากับ 37 องศา

ภาคผนวก จ. สัญลักษณ์

จ-1

รูปที่ จ.1
รูปที่ จ.2
รูปที่ จ.3
รูปที่ จ.4

จ-4
จ-4
จ-5
จ-6

ตัวอย่างการเขียนวงจรเส้ นเดียว
ตัวอย่างการเขียนวงจรเส้ นเดี่ยวระบบที่มีอปุ กรณ์ชนิดระบุตาแหน่งได้
ตัวอย่างการเขียนวงจรแนวดิ่ง ระบบที่มีอปุ กรณ์ชนิดระบุตาแหน่งได้
ตัวอย่างการเขียนวงจรระบบที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย

ภาคผนวก ด. การคานวณเวลาการตอบสนอง และระยะห่ างของอุปกรณ์
ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด โดยใชฐานความคิดทางด้ านสมรรถนะ
รูปที่ ด.1
รูปที่ ด.2
รูปที่ ด.3
รูปที่ ด.4

ด-1

แสดงผลของการนาความร้ อนที่มีผลต่อการทางานของ Sprinkler
ด-5
แสดงความสัมพันธ์ของ r H ในการเลือกใช้ สตู รการคานวณ
ด-7
แสดงอุณหภูมิเพิ่มขึ ้นในช่องระยะแรกของการลุกไหม้ เป็ นสัดส่วนกับกาลังสองของเวลาที่ผา่ นไป
สาหรับเชื ้อเพลิงในอาคารทัว่ ไป
ด-9
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดอุณหภูมิคงที่ทางานเทียบ
กับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับฯ (RTI = 165 (m-s)1/2, tg = 150 sec, และ Td = 57 °C) ด-14
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สารบัญตาราง
ภาคที่ 5 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน
ตารางที่ 5.1

กาหนดการลดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับตามความสูงของเพดาน

หน้ า
5-1
5-5

ภาคที่ 6 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน

6-1

ตารางที่ 6.1

6-2

ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน และก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

ภาคที่ 9 อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ

9-1

ตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.2

9-2
9-3

ค่าความเข้ มแสงของอุปกรณ์แจ้ งเหตุชนิดติดผนัง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 2.40 เมตร
ค่าความเข้ มแสงของอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยแสดงชนิดติดฝ้าเพดาน

ภาคผนวก ก. การเลือกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับ

ก-1

ตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.2

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมสาหรับพื ้นที่และอาคารทัว่ ไป
ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมสาหรับพื ้นที่และอาคารเฉพาะ

ก-8
ก-9

ภาคผนวก ฉ. แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

ฉ-1

ตารางที่ ฉ.1
ตารางที่ ฉ.2

ฉ-3
ฉ-6

ความถี่ในการตรวจสอบ
ตารางการตรวจสอบ

ภาคผนวก ช. แบบรายงานสาหรั บผู้ติดตัง้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

ช-1

ตารางที่ ช.1

ช-3

การตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับระบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

ภาคผนวก ญ. ข้ อมูลค่ าพิกัดการคายความร้ อน และเวลาพัฒนาของไฟ
ตารางที่ ญ.1 แสดงข้ อมูลค่าพิกดั การคายความร้ อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate)
และเวลาพัฒนาของไฟ (Fire Growth Time) เชื ้อเพลิงในคลังสินค้ า
ตารางที่ ญ.2 แสดงข้ อมูลค่าพิกดั การคายความร้ อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate)
และเวลาพัฒนาของไฟ (Fire Growth Time) เชื ้อเพลิงเป็ นเฟอร์ นิเจอร์

ภาคผนวก ด. การคานวณเวลาการตอบสนอง และระยะห่ างของอุปกรณ์ ตรวจจับ
ความร้ อนชนิดจุดโดยใชฐานความคิดทางด้ านสมรรถนะ
ตารางที่ ด.1
ตารางที่ ด.2

ญ-1
ญ-2
ญ-3

ด-1

กรณีคานวณเวลาหรื อ Heat Release Rate ที่อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนตอบสนองหรื อทางาน ด-13
ผลคานวณค่าระยะหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนอุณหภูมิ 57°C ติดบนเพดานที่ความสูงต่าง ๆ ด-15
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ภาคที่ 1
ทั่วไป
1.1 ขอบเขต
มาตรฐานนี ้จัดทาขึ ้นมาเพื่อเป็ นข้ อกาหนดสาหรับการออกแบบ การติดตัง้ การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ
การทดสอบ และการบารุ งรักษา สาหรับระบบตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้ วย
อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ทางานได้ ตามมาตรฐานนี ้

1.2 การใช้ งานมาตรฐานนี ้
ระบบตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติทงหมดต้
ั้
องเป็ นไปตามที่มาตรฐานนี ้กาหนด ทังความ
้
ต้ องการทัว่ ไป และข้ อกาหนดในแต่ละเรื่ องทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละชนิดของอุปกรณ์ ตรวจจับอัตโนมัติที่ใช้ ติดตัง้
นันตลอดจนอุ
้
ปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือที่ติดตังร่้ วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ และแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ หรื อใช้
ในระบบแยกต่างหาก ต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดการติดตังทั
้ ว่ ไปในมาตรฐานนี ้ โดยต้ องทาการตรวจสอบ
ทดสอบ และบารุงรักษาตามกาหนด

1.3 คาจากัดความ
คาจากัดความในมาตรฐานนี ้กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.3.1 การตรวจคุม (supervision)
การตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรและการทางานเป็ นปกติของอุปกรณ์ ด้วยตัวของระบบเอง
โดยบริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบจะตรวจสอบค่าคงที่ของแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าตามพิกดั ที่กาหนด
สาหรับอุปกรณ์ และวงจรต่าง ๆ ในระบบ
1.3.2 การพิสูจน์ สัญญาณตรวจจับ (alarm verification)
การตรวจสอบโดยอัตโนมัติ สาหรับการเริ่ มสัญ ญาณตรวจจับจากอุปกรณ์ ตรวจจับควัน ในวงจร
ตรวจจับที่กาหนด (ดูข้อ 8.6)
1.3.3 เข้ าถึงได้ (accessible)
การที่สามารถเข้ าถึงอุปกรณ์ หรื อบริ ภัณฑ์เพื่อการใช้ งาน การสารวจการตรวจสอบ การทดสอบ
และการบารุงรักษา ทาได้ โดยสะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวางหรื อปิ ดกันทางเข้
้
าจนไม่สามารถผ่านได้ สะดวกเช่น
ประตูที่ปิดล๊ อคกุญแจ หรื อติดตังในที
้ ่ซอ่ น หรื อมีสิ่งปลูกสร้ างหรื อวัสดุสิ่งของกีดขวางเป็ นต้ น
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1.3.4 ช่ องทางเดิน (corridor)
ทางเดินมีความกว้ างไม่เกิน 3.60 เมตร เพื่อใช้ เดินติดต่อส่วนต่าง ๆ ในอาคาร แต่ไม่รวมพื ้นที่ว่าง
หน้ าลิฟต์ หรื อโถงลิฟต์ และไม่ใช้ เป็ นที่วางของ หรื อใช้ สาหรับประกอบการค้ า
1.3.5 ได้ รับการรับรอง (approved and Approval)
ได้ รับการรับรองเป็ นทางการจากหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้ อง
1.3.6 ดวงไฟแสดงผลระยะไกล (remote indicator lamp)
ดวงไฟแสดงผลที่ติดตังนอกพื
้
้นที่ปิดหรื อพื ้นที่เปิ ดเข้ าได้ ยาก ที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับอยูภ่ ายใน (ดู
ข้ อ 8.8) เพื่อแสดงผลการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่นนั ้ เว้ นแต่อปุ กรณ์ตรวจจับอัตโนมัตินนเป็
ั้ น
แบบระบุตาแหน่งได้
1.3.7 ตู้ หรื อ ตู้ชัน้ วางของ (cupboard)
ตู้หรื อตู้ชนวางของที
ั้
่มีประตูเดียวหรื อหลายประตู ซึง่ ประกอบเป็ นส่วนของอาคาร
1.3.8 บุคคลที่มีคุณสมบัติ (qualified Person)
บุคคลผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ มีความรู้ ความเข้ าใจขันตอนการ
้
ทางานของระบบ ตลอดจนข้ อจากัดของอุปกรณ์ บริ ภณ
ั ฑ์ และระบบเป็ นอย่างดี สามารถทาการตรวจสอบ
การทดสอบ และการบารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐานกาหนดได้
1.3.9 ปฏิบัตกิ ารหลังการติดตัง้ (commissioning)
การตรวจสอบ การทดสอบ การปรับตังตามข้
้
อกาหนดมาตรฐาน การทารายงาน และการบันทึกผล
เมื่อการติดตังแล้
้ วเสร็ จเพื่อให้ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ฯมีการติดตัง้ และใช้ งานได้ ตรงตามข้ อกาหนด
มาตรฐาน และจุดประสงค์ของการออกแบบ
1.3.10 ปฏิบัตกิ ารบารุงรักษา (maintenance)
การปฏิบตั ิเพื่อการตรวจสอบ การทดสอบ และการบารุ งรักษาเชิงป้องกัน ภายในระยะเวลา และ
ภายในช่วงเวลาที่กาหนด (ดูภาคที่ 10)
1.3.11 แผงควบคุมย่ อย (sub-control panel- remote control panel)
บริ ภัณฑ์ที่ทาหน้ าที่ควบคุมเสริ มการทางานแผงควบคุมหลักสามารถควบคุมการทางานบางส่วน
ของบริ ภัณฑ์แผงควบคุมหลักได้ เช่น รับทราบการเริ่ มสัญญาณ (acknowledge) และการแจ้ งสัญญาณ
ทัว่ ไป (general alarm) เป็ นต้ น หรื อบริภณ
ั ฑ์ที่ทาการรวบรวมข้ อมูลเพื่อส่งต่อให้ แผงควบคุมหลัก โดยมีการ
ต่อกับวงจรโซนตรวจจับเริ่ มสัญญาณ หรื อวงจรโซนแจ้ งสัญญาณผ่านบริ ภัณฑ์โมดูลที่เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ น
ศูนย์ประมวลผลของระบบแบบเครื อข่าย โดยติดตังแยกไปจากแผงควบคุ
้
มหลัก
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1.3.12 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (fire alarm annunciator)
บริภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แสดงผลเพลิงไหม้ ในลักษณะแผงหรื อจอภาพ แบบติดกับที่หรื อเคลื่อนย้ ายได้ ที่แสดง
พื ้นที่หรื อระบุตาแหน่งในอาคารที่มีการเริ่มสัญญาณ และอาจกาหนดให้ ผนวกเป็ นส่วนหนึง่ ของแผงควบคุม
ระบบฯ หรื อแผงควบคุมย่อยด้ วย
1.3.13 พืน้ ที่ป้องกัน (protected area)
พื ้นที่ของอาคารที่มีการติดตังระบบตรวจจั
้
บและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัตติ ามมาตรฐานนี ้ ร่วมกับ
การติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัตติ ามมาตรฐาน
1.3.14 พืน้ ที่ปิด
พื ้นที่ที่ไม่สามารถระบายควันไฟออกสูภ่ ายนอกโดยวิธีธรรมชาติได้ สะดวกตลอดเวลา
1.3.15 พืน้ ที่เปิ ด
พื ้นที่ที่สามารถระบายควันไฟออกสูภ่ ายนอกโดยวิธีธรรมชาติได้ สะดวกตลอดเวลา
1.3.16 พืน้ ที่ครอบครอง (occupied area)
พื ้นที่ซงึ่ มีผ้ เู ข้ าไปครอบครองเพื่ออยูอ่ าศัย หรื อเพื่อใช้ งานหรื อเพื่อใช้ เป็ นทางผ่าน
1.3.17 พืน้ ที่หรือทางเดินร่ วมหนีไฟ (common corridor or area)
พื ้นที่หรื อทางเดินร่วมที่ใช้ ร่วมกันเป็ นส่วนกลาง เพื่อใช้ เดินติดต่อระหว่างกันและเป็ นช่องทางผ่าน
ไปสูท่ างออกเพื่อการหนีไฟ
1.3.18 พืน้ ที่หวงห้ าม พืน้ ที่เฉพาะส่ วนบุคคล (restricted area, private area)
พื ้นที่ซงึ่ ปกติปิดล็อค เข้ าได้ เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นพื ้นที่เฉพาะส่วนบุคคล
1.3.19 พืน้ ผิวแนวระดับราบ (level surface)
พื ้นผิวใด ๆ เช่นเพดานที่มีระดับความลาดเอียงน้ อยกว่า 1 ต่อ 20
1.3.20 ระบบที่สามารถระบุตาแหน่ งได้ (addressable system)
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่สามารถระบุตวั เองของแต่ละอุปกรณ์ในระบบได้ ทังนี
้ ้อุปกรณ์ที่ใช้ จะต้ อง
เป็ นชนิดที่ระบุตวั เองได้ เช่นกัน
1.3.21 ระยะค้ นหา (searching distance)
ระยะทางที่วดั ตามแนวทางเดินในอาคารเพื่อค้ นหาจุดต้ นเพลิง นับตังแต่
้ จดุ เริ่ มต้ นทางเข้ าของโซน
ตรวจจับนัน้ ๆ ไปจนถึงตาแหน่งที่ผ้ ูค้นหาทราบว่าจุดต้ นเพลิงอยู่ที่ใด ทั ง้ นีไ้ ม่ว่าจะมองเห็นจุดต้ นเพลิง
หรื อไม่ก็ตาม (ดูรูปที่ 1.1 และ 1.2)
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รู ปที่ 1.1 ระยะค้ นหาเมื่อไม่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงผลระยะไกล

รู ปที่ 1.2 ระยะค้ นหาเมื่อมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงผลระยะไกล
1.3.22 ไฟฟ้ าแรงดันต่า (low voltage)
ไฟฟ้าที่มีแรงดันเกิน 50 โวลต์ แต่ไม่เกิน 600 โวลต์
1.3.23 ไฟฟ้ าแรงดันต่ามาก (extra low voltage)
ไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 50 โวลต์
1.3.24 ศูนย์ ส่ ังการดับเพลิง (fire command center)
ห้ องที่อยู่ระดับพื ้นดินหรื อชันล่
้ างของอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็ นห้ องที่เจ้ าหน้ าที่
ป้องกันอัคคีภยั อาคาร และเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงใช้ ทาการควบคุมระบบต่าง ๆ เพื่องานป้องกันอัคคีภยั มีขนาด
พื ้นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรกันแยกจากพื
้
้นที่อื่นของอาคารด้ วยผนังและเพดานที่ทนไฟได้ ไม่ต่ากว่า 2
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ชั่วโมง และมีประตูที่สามารถเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคารได้ โดยตรง (ดูภาคที่ 4 หมวดที่ 9 มาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภยั วสท.)
1.3.25 ส่ วนปิ ดล้ อมทนไฟ (fire-resistance enclosure)
พื ้นที่ หรื อส่วนใด ๆ ในอาคารที่ถกู ปิ ดล้ อมด้ วยวัสดุทนไฟ ซึ่งประกอบกันเป็ นส่วนปิ ดล้ อมอาธิผนัง
เพดาน พื ้น เสา คาน และอุปกรณ์หรื อวัสดุทนไฟตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั วสท.
1.3.26 แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า (power supply)
จุดจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างพอเพียงในค่าแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดให้ กบั บริ ภณ
ั ฑ์แผงควบคุมหลัก แผง
ควบคุมย่อย และแผงแสดงผลเพลิงไหม้ เป็ นต้ น สาหรับการทางานของระบบ
1.3.27 อาคารที่ได้ รับการป้ องกัน (protected building)
อาคารที่ มี การติดตัง้ ระบบแจ้ ง เหตุเพลิง ไหม้ ตามมาตรฐานนี ้ ร่ วมกับการติดตัง้ ระบบดับเพลิ ง
อัตโนมัตทิ ี่ได้ มาตรฐาน และระบบร่วมทางานให้ ความปลอดภัยอื่น
1.3.28 อาคารขนาดเล็ก
ได้ แก่อาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน และอาคารอยูอ่ าศัยตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
(ก) อาคารที่ มี ค วามสูง ไม่เ กิ น 15.00 เมตรและมี พื น้ ที่ ในหลัง เดี ย วกันระหว่า ง 500 ถึ ง 2,000
ตารางเมตร หรื อ
(ข) อาคารที่มีความสูงตังแต่
้ 15.00 เมตรขึ ้นไป แต่ไม่ถึง 23.00 เมตร และมีพื ้นที่ทงหลั
ั ้ งไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร
1.3.29 อาคารขนาดใหญ่
อาคารที่ก่อสร้ างขึน้ เพื่ อใช้ อาคารหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็ นที่ อยู่อาศัย หรื อประกอบ
กิจการประเภทเดียวหรื อหลายประเภท ตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
ก. อาคารที่มีพื ้นที่รวมกันทุกชันในหลั
้
งเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อ
ข. อาคารที่มีความสูงตังแต่
้ 15.00 เมตร ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 23.00 เมตร และมีพื ้นที่อาคารรวมกันทุก
ชันในหลั
้
งเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
1.3.30 อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ
อาคารที่ก่อสร้ างขึน้ เพื่ อใช้ อาคารหรื อส่วนหนึ่งส่วนใด ของอาคารเป็ นที่ อยู่อาศัยหรื อประกอบ
กิจการพาณิชย์ประเภทเดียวหรื อหลายประเภท โดยมีพื ้นที่รวมกันทุกชันหรื
้ อชันหนึ
้ ่งชันใดในหลั
้
งเดียวกัน
ตังแต่
้ 10,000 ตารางเมตร ขึ ้นไป
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1.3.31 อาคารสูง
อาคารที่บคุ คลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ โดยมีความสูงตังแต่
้ 23.00 เมตร ขึ ้นไป
หมายเหตุ การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืน้ ดิ นที ่ก่อสร้ างถึ งพืน้ ดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อหรื อปั้นหยาให้วดั
จากระดับพืน้ ดิ นทีก่ ่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด

1.3.32 อาคารสาธารณะ
อาคารที่ใช้ เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้ โดยทัว่ ไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา
การศาสนา การสัง คม การนัน ทนาการ หรื อ การพาณิ ช ยกรรม เช่ น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด อาคารอัฒจันทร์ สนามกี ฬากลางแจ้ ง อาคารสนามกี ฬาในร่ ม ตลาด
ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า ท่าอากาศยาน อุโมงค์ อาคารจอดรถ สถานีรถ อาคารท่าเรื อ ศาสนสถาน เป็ นต้ น
1.3.33 อาคารอยู่อาศัยรวม
ได้ แก่อาคารหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่ง
ออกเป็ นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
1.3.34 อาคารโรงงาน
ได้ แก่อาคารหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็ นโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ยกเว้ น
โรงงานที่ผลิตวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด เป็ นต้ น (ดูข้อ 2.1.2)
1.3.35 อาคารคลังสินค้ า และศูนย์ กระจายสินค้ า
ได้ แ ก่ อ าคารหรื อ ส่ ว นหนึ่ง ส่ว นใดของอาคารที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ส าหรั บ เก็ บ สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของ ยกเว้ น
คลังสินค้ าที่เก็บสารหรื อวัตถุอนั ตราย เช่นวัตถุระเบิด สารเคมี สารกัมมันตรังสีเป็ นต้ น (ดูข้อ 2.1.2)
1.3.36 อัตราการทนไฟ (fire-resistance rate)
อัตราการทนไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สาหรับแต่ละส่วนของอาคาร (มีหน่วยเป็ นนาที) คือความแข็งแรง
ของอาคาร / ความคงทนต่อการเกิดรอยแยก / ความเป็ นฉนวนกันความร้ อน
หมายเหตุ ความเป็ นฉนวนทดสอบจากการวัดอุณหภูมิทีผ่ ิ วผนังด้านตรงข้ามเปลวไฟ ต้องมี อณ
ุ หภูมิเฉลีย่ ไม่
เกิ น 140 °C และอุณหภูมิทีจ่ ุดใดจุดหนึ่งไม่เกิ น 180 °C

1.4 การสอดคล้ องกับมาตรฐานอื่น (compliance with other standards)
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องสอดคล้ องกับความปลอดภัยของการติดตังทางไฟฟ้
้
า ตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
าสาหรับประเทศไทย และมาตรฐานอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน มาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภยั มาตรฐานลิฟต์ มาตรฐานการต่อลงดิน และมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า เป็ นต้ น
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ภาคที่ 2
ความต้ องการทั่วไป
2.1 ขอบเขต
2.1.1 การออกแบบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
การออกแบบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐานนี ้ ใช้ สาหรับอาคารดังต่อไปนี ้
(1) อาคารขนาดเล็ก
(2) อาคารขนาดใหญ่
(3) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(4) อาคารสูง
(5) อาคารสาธารณะ
(6) อาคารอยูอ่ าศัยรวม
(7) โรงงาน คลังสินค้ า และศูนย์กระจายสินค้ า
(8) อาคารอยูอ่ าศัย ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถวและบ้ านแฝด
2.1.2 อาคารที่ไม่ รวมอยู่ในมาตรฐานนี ้
อาคารหรื อบางส่วนของอาคารที่ใช้ เพื่อการผลิต หรือใช้ หรือเก็บสารหรือวัสดุอนั ตรายเช่น วัตถุระเบิด สาร
ไวไฟ สารเคมี และสารกัมมันตรังสี เป็ นต้ น ไม่รวมอยู่ในมาตรฐานนี ้ ต้ องใช้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาประกอบการใช้ มาตรฐานนี ้

2.2 พืน้ ฐานการออกแบบ
2.2.1 ทั่วไป
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ทาหน้ าที่แจ้ งเหตุให้ คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็ วก่อนที่ไฟไหม้ จะ
ลุกลาม จนเป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่ ให้ ความปลอดภัยต่อชีวิต ต้ องมีความไวในการตรวจจับ และเตือน
ภัยให้ ผ้ คู นทราบได้ โดยเร็ว เพื่อให้ มีเวลามากพอที่จะป้องกัน หรื อหนีไฟได้
(2) ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่ให้ ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ต้ องสามารถตรวจจับและเตือนภัย ได้
ในระยะต้ นๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเข้ าดับเพลิงไหม้ เพื่อลดความเสียหาย
2.2.2 องค์ ประกอบที่ต้องคานึงถึง
องค์ประกอบที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้ แก่
(1) ประเภทของอาคาร (ดูข้อ 2.1.1)
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2-2 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคที่ 2
(2) วัตถุประสงค์การใช้ งานอาคารที่แตกต่างกัน เช่น อาคารพักอาศัย อาคารสานักงาน อาคารเก็บ
สินค้ า และสถานีขนส่งเป็ นต้ น
(3) พื ้นที่ปลอดควันไฟ เช่นเส้ นทางออกหนีไฟ ที่รวมถึง เส้ นทางหนีไฟ ช่องบันไดหนีไฟ โถงลิฟต์
และพื ้นที่หลบอัคคีภยั ชัว่ คราว (ดูภาคที่ 3 หมวดที่ 7 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั วสท.) เป็ น
ต้ น
(4) พื ้นที่หวงห้ าม หรื อพื ้นที่พิเศษ เช่นห้ องไฟฟ้าหลัก ห้ องหม้ อแปลงไฟฟ้า ห้ องเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
สารอง และห้ องดาตาเซนเตอร์ (computer data center room) (ดูมาตรฐานดาตาเซนเตอร์
สาหรับประเทศไทย วสท.) เป็ นต้ น
(5) ความแตกต่างของคนที่ใช้ อาคาร เช่นผู้คนปกติ ทังผู
้ ้ ที่ค้ นุ เคยและผู้ที่ไม่ค้ นุ เคยกับสถานที่ คน
พิการ ผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาล ผู้สงู อายุ และเด็ก เป็ นต้ น
(6) จานวนและความหนาแน่นของคนในอาคาร เช่นสถานีขนส่ง หรื อบางพืน้ ที่ในอาคารที่ จัด
กิจกรรมเช่น ห้ องจัดนิทรรศการห้ องประชุม ห้ องจัดเลี ้ยง โรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น
(7) ความสามารถในการทนไฟ เช่น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 ชัว่ โมง และอัตราการทนไฟ (ดู ภาคที่ 1.3.36)
ของโครงสร้ างอาคารในแต่ละส่วน เช่น ทางหนีไฟ และประตูห้องบันไดหนีไฟ เป็ นต้ น ตลอดจน
ผนังกันแบ่
้ งในแต่ละพื ้นที่ ที่แตกต่างกัน
(8) อันตรายจากวัสดุหรื อเชื ้อเพลิงในอาคาร และพื ้นที่มีความเสี่ยงอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้ เช่น
พื ้นที่ใช้ วสั ดุโครงสร้ าง หรื อวัสดุตกแต่งภายในที่เมื่อติดไฟจะให้ ปริ มาณความร้ อนปล่อยออก
สูง (high heat release) หรื อให้ ปริ มาณควันไฟมาก (high smoke developed) หรื อเกิดการ
ลามเปลวไฟเร็ว (fast flame spread) เป็ นต้ น
(9) สภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ป้องกัน เช่น อุณหภูมิ ความชื ้น ความเร็ วลม ฝุ่ นละออง และระดับชัน้
ความร้ อน (stratified) ใต้ เพดาน หรื อหลังคา เป็ นต้ น
2.2.3 พืน้ ที่ออกแบบเพื่อป้ องกันชีวิต
พื ้นที่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ทางานตรวจจับอัคคีภัยได้ ตงแต่
ั ้ ในระยะเริ่ มต้ น ทาให้ มีการแจ้ ง
สัญญาณเตือนได้ อย่างรวดเร็ ว ให้ ผ้ ูที่อยู่ในพืน้ ที่เกิดเหตุได้ ทราบและมีเวลามากพอที่จะป้องกันอัคคีภัย
เบื ้องต้ น หรื ออพยพหนีภยั เอาชีวิตรอดได้ ดังนี ้
(1) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดที่เหมาะสมในห้ องหรื อพื ้นที่ ที่ใช้ อยูอ่ าศัยหลับนอนและติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติที่เหมาะสมสาหรับพื ้นที่หรื อห้ องที่มีอปุ กรณ์หรื อบริ ภณ
ั ฑ์ที่ต้องใช้ ใน
ยามฉุกเฉิน กับห้ องในอาคารที่ประเมินความเสี่ยงแล้ วว่ามีโอกาสเกิดอัคคีภยั มาก สามารถติด
ไฟง่าย ลามไฟง่าย หรื อกระจายควันได้ เร็วเช่น
ก. ห้ องเก็บของขนาดเกิน12 ตารางเมตร
ข. ห้ องเก็บสารไวไฟ
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ค. ช่องเปิ ดระหว่างชัน้ เช่น โถงสูงในอาคาร (atrium) และช่องลิฟต์ เป็ นต้ น
ง. ช่องเปิ ดระหว่างพื ้นที่ เช่นปล่องดูดควันจากครัว
จ. ห้ องเครื่ องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ
ฉ. ห้ องหรื อพื ้นที่ที่ตดิ ตังแผ่
้ นฝ้าที่ทาจากวัสดุที่ตดิ ไฟง่าย และลามไฟได้ เร็ว
ช. ห้ องเครื่ องสูบน ้าดับเพลิง ห้ องควบคุมระบบอัดอากาศ และระบายควัน
ซ. ห้ องควบคุมไฟฟ้า ห้ องหม้ อแปลงไฟฟ้า ห้ องเครื่ องลิฟต์
ฌ. ศูนย์สงั่ การดับเพลิง พื ้นที่หลบอัคคีภยั ชัว่ คราว
(2) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันในพื ้นที่ส่วนกลาง ที่เมื่อเกิดควันไฟจากเพลิงไหม้ แล้ วไปขวางหรื อ
กันทางไปสู
้
ท่ างออกหนีไฟ (ดูรูปที่ 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4) เช่น
ก. พื ้นที่ หรื อช่องทางเดิน หรื อทางเดินร่ วมแบบปิ ด ที่ใช้ เป็ นทางไปสู่ทางหนีไฟ หรื อทางผ่าน
หนีไฟ หรื อช่องทางผ่านที่นาไปสู่ทางหนีไฟ (exit passage way or exit access corridor)
(ดูมาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั วสท.)
ข. โถงลิฟต์
ค. ห้ องบันไดหนีไฟแบบปิ ด และห้ องบันไดหลักของอาคารแบบปิ ด
(3) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับอัตโนมัติที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ในห้ องที่เปิ ดออกไปยังช่องทางเดินใน
อาคารที่ ต่อ เนื่ อ งไปยัง ทางออกหนี ไ ฟ เพื่ อ แจ้ ง สัญ ญาณหากตรวจจับ อัค คี ภัย ได้ ใ นพื น้ ที่
ดังกล่าว ให้ ผ้ อู ยู่ในห้ องหรื อพื ้นที่อื่นที่ไม่ใช่ต้นเพลิงได้ ทราบและหนีไฟได้ ทนั ก่อนที่ควันจะเล็ด
ลอดเข้ าไปยังช่องทางเดินจนเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ เป็ นเส้ นทางออกไปยังทางหนีไฟ ก่อนที่
อุปกรณ์ตรวจจับควันในช่องทางเดินจะตรวจจับได้ (ดูรูปที่ 2.2, 2.3 และ 2.4) โดยต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันในพื ้นที่ หรื อห้ องดังต่อไปนี ้
ก. ห้ องนอนที่เปิ ดออกสูช่ อ่ งทางเดินในอาคาร
ข. พื ้นที่คนั่ กลางที่ปิดกันทางออกหนี
้
ไฟเช่น พื ้นที่คนั่ ระหว่างห้ องนอนกับทางเดินร่วมหนีไฟ
ค. ห้ องพักในโรงแรม หรื อหอพัก หรื ออาคารชุด (condominium) เป็ นต้ น
ง. ห้ องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล
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M

( )

M

( )

รู ปที่ 2.1 พื ้นที่ทางหนีไฟต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่สามารถทางาน
ตรวจจับได้ เร็ว เพื่อป้องกันชีวิต

M

รู ปที่ 2.2 ลักษณะห้ องพักอาศัยในโรงแรม อาคารชุด อพาร์ ตเมนท์ ฯลฯ
ที่มีห้องพักอยูส่ องด้ านของทางหนีไฟ
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M

( )

(

M

)

( )

รู ปที่ 2.3 ลักษณะห้ องพักอาศัยในโรงแรม อาคารชุด อพาร์ ตเมนท์ ฯลฯ
ที่มีห้องพักอยูเ่ พียงด้ านเดียวของทางหนีไฟ
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พื ้นที่ติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม

เส้ นทางหนีไฟแบบปิ ด
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์
ตรวจจับควัน

M

ทางออก
พื ้นที่ติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม
เส้ นทางหนีไฟแบบปิ ด
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์
ตรวจจับควัน
M

ทางออก

ห้ องนอน

ห้ องนอน

พื ้นที่พกั อาศัย
คัน่ ระหว่างห้ องนอนกับ
ช่องทางเดินสู่ทางหนีไฟ

พื ้นที่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน

พื ้นที่ปิดกันทางหนี
้
ไฟ
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน

MM

รู ปที่ 2.4 พื ้นที่ทางหนีไฟแบบปิ ด ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน
(4) ติดตังสวิ
้ ตช์แจ้ งเหตุด้วยมือในพื ้นที่ตามข้ อกาหนด และพื ้นที่มีผ้ อู ยูป่ ระจาที่มีโอกาสสูงที่จะพบ
ไฟได้ ก่อนที่อปุ กรณ์ตรวจจับอัตโนมัตจิ ะทางาน
2.2.4 พืน้ ที่ท่ อี อกแบบเพื่อป้ องกันทรัพย์ สิน
พื ้นที่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ทางานตรวจจับอัคคีภัย ที่เหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ เพื่อให้ มีการ
แจ้ งสัญญาณเตือนอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมและระบุตาแหน่งหรื อพืน้ ที่ตรวจพบอัคคีภัย ให้ เจ้ าหน้ า
ป้องกันอัคคีภัยทราบ สามารถเข้ าถึงพืน้ ที่นนั ้ ได้ โดยเร็ ว และมีเวลาพอที่จะทาการดับเพลิงก่อนที่ ไ ฟจะ
ลุกลามก่อความเสียหายอย่างมากกับทรัพย์สินและอาคารนัน้ ดังนี ้
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(1) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัตทิ ี่เหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ ทัว่ ทุกพื ้นที่ในอาคาร สาหรับอาคาร
ดังต่อไปนี ้
ก. อาคารที่มีคณ
ุ ค่าสูง อาคารที่เก็บทรัพย์สินมูลค่าสูงอยูภ่ ายในเป็ นต้ น
ข. อาคารที่หากเกิดอัคคีภยั ขึ ้น จะส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดาเนินงาน หรื อธุรกิจของ
องค์กรที่อยูใ่ นอาคารนัน้
ค. สาหรับอาคารที่มีเชื ้อเพลิงในอาคาร หรื อมีโครงสร้ างที่ทาให้ เกิดการลามไฟได้ อย่างรวดเร็ ว
ต้ องกัน้ แบ่งพืน้ ที่เพื่อป้องกันการลามไฟ (fire compartment) ด้ วยโครงสร้ างของอาคาร
เช่นผนัง ทนไฟ หรื อด้ วยการติดตัง้ ระบบม่านกัน้ ไฟ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ควบคูไ่ ปกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ฯ เพื่อชะลอการลามไฟให้ ช้าลงก่อนที่เจ้ าหน้ าที่
ป้องกันอัคคีภยั จะมาถึงเพื่อดับเพลิง
(2) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัตเิ พียงบางพื ้นที่ หรื อบางห้ องที่หากเกิดอัคคีภยั ขึ ้น จะก่อให้ เกิด
ความเสียหายเป็ นอย่างมากกับอาคาร หรื ออาจทาให้ เกิดการลามไฟไปยังทรัพย์สินมี ค่าให้
เสียหายได้ เช่น
ก. ห้ องที่ใช้ วสั ดุโครงสร้ างที่ติดไฟ ลามไฟง่ายเช่นห้ องแสดงสินค้ า
ข. ห้ องที่มีการใช้ งานที่เสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั เช่นห้ องครัว ห้ องไฟฟ้า
ค. ระหว่า งพื น้ ที่ ป้องกัน และพื น้ ที่ ไ ม่ไ ด้ ป้องกัน จะต้ องมี ผ นัง หรื อสิ่ ง กัน้ แบ่ง เพื่ อจ ากั ด การ

กระจายตัวของควัน หรื อแก๊ สจากการเผาไหม้ ในช่วงที่เริ่ มเกิดเพลิงไหม้ และหากติด ตัง้
อุปกรณ์เพื่อตรวจจับอัคคีภยั ภายในตู้บริภณ
ั ฑ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั แล้ ว ไม่จาเป็ นต้ อง
กันแบ่
้ งพื ้นที่ที่ตงของตู
ั้
้ บริภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวอีก
2.2.5 ขัน้ ตอนการแจ้ งสัญญาณ
(1) การแจ้ งสัญญาณแบบขันตอนเดี
้
ยว (single stage alarm)
เป็ นการแจ้ ง สัญ ญาณด้ วยอุปกรณ์ แจ้ ง สัญญาณทุกชุดในทุกพื น้ ที่ ป้องกันทันที ที่มีการเริ่ ม
สัญญาณเมื่อตรวจพบเพลิงไหม้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในอาคารทังหมดได้
้
รับทราบเหตุอคั คีภัย และ
อพยพออกจากอาคารทันที เหมาะสาหรับอาคารขนาดเล็ก
(2) การแจ้ งสัญญาณแบบหลายขันตอน
้
(multi stages alarm)
เป็ นการแจ้ งสัญญาณที่ต้องการตรวจสอบก่อน แบ่งออกเป็ น 3แบบ ดังนี ้
ก. แบบแจ้ งสัญญาณให้ ทราบเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ที่ศนู ย์สงั่ การดับเพลิงในขันตอนแรก
้
(initial
alarm stage) ทันทีที่มีการตรวจพบอัคคีภยั เพื่อเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบและทาการ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยระบบจะหน่วงเวลา (time delay) เพื่อชะลอการแจ้ งสัญญาณ
ภายในช่วงเวลาที่กาหนด หลังจากนัน้ จึงแจ้ งสัญญาณในขัน้ ตอนอพยพ (evacuation
alarm stage) ในทุกพื ้นที่ป้องกันที่กาหนดเพื่อการอพยพผู้คนออกจากอาคาร อย่างไรก็
ตามผู้ควบคุมระบบฯสามารถตัดสินใจทาการแจ้ งสัญญาณในขันตอนหลั
้
งในบางพื ้นที่ หรื อ
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ทุกพืน้ ที่ก่อนครบเวลาที่กาหนดหากไม่สามารถระงับเหตุอัคคีภัยในขันตอนแรกนั
้
นได้
้ หรื อ
ยกเลิกการแจ้ งสัญญาณหากระงับเหตุได้ ตงแต่
ั ้ แรกเหมาะส าหรับอาคารที่มีผ้ ูค นอยู่ใ น
อาคารเป็ นจานวนมาก
- แบบให้ ส ัญ ญาณเบื ้องต้ น (pre-signal) สามารถกาหนดการหน่ว งเวลาได้ น าน
กว่า 1 นาที
- แบบให้ ส ัญ ญาณก้ าวหน้ า เป็ นลาดับขัน้ (positive alarm sequence) เจ้ าหน้ าที่
ต้ องเข้ ารับทราบเหตุ (acknowledge) ที่แผงควบคุมระบบภายในเวลาไม่เกิน 15
วินาทีจากนัน้ ระบบจะหน่วงเวลาให้ เข้ าตรวจสอบและต้ องปรับปกติ(reset) ระบบ
ให้ ไ ด้ ภ ายในเวลาไม่เ กิน 180 วิน าที ระบบจะท าให้ เ กิด การแจ้ ง สัญ ญาณใน
ขัน้ ตอนหลัง หากไม่ เ ข้ า รับ ทราบเหตุ หรื อ ไม่ป รับ ปกติร ะบบได้ ใ นเวลาที่กาหนด
หรื อมีอุปกรณ์ เริ่ มสัญญาณอื่นในระบบทางานขึน้ ในขณะหน่วงเวลา
ข. แบบแจ้ ง สัญ ญาณให้ ทราบเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ และพื น้ ที่ เกิ ดเหตุ และพื น้ ที่ ข้างเคี ย งใน
ขันตอนแรก
้
(initial alarm stage) ทันทีที่มีการตรวจพบอัคคีภยั เช่นกรณีอาคารสูงจะแจ้ ง
สัญญาณในชันที
้ ่เกิดเหตุ ชันเหนื
้ อชันเกิ
้ ดเหตุ 2 ชันและชั
้
นใต้
้ ชนเกิ
ั ้ ดเหตุ 1 ชันเป็
้ นต้ น
เพื่อการอพยพผู้คนในชันดั
้ งกล่าวออกจากอาคารไปก่อน ขณะเจ้ าหน้ าที่เข้ าตรวจสอบ
และระงับเหตุ โดยระบบจะหน่ว งเวลา (time delay) เพื่ อชะลอการแจ้ ง สัญ ญาณใน
ขันตอนหลั
้
งไว้ ภายในช่วงเวลาที่กาหนด หลังจากนันจึ
้ งแจ้ งสัญญาณในทุกพื ้นที่ป้องกัน
(evacuation alarm stage) เพื่อการอพยพผู้อยู่ส่วนอื่นออกจากอาคารทังหมดอย่
้
างไรก็
ตามผู้ควบคุมระบบฯสามารถตัดสินใจทาการแจ้ งสัญญาณในขันตอนหลั
้
ง ในบางพืน้ ที่
หรื อทุกพื ้นที่ก่อนครบเวลาที่กาหนดหากไม่สามารถระงับเหตุอคั คีภยั ในขันตอนแรกนั
้
นได้
้
หรื อยกเลิกการแจ้ งสัญญาณทังหมดหากระงั
้
บเหตุได้ เหมาะสาหรับอาคารสูง อาคารที่มี
พื ้นที่ซบั ซ้ อน และอาคารที่มีผ้ คู นอยูใ่ นอาคารเป็ นจานวนมาก
ค. แบบแจ้ ง สัญ ญาณเฉพาะกับเจ้ า หน้ า ที่ ใ นพื น้ ที่ หรื อผู้ดูแลพื น้ ที่ (staff alarm)เท่า นัน้
เหมาะสาหรับพื ้นที่พกั ผู้ป่วย พื ้นที่ทาการรักษา ในอาคารโรงพยาบาล หรื อพื ้นที่ใช้ เป็ น
สถานพยาบาลเป็ นการแจ้ งสัญญาณเตือน หรื อสัญญาณอพยพ ทังในแบบขั
้
นตอนเดี
้
ยว
หรื อแบบหลายขันตอน
้
ให้ ทราบเฉพาะกับเจ้ าหน้ าที่อาคาร และบุคลากรที่มีหน้ าที่ดแู ล
ผู้ป่ วยในพื น้ ที่ เ ช่ น ที่ ห้ อ งพยาบาลเวรเป็ น ต้ น ส่ ว นพื น้ ที่ อื่ น สามารถเลื อ กใช้ ก ารแจ้ ง
สัญญาณผ่านระบบประกาศข้ อความที่เฉพาะบุคลากรในพื ้นที่เท่านันจะเข้
้
าใจ
หมายเหตุ

การหน่วงเวลาในแต่ละขัน้ ตอนรวมกันแล้วต้องไม่เกิ นกว่า10 นาที
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2.3 ส่ วนประกอบของระบบ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องทางานโดยอัตโนมัติตามที่กาหนดได้ เองอย่างถูกต้ องโดยอิสระมีความ
แม่นยาและเชื่อถือได้ แยกออกจากระบบควบคุมอื่น ๆ และสามารถทางานร่วมกับระบบประกอบอาคารอื่น
ด้ วยการเชื่อมต่อกับระบบนัน้ ๆ โดยตรง (ดูข้อ 2.5) เพื่อการควบคุมให้ ระบบร่วมทางานเหล่านันท
้ างานให้
ความปลอดภัยตามที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า หรื อเชื่อมต่อสัง่ งานระบบประกอบอาคารผ่านระบบควบคุมอาคาร
พร้ อมทังส่
้ งข้ อมูลสภาวะของระบบให้ ระบบควบคุมอาคารรับทราบและเก็บบันทึกข้ อมูล หรื อพิมพ์ออกมา
ตรวจสอบภายหลังได้ ทัง้ นีก้ ารเลือกอุปกรณ์ ตรวจจับ อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ และบริ ภัณฑ์ต่างๆสาหรับ
ระบบ เพื่อให้ เกิดการแจ้ งสัญญาณเตือนโดยเร็ วเมื่อตรวจจับเพลิงไหม้ ไ ด้ ขึ ้นอยู่กับพื ้นที่ และประเภทของ
อาคารดังต่อไปนี ้
2.3.1 บ้ านและอาคารอยู่อาศัย
อาคารที่มีขนาดพื ้นที่และความสูงน้ อยกว่าอาคารขนาดเล็กสามารถใช้ อุปกรณ์ที่ทางานตรวจจับ
ควันและแจ้ งเสียงสัญญาณรวมอยู่ในตัวเดียวกัน ทางานด้ วยแบตเตอรี่ ที่ใช้ งานได้ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีสญ
ั ญาณเตือนเป็ นระยะเมื่อไฟแบตเตอรี่ ใกล้ หมด
2.3.2 อาคารขนาดเล็ก
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องประกอบด้ วยอุปกรณ์อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) บริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(2) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
(3) อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อตั โนมัติ
(4) อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
หมายเหตุ อาคารขนาดเล็กชัน้ เดี ยว มี ภายในโล่ง ไม่กนั้ แบ่งพืน้ ที ่ สามารถมองเห็นได้ทวั่ ทัง้ พืน้ ที ่ อาจยกเว้น
การติ ดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิ งไหม้อตั โนมัติได้

2.3.3 อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษอาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีสว่ นประกอบอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(2) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
(3) อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อตั โนมัติ
(4) อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
(5) ระบบสื่อสารสองทางเช่นระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน ระบบวิทยุที่มีขา่ ยการสื่อสารใช้ ในอาคารเป็ นต้ น
(6) บริภณ
ั ฑ์แสดงผลเพลิงไหม้
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2.3.3.1 อาคาร หรื อบางส่วนของอาคาร ใช้ เป็ นที่พกั อาศัย
อาคารดังเช่นโรงแรม โรงพยาบาล อาคารอยู่อาศัยรวม แฟลต ห้ องชุด (apartment) และ
หอพัก (dormitory) เป็ นต้ นอุปกรณ์ ตรวจจับ อัตโนมัติส าหรั บ ห้ องพัก แต่ละห้ อง ต้ อ ง
สามารถแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติขณะทางานเริ่ มสัญญาณ ให้ ทราบ
ว่าอุปกรณ์ตรวจจับหรื อพื ้นที่เริ่มสัญญาณอยู่ที่ใด เพื่อลดเวลาและระยะทางในการค้ นหา
ดังนี ้
(1) แสดงตาแหน่งโดยใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับอัตโนมัตทิ ี่สามารถระบุตาแหน่งได้ หรื อ
(2) แสดงตาแหน่งโดยใช้ ดวงไฟแสดงผลระยะไกล (remote indicator lamp)ต่อเข้ ากับอุปกรณ์
ตรวจจับอัตโนมัตใิ นห้ องพักนัน้ เพื่อแสดงสภาวะแจ้ งเหตุ
2.3.3.2 อาคารที่มีสถานประกอบการพิเศษอยูเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของอาคาร แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ของสถานประกอบการพิเศษ ต้ องเชื่อมต่อสัญญาณกับแผงควบคุมระบบแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ หลักของอาคารโดยต้ องมีแผงแสดงผลเพลิงไหม้ แยกส่วนจากกัน
2.3.4 โรงงาน คลังสินค้ า และศูนย์ กระจายสินค้ า
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีสว่ นประกอบอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(2) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
(3) อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อตั โนมัติ
(4) อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
(5) บริภณ
ั ฑ์แสดงผลเพลิงไหม้
2.3.5 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (emergency communication system)
2.3.5.1 ระบบประกาศฉุก เฉิ น เป็ น ระบบที่ ท าการสื่ อ สารทางเดี ย ว (one way communication) เพื่ อ
ป้องกันชีวิตจากอัคคีภัย และภัยคุกคามอื่นๆ ใช้ กับอาคารที่มี คนใช้ อาคารตังแต่
้ 300 คนขึน้ ไปส าหรั บ
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยประจาศูนย์สงั่ การดับเพลิงของอาคารใช้ แจ้ งเตือนให้ ผ้ ูอยู่ในอาคารทราบเหตุที่
กาลังเกิดขึ ้น และประกาศให้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัย ประกอบด้ วยบริภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์อย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้
(1) อุปกรณ์ บริ ภณ
ั ฑ์ และระบบสาหรับใช้ เพื่อประกาศข้ อความผ่านลาโพงและสามารถใช้ แจ้ ง
สัญญาณด้ วยเสียงที่ควบคุมอัตโนมัตจิ ากระบบแจ้ งเหตุเพิงไหม้ ได้
(2) บริภณ
ั ฑ์เครื่ องขยายเสียงที่มีพิกดั กาลังขับเป็ นวัตต์ (watt) สูงกว่ากาลังขับใช้ งานของลาโพง
ทังหมดในระบบรวมกั
้
นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25
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(3) บริ ภัณฑ์ควบคุมที่สามารถสร้ างเสียงสัญญาณเตือนภัยได้ หลายแบบ เช่น สโลว์ -วูป(slow
whoop) หรื อรหัส 3 (temporal 3 pattern) เป็ นต้ นพร้ อมสัญญาณเสียงประกาศที่บนั ทึกไว้
ล่วงหน้ าและไมโครโฟนเพื่อประกาศสดได้
(4) ลาโพงที่สามารถให้ ระดับความดังเสียงขณะแจ้ งสัญญาณตามที่มาตรฐานนีก้ าหนด และ
ต้ องติดตังในพื
้ ้นที่ปอ้ งกันตามมาตรฐานที่กาหนดสาหรับอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยเสียง (ดู
รูปที่ 2.5)
(5) สายวงจรลาโพงต้ องมีการตรวจคุมวงจรเพื่อแจ้ งเหตุขดั ข้ องไปยังบริ ภณ
ั ฑ์ควบคุมเมื่อมีเหตุ
ผิ ดปกติ เช่น สายวงจรขาดหรื อลัดวงจร และหากใช้ ล าโพงเพี ยงอย่างเดี ยวเพื่ อการแจ้ ง
สัญญาณ สายวงจรลาโพงต้ องเป็ นสายทนไฟ (ดูภาคผนวก ค.3)
2.3.5.2 ระบบสื่อสารสองทาง (two way communication) ที่มีแม่ขา่ ยการสื่อสารอยูท่ ี่ศนู ย์สงั่ การดับเพลิง
ของอาคาร เพื่อการติดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยประจาศูนย์สงั่ การดับเพลิง กับเจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่
เพื่อรายงานสถานการณ์ฉกุ เฉินในพื ้นที่ปอ้ งกันด้ วยระบบต่าง ๆ เช่น
(1) ระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน
ก. ต้ องสามารถเลือกสื่อสารสองทางกับเครื่ องโทรศัพท์ฉกุ เฉิน ที่ติดตังในพื
้
้นที่ป้องกัน แต่ละ
จุด หรื อหลายจุดพร้ อมกันได้
ข. ต้ องมีสัญญาณเตือนและแสดงตาแหน่งสายเรี ยกเข้ า ที่ แม่ข่ายเมื่ อ ยกหูโทรศัพท์ หรื อ
เสียบโทรศัพท์ที่เต้ ารับในพื ้นที่
ค. ต้ องมีการตรวจคุมสายวงจรโทรศัพท์
(2) ระบบวิทยุสื่อสารที่มีข่ายการสื่อสารให้ สามารถใช้ ภายในอาคาร ได้ ต้ องให้ การสื่อสารได้
ชัดเจนโดยไม่จากัดพื ้นที่ภายในอาคาร จากทุกชันของอาคาร
้
(3) ระบบสื่อสารทางสาย (intercom) ใช้ สื่อสารสองทางกับผู้ที่ติดอยู่ในห้ องบันไดหนีไฟ หรื อผู้
รอความช่วยเหลือในพื ้นที่หลบอัคคีภยั ชัว่ คราว
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2.4 ตาแหน่ งติดตัง้ บริภัณฑ์ แผงควบคุมและสายสัญญาณ
2.4.1 บริภัณฑ์ แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และแสดงผลเพลิงไหม้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ และอาคารอยู่อาศัย
รวมต้ อ งติ ด ตัง้ บริ ภั ณ ฑ์ ค วบคุม ระบบฯ แผงแสดงผลเพลิ ง ไหม้ ตลอดจนแผงควบคุ ม
ระบบสื่ อสารฉุกเฉิ นภายในศูน ย์ สั่ง การดับเพลิง ที่ ชัน้ ล่างของอาคาร ตามมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภยั
(2) อาคารขนาดเล็ก
ก. ให้ ติดตังแผงควบคุ
้
มและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ ในห้ อง ที่มีเจ้ าหน้ าที่ อยู่ประจาตลอดเวลา
หรื อพื ้นที่ที่มองเห็นได้ ง่าย
ข. ห้ ามติดตังแผงควบคุ
้
มและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ ในสถานที่เปี ยกชื ้น หรื อมีความชื ้นสูง
หรื อมีฝนุ่ มาก
(3) พื ้นที่ปฏิบตั ิงานหน้ าแผงควบคุมต้ องเป็ นไปตามข้ อ 8.4.5 โดยบริ เวณที่ติดตังแผงต้
้
องเป็ นที่
ว่างที่สามารถเข้ าถึงได้ และมีเพดานสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
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2.4.2 ตาแหน่ งของสายสัญญาณและบริภัณฑ์ เชื่อมต่ อสาย
ต้ องวางตาแหน่งสายสัญญาณและบริภณ
ั ฑ์เชื่อมต่อสายในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี ้
(1) ไม่ตดิ ตังสายสั
้
ญญาณและบริภณ
ั ฑ์เชื่อมต่อสายผ่านเข้ าไปในห้ องที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภยั สูง
เว้ นแต่สายสัญญาณนันต่
้ อไปยังอุปกรณ์ที่ติดตังในห้
้ องดังกล่าว
(2) สายสัญญาณและบริภณ
ั ฑ์เชื่อมต่อสายที่ตดิ ตังในแนวดิ
้
ง่ ต้ องติดตังภายในช่
้
องทางเดินท่อที่มี
อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อติดในช่องบันไดหนีไฟ

2.5 การทางานร่ วมกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันอัคคีภัย
บริ ภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องสามารถควบคุมการทางานของระบบที่เกี่ยวข้ องกับ
การป้องกันอัคคีภยั ในอาคาร ให้ ทางานตามที่กาหนดได้ โดยอัตโนมัติดงั ต่อไปนี ้
2.5.1 ระบบระบายควันไฟ
แผงควบคุมระบบต้ องเชื่อมต่อกับบริ ภัณฑ์ควบคุมพัดลมระบายควันไฟ (smoke exhaust fan) ที่
หลังคาอาคาร เพื่อกระตุ้นให้ พดั ลมทาการระบายควันไฟทางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพ
(ดูมาตรฐานควบคุมควันไฟ วสท. ประกอบ)
2.5.2 ระบบควบคุมควันไฟ
แผงควบคุมระบบต้ องเชื่อมต่อกับบริ ภัณฑ์ควบคุมระบบปรับอากาศอาคาร ให้ ระบบปรับอากาศ
ทางานควบคุมควันไฟตามที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าเมื่อมีการแจ้ งสัญญาณเกิดขึ ้น (ดูมาตรฐานควบคุมควันไฟ
วสท. ประกอบ)
2.5.3 ระบบพัดลมอัดอากาศ
แผงควบคุมระบบต้ องเชื่อมต่อกับบริ ภัณฑ์ควบคุมพัดลมอัดอากาศทุกชุดในอาคาร ให้ ทางานอัด
อากาศเข้ าในพื ้นที่ตามที่กาหนด เมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพเช่นพื ้นที่หลบอัคคีภยั ชัว่ คราว ช่องบันไดหนี
ไฟแบบปิ ด และโถงลิฟต์ดบั เพลิงเป็ นต้ นและหากติดตังท
้ างานร่ วมกับระบบควบคุมอาคาร ต้ องสามารถ
ตรวจสอบสภาวะของพัดลมทุกชุดได้
2.5.4 ระบบลิฟต์
แผงควบคุมระบบต้ องเชื่อมต่อกับบริภณ
ั ฑ์ควบคุมลิฟต์ทกุ ชุดในอาคาร เพื่อควบคุมการทางานของ
ลิฟต์ตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าเมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพดังนี ้
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(1) ลิฟต์ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าต้ องเคลื่อนมาจอดชันที
้ ่มีพื ้นที่หลบอัคคีภยั ชัว่ คราวในเวลาที่กาหนด
เพื่ออพยพเฉพาะเด็ก ผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และลงมาจอดที่ชนล่
ั ้ างภายในเวลาที่
กาหนด
(2) ลิฟต์ที่ไม่ได้ ถกู กาหนดให้ จอดรอ ต้ องเคลื่อนลงมาจอดที่ชนล่
ั ้ างของอาคาร
(3) ลิฟต์ทกุ ชุดเมื่อกลับลงมาจอดที่ชนล่
ั ้ างของอาคารแล้ ว ต้ องเปิ ดประตูค้างไว้
(4) ตาแหน่งของลิฟต์ทกุ ชุด ต้ องสามารถตรวจสอบได้ จากแผงแสดงผลระบบลิฟต์
2.5.5 ระบบดับเพลิงด้ วยหัวกระจายนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler system)
แผงควบคุมระบบต้ องตรวจสอบ (monitor) สภาวะของน ้าในท่อน ้าดับเพลิง และแจ้ งเตือนเฉพาะที่
แผงควบคุมถึงสภาวะผิดปกติเมื่อมีการเริ่ มสัญญาณตรวจคุม (supervisory alarm) ของอุปกรณ์ตรวจจับ
ดังต่อไปนี ้
(1) สวิตช์ตรวจจับการไหลของน ้าในท่อ (flow switch)
(2) สวิตช์ตรวจจับแรงดันที่ผิดปกติของน ้าในท่อ (water pressure switch)
(3) สวิตช์ตรวจจับสถานการณ์เปิ ดวาล์วน ้า (supervisory switch)
2.5.6 ระบบดับเพลิงด้ วยสารดับเพลิงพิเศษ
แผงควบคุมระบบต้ องสามารถรับทราบสภาวะการทางานของระบบดับเพลิงด้ วยสารดับเพลิงพิเศษ
จากบริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบดับเพลิงนัน้ ๆ ในขันตอนต่
้
าง ๆ ได้ ตามต้ องการดังนี ้
(1) ขันตอนการแจ้
้
งสัญญาณขันต้
้ น (pre-alarm)
(2) ขันตอนการแจ้
้
งสัญญาณในขันที
้ ่สองก่อนฉีดพ่นสารดับเพลิง (cross zone alarm)
(3) ขันตอนการฉี
้
ดพ่นสารดับเพลิง (discharge alarm)
2.5.7 ระบบควบคุมประตูผ่านเข้ าออกพืน้ ที่หวงห้ าม (door access control)
แผงควบคุมระบบต้ องสามารถปลดล็อกประตูผ่านเข้ า ออกพื ้นที่หวงห้ าม เพื่อให้ คนในพื ้นที่หวง
ห้ ามออกมาได้ โดยสะดวกเมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพ นอกเหนือจากสวิตช์ปลดล็อกของระบบประตู
นันเอง
้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการแจ้ งสัญญาณบุกรุกของระบบควบคุมนันเมื
้ ่อเปิ ดประตู
2.5.8 อุปกรณ์ รัง้ ประตู (electro-magnetic door holder device)
อุปกรณ์ที่ใช้ รัง้ ประตูที่คนั่ ระหว่างช่องทางเดิน (corridor) และพื ้นที่ปลอดควัน เช่น โถงลิฟต์ เป็ น
อุปกรณ์ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่ขณะปกติจะรัง้ ประตูให้ เปิ ดค้ างเพื่อสัญจรผ่านทางได้ โดยสะดวก และ
ปลดบานประตู้ให้ ปิดกันควั
้ น หรื อกันไฟลามโดยอั
้
ตโนมัตเิ มื่อมีการควบคุมจากระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ โดย
ผู้อพยพยังสามารถผลักประตูให้ เปิ ดผ่านทางได้ (ดูข้อ 8.9.2) ทังนี
้ ้ไม่รวมประตูทนไฟสาหรับพื ้นที่ที่มีการอัด
อากาศ เช่น ประตูห้องบันไดหนีไฟที่ปกติต้องปิ ดตลอดเวลา
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2.5.9 การเชื่อมต่ อเข้ ากับระบบอื่น ๆ
การเชื่อมต่อแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เข้ ากับระบบอื่น ๆ ต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
(1) ต้ องท าการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นบริ ภั ณ ฑ์ แ ผงต่ อ ร่ วม ( interface equipment panel) ที่ อ าจ
ประกอบด้ วยขัวต่
้ อสาย รี เลย์ หรื อคอนแทกเตอร์ หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นใดที่ทางานภายในพิกัด
กระแสไฟฟ้าของหน้ าสัมผัสรี เลย์ที่แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(2) สายเชื่อมต่อระหว่างแผงควบคุมระบบกับบริ ภัณฑ์ต่อร่ วมต้ องมีการตรวจคุมวงจร และเป็ น
สายทนไฟ
(3) บริ ภณ
ั ฑ์แผงต่อร่วม (interface equipment panel) ต้ องอยู่ห่างบริ ภณ
ั ฑ์ควบคุมของระบบอื่น
นัน้ ๆ ไม่เกิน 1.0 เมตร
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ภาคที่ 3
การแบ่ งโซนตรวจจับ และโซนแจ้ งสัญญาณ
3.1 เกณฑ์ การแบ่ งโซนตรวจจับเริ่มสัญญาณ
(1) การแบ่งโซนของอุปกรณ์ตรวจจับต้ องแบ่งให้ แต่ละโซนมีขนาดเล็กมีจานวนโซนที่ครอบคลุม
พื ้นที่ปอ้ งกันในอาคารได้ ทงหมด
ั้
เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ จะสามารถทราบทันทีว่า
พื ้นที่ใดในอาคารมีการเริ่มสัญญาณ สามารถเข้ าตรวจสอบและระงับเหตุได้ โดยเร็ว
(2) การแบ่งโซนต้ องสอดคล้ องกับรูปแบบสถาปั ตยกรรม และลักษณะการใช้ งานในแต่ละพื ้นที่
(3) หากพื ้นที่หรื อห้ องมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กาหนดในข้ อ 3.2 ต้ องแบ่งโซนมากกว่าหนึง่ โซนขึ ้น
ไป (ดูรูปที่ 3.1(ก))
(4) อาคารที่กนพื
ั ้ ้นที่ด้วยผนังทนไฟ ต้ องแบ่งโซนตรวจจับโดยใช้ แนวผนังทนไฟเป็ นหลัก ดังนี ้
ก. พื ้นที่ปิดล้ อมทนไฟแต่ละพื ้นที่สามารถแบ่งโซนตรวจจับได้ มากกว่าหนึง่ โซน
(ดูรูปที่ 3.1(ข))
ข. โซนตรวจจับหนึง่ โซนสามารถครอบคลุมได้ หลายพื ้นที่ แม้ จะมีสว่ นปิ ดล้ อมทนไฟแยกกัน
หากไม่ทาให้ ระยะค้ นหายาวเกินกว่าที่กาหนด (ดูรูป3.1(ค))

พื ้นที่ 1

พื ้นที่ 1

พื ้นที่ 2

พื ้นที่ 1

พื ้นที่ 2

โซน 1

โซน 1

โซน 3

โซน 1

โซน 2

โซน 2

โซน 2

(ก)

พื ้นที่ 3
โซน 1
(ข)

(ค)

สัญลักษณ์
เส้ นแบ่งโซน
ผนังทนไฟ

รู ปที่ 3.1 การแบ่งโซนอุปกรณ์ตรวจจับที่ถกู ต้ อง
ค. ต้ องไม่แบ่งโซนตรวจจับที่ทาให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ปิดล้ อมทนไฟได้ หลายพื ้นที่แต่ครอบคลุม
ได้ เพียงบางส่วนของแต่ละพื ้นที่เท่านัน้ (ดูรูปที่ 3.2 (ก) และ 3.2 (ข))
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พืน้ ที่ 1
โซน 1

โซน 1

โซน 2

พืน้ ที่ 1

พืน้ ที่ 2

พืน้ ที่ 2
โซน 1

โซน 2

โซน 2
(ข)

(ก)
สัญลักษณ์

เส้นแบ่งโซน
ผนังทนไฟ

รูปที่ 3.2 การแบ่งโซนอุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่ถกู ต้ อง
ท
(5) พื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ และต้ องแยกออกเป็ นโซนอิสระ
ก. พื ้นที่หรื อห้ องปลอดควันไฟ เช่นโถงหน้ าลิฟต์ดบั เพลิง เส้ นทางหนีไฟ ห้ องบันไดหนีไฟ
ตลอดจนพื ้นที่บนฝ้าเพดาน พื ้นที่ใต้ พื ้นยกระดับ และพื ้นที่ใต้ หลังคาที่มีบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
ติดตังใช้
้ งานอยู่ เป็ นต้ น ใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับควัน
ข. พื ้นที่พิเศษหรื อห้ องที่มีอนั ตราย เช่น ห้ องเครื่ องไฟฟ้าหลักของอาคาร ห้ องเครื่ องจักรกล
ทุกประเภท ห้ องเก็บสารไวไฟหรื อเชือ้ เพลิงหรื อวัสดุอันตราย ห้ องครัว และห้ องซักรี ด
เป็ นต้ น ใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม

3.2 ขนาดและจานวนโซนอุปกรณ์ ตรวจจับ
ขนาดและจานวนโซนตรวจจับในอาคาร ต้ องแบ่งให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ดังนี ้
(1) การแบ่งโซนตรวจจับ ต้ องไม่ทาให้ ระยะค้ นหาเกิน 30.00 เมตร
(2) พื ้นที่แต่ละโซนตรวจจับในชันเดี
้ ยวกันต้ องไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
(3) พื ้นที่ที่มีลกั ษณะเปิ ดโล่งมองเห็นถึงกันได้ โดยตลอด สามารถมีขนาดพื ้นที่โซนตรวจจับได้ ไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร
(4) พื ้นที่อาคารทังหมดหากมี
้
ขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร สามารถมีโซนตรวจจับเพียงหนึ่ง
โซนได้ ถึงแม้ วา่ อาคารจะมีหลายชัน้
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(5) พื น้ ที่ อาคารทัง้ หมดหากมี ขนาดเกิ น 500 ตารางเมตร และสูง เกิ น 3 ชัน้ จะต้ องแบ่ง โซน
ตรวจจับอย่างน้ อยชันละหนึ
้
ง่ โซน
(6) พืน้ ที่ติดตังหั
้ วกระจายนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ และไม่ได้ เป็ นพืน้ ที่เพื่อป้องกันชีวิต สามารถ
กาหนดขนาดของโซนตรวจจับเท่ากับขนาดของโซนหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติได้ และ
ใช้ สวิตช์ตรวจการไหลของนา้ เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ ตรวจจับเริ่ มสัญญาณในวงจรโซน
ตรวจคุมนัน้
(7) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือที่ติดตังบริ
้ เวณใกล้ กับหน้ าบันได หรื อห้ องบันไดแบบปิ ด ของแต่ละ
ชัน้ ต้ องให้ อยู่ในวงจรโซนตรวจจับเริ่ มสัญญาณสาหรับพื ้นที่ป้องกันในบริ เวณเดียวกันของ
ชันนั
้ น้ ยกเว้ นอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือที่ติดตังบริ
้ เวณประตูช่องปล่อยออก ( exit) ปลายบันได
ชันล่
้ างที่เปิ ดออกสู่ภายนอกอาคาร ต้ องอยู่ในวงจรโซนตรวจจับเริ่ มสัญญาณสาหรั บช่อง
บันไดนัน้
(8) ห้ องที่มีช่องเปิ ดที่อยู่เหนือระดับพื ้นห้ อง หรื อมีช่องเปิ ดที่อยู่ต่ากว่าระดับพื ้นห้ อง หากห้ อง
และช่อ งเปิ ด นัน้ กัน้ แยกจากพื น้ ที่ อื่ น ด้ ว ยผนัง หรื อ ส่ว นปิ ด ล้ อ มทนไฟเดี ย วกัน สามารถ
กาหนดให้ ห้องและช่องปิ ดนัน้ ใช้ วงจรโซนตรวจจับเริ่มสัญญาณเดียวกันได้

3.3 ระบบสามัญ (conventional หรื อ hard-wire system)
ส าหรั บ ระบบแจ้ งเหตุเ พลิ ง ไหม้ ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง ที่ มี จ านวนโซนตรวจจับ ไม่ ม าก
ประกอบด้ วยอุปกรณ์และบริภณ
ั ฑ์แบบสามัญ โดยแผงควบคุมระบบต่อสายวงจรตรวจจับเริ่มสัญญาณ
(alarm initiating circuit หรื อ initiating device circuit) เข้ ากับอุปกรณ์ ตรวจจับหรื ออุปกรณ์ แจ้ ง เหตุ
ด้ วยมื อ แบบสามั ญ และต่ อ สายวงจรแจ้ งสั ญ ญาณ (alarm indicating circuit หรื อ notification
appliance circuit) เข้ ากับอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยเสียง อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยแสง เป็ นต้ น โดย
สายวงจรดังกล่าวเป็ นสายไฟเหยียดตรง และมีการตรวจคุมแต่ละวงจร ซึง่ จะมีสญ
ั ญาณแจ้ งเตือนที่แผง
ควบคุมในกรณี อุปกรณ์ ในวงจรถูกถอดออก กรณี สายวงจรขาด หรื อลัดลงดินเป็ นต้ น โดยแบ่ง การ
เดินสายวงจรออกเป็ นสองแบบดังต่อไปนี ้
(1) วงจรแบบสองสาย (two wire หรื อ class B circuit) มีอปุ กรณ์ตรวจคุมวงจรปิ ดปลายสาย
(2) วงจรแบบสี่ ส าย (four wire หรื อ class A circuit) มี อุปกรณ์ ตรวจคุม วงจรอยู่ภ ายในแผง
ควบคุมระบบ

3.4 ระบบที่สามารถระบุตาแหน่ งได้
(1) ระบบที่มีวงจรรับ ส่งสัญญาณ (signal line circuit (SLC)) มากกว่าหนึ่งวงจร ต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดดังนี ้
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(2)
(2)
(4)

(5)

ก. วงจร SLC แต่ละวงจรในระบบเดียวกัน มีการทางานครอบคลุมพื ้นที่ในอาคารได้ ไม่เกิน
10 ชัน้ มีพื ้นที่ตรวจจับรวมแล้ วไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร
ข. การขัดข้ องในวงจร SLC วงจรใดวงจรหนึ่งเช่นการลัดวงจร วงจรขาด หรื อลัดลงดิน ต้ อง
ไม่มีผลต่อการทางานของวงจร SLC ที่เหลือ
วงจร SLC แต่ละวงจร ติดตังอุ
้ ปกรณ์และบริภณ
ั ฑ์แบบระบุตาแหน่งได้ ไม่เกิน 1,000 ชุด โดย
ต้ องคัน่ วงจร SLC ด้ วยโมดูลตัดแยกวงจรอิสระ (isolator module) ในทุก ๆ 250 ชุด
การขัดข้ องในวงจรโซนระบบสามัญที่ตอ่ กับโมดูลในวงจร SLC เช่น วงจรขาด หรื อลัดลงดิน
ต้ องไม่มีผลต่อการทางานของวงจร SLC แต่แสดงสถานะโมดูลขัดข้ องที่แผงควบคุมระบบ
วงจร SLC ที่ใช้ ร่วมกันมากกว่าหนึ่งอาคาร ต้ องติดตังโมดู
้ ลตัดแยกวงจรอิสระ คัน่ ในวงจร
SLC ที่แต่ละอาคาร และหากเกิดการลัดวงจรขึ ้นต้ องไม่ทาให้ อปุ กรณ์และบริ ภณ
ั ฑ์แบบระบุ
ตาแหน่งได้ ในวงจร SLC นันหยุ
้ ดทางานเกินกว่า 250 ชุด และไม่เกินกว่าหนึง่ อาคาร
การนับจานวนอุปกรณ์ที่ติดตังในวงจร
้
SLC หมายถึงจานวนของอุปกรณ์ที่ระบุตาแหน่งได้
ทัง้ หมดในวงจรนัน้ รวมกัน ได้ แก่ สวิตช์ แจ้ ง เหตุด้ว ยมื อ อุปกรณ์ ตรวจจับ อุปกรณ์ แ จ้ ง
สัญญาณ ตลอดจนบริภณ
ั ฑ์ที่ระบุตาแหน่งได้ และโมดูลต่าง ๆ

3.5 เกณฑ์ การแบ่ งโซนแจ้ งสัญญาณ
(1) ต้ องแบ่งวงจรโซนแจ้ งสัญญาณโดยใช้ ผนังทนไฟเป็ นแนวแบ่งโซน
(2) สาหรับพืน้ ที่เ สี่ยงต่อการเริ่ มสัญญาณตรวจจับที่ ผิดพลาดได้ ง่ าย ต้ องแบ่งวงจรโซนแจ้ ง
สัญญาณที่สอดคล้ องกับวงจรเริ่มสัญญาณ เพื่อลดพื ้นที่การแจ้ งสัญญาณผิดพลาด
(3) สาหรับพื ้นที่ใช้ การแจ้ งสัญญาณแบบขันตอนเดี
้
ย ว เข่นพื ้นที่สาธารณะ (public area) ต้ อง
ไม่แบ่งวงจรโซนแจ้ งสัญญาณ แต่หากจาเป็ นต้ องแบ่งวงจรเพื่อรองรับอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
เป็ นจานวนมากตามพิกดั กระแสไฟฟ้าที่แต่ละวงจรจะรองรับได้ อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณทุกชุด
ทุกวงจรจะต้ องทางานพร้ อมกันในขันตอนเดี
้
ยว
(4) สาหรับพื ้นที่ใช้ การแจ้ งสัญญาณแบบหลายขันตอน
้
เช่นพื ้นที่สว่ นบุคคล (private area) ต้ อง
แบ่งวงจรเพื่อให้ เกิดการแจ้ งสัญญาณที่สอดคล้ องกับวงจรเริ่มสัญญาณ
(5) อาคารขนาดเล็ก หรื อพื ้นที่สาธารณะในอาคาร หรื อในชันที
้ ่มีวงจรโซนแจ้ งสัญญาณเพียง
วงจรเดียว การแจ้ งสัญญาณจะเป็ นการแจ้ ง เหตุเพลิง ไหม้ หรื อการแจ้ งสัญญาณอพยพ
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นอาคารนันต้
้ องอพยพออกจากอาคารทันที
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่โครงสร้ างอาคารและการใช้ งานอาคารมีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น การ
แจ้ งสัญญาณอพยพตัง้ แต่ในระยะแรกที่ พบ หรื อตรวจจับ เพลิงไหม้ ไ ด้ อาจจากัด ให้ อ ยู่
เฉพาะพื ้นที่หรื อชันที
้ ่เป็ นต้ นเพลิง และพื ้นที่หรื อชันข้
้ างเคียงที่อยู่ติดหรื อถัดไป ตลอดจนชัน้
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ที่อยู่เหนือขึ ้นไปหนึ่งหรื อสองชัน้ และชันที
้ ่อยู่ถัดลงมาจากชันต้
้ นเพลิงหนึ่งชัน้ แต่พื ้นที่อื่น
หรื อชันอื
้ ่นที่เหลือในอาคารจะเป็ นการประกาศแจ้ งเตือนเพื่ อให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในพื ้นที่นนได้
ั ้ รับทราบ
เหตุ และจะต้ องเตรี ยมพร้ อมรอการ แจ้ งสัญญาณอพยพในพื ้นที่ หรื อชันที
้ ่ตนอยู่เสียก่อนที่
จะอพยพตามออกไป
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ภาคที่ 4
ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ
4.1 ตาแหน่ งติดตัง้ ทั่วไป
4.1.1 ทุกพื ้นที่ปอ้ งกันต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ เว้ นแต่พื ้นที่นนต้
ั ้ องพิจารณาเฉพาะกรณี เช่น
(1) พื ้นที่ออกแบบเพื่อป้องกันทรัพย์สิน บางพื ้นที่ (ดูข้อ 2.2.4 (2))
(2) พื ้นที่ได้ รับการยกเว้ น (ดูข้อ 4.3)
4.1.2 พื ้นที่ออกแบบเพื่อป้องกันชีวิต เช่นพื ้นที่ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยหลับนอน และเส้ นทางหนีไฟแบบปิ ด เป็ น
ต้ น ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันเท่านัน้ (ดูข้อ 2.2.3)
4.1.3 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังนี ้
(1) พื น้ ที่ แบ่ง ส่วนโดยกาแพง ผนัง หรื อชัน้ วางของ ที่ ขอบบนอยู่ต่าจากเพดานน้ อ ยกว่า 300
มิลลิเมตร หรื อไม่เกินร้ อยละ 15 ของความสูงฝ้าเพดานให้ ถือว่าเป็ นผนังกัน้ ห้ องแยกกัน ต้ อง
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับแยกในแต่ละห้ องนัน้
(2) จุด ที่ ติด ตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับ ต้ อ งมี พื น้ ที่ โ ล่ง โดยรอบในรั ศ มี อ ย่า งน้ อ ย 500 มิ ล ลิ เ มตร ทัง้
ด้ านข้ างและด้ านล่างของอุปกรณ์ตรวจจับนัน้ (ดูรูปที่ 4.1)
(3) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในจุดที่สามารถมองเห็นได้ จากทางเข้ าพื ้นที่ปอ้ งกันนัน้ ๆ
เพดาน

อุปกรณ์ตรวจจับ

เป็ นอุปสรรค

รัศมี 500 มิลลิเมตร
ไม่เป็ นอุปสรรค

สิง่ กีดขวาง

พื ้น

สิง่ กีดขวาง

รู ปที่ 4.1 ลักษณะพื ้นที่โล่งโดยรอบอุปกรณ์ตรวจจับ

4.2 ตาแหน่ งติดตัง้ ในสถานที่เฉพาะ
4.2.1 ระบบส่ งลมเย็น
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ระบบส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ สาหรับแต่ละพื ้นที่ หรื อแต่ละชันของอาคาร
้
หากไม่มีอปุ กรณ์
ตรวจจับควันที่ต่อพ่วงมายังระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แล้ ว ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่าง
อากาศในท่อลม (ดูรูปที่ 4.2) ที่แยกวงจรโซนตรวจจับออกต่างหาก โดยมีเครื่ องหมายแสดงอุปกรณ์ตรวจจับ
ที่บริเวณใกล้ เคียงกับตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์นนอย่
ั ้ างถาวร และจะต้ องแสดงผลสภาวะการทางานที่มองเห็น
ได้ อย่างชัดเจนที่ตวั อุปกรณ์ หรื อการแสดงผลระยะไกล โดยมีข้อกาหนดการติดตังดั
้ งต่อไปนี ้
4.2.1.1 ระบบท่ อลมกลับ อาคารที่มีระบบส่งลมเย็นใช้ งานมากกว่าหนึ่งห้ อง ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดสุ่ม
ตัวอย่างอากาศในท่อลม อย่างน้ อยหนึง่ ชุด ที่จดุ รวมลมกลับสาหรับแต่ละชันของอาคาร
้
ปิ ดปลายท่อ
ทิศทาง
การไหลของลม
เจาะรูรับลมหันเข้ าหาทางลม
ท่อลมเข้ า

ความกว้ างท่อลม
ระบบปรับอากาศ
ท่อปลายเปิ ดให้ ลมออก

หมายเหตุ หากท่อลมกว้ างกว่า 910 มม.ต้ องทาจุดยึดปลายท่อลมเข้ าที่ผนังท่อลม

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศในท่อลม
4.2.1.2 ท่ อจ่ า ยลมเย็น เครื่ องส่ง ลมเย็นที่ จ่ายลมมากกว่าหนึ่งชัน้ ภายในอาคาร ต้ องติดตัง้ อุปกรณ์
ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศในท่อลม ใกล้ เครื่ องส่งลมเย็นมากที่สดุ
4.2.2 พืน้ ที่ปิด
พื ้นที่ปิดถือเป็ นพื ้นที่ป้องกันซึ่งต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ โดยต้ องเตรี ยมช่องทางเข้ าพื ้นที่ขนาดไม่
เล็กกว่า 600 x 600 ตารางมิลลิเมตร ที่บคุ คลสามารถเข้ าไปทาการบารุงรักษาในพื ้นที่นนได้
ั ้ เว้ นแต่จะเป็ น
พื ้นที่ได้ รับยกเว้ นการป้องกันตามข้ อ 4.3
4.2.2.1 บริ ภัณฑ์ ไฟฟ้ า พื ้นที่ปิดที่มีหลอดไฟแสงสว่างหรื อบริ ภัณฑ์ไฟฟ้าทังชุ
้ ดติดตังอยู
้ ่ภายในซึ่งต่อ
อยู่กับแหล่ง จ่า ยไฟฟ้า ที่ ไ ม่ใ ช่แ รงดัน ต่ ามาก ต้ องติดตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับบนเพดานของพื น้ ที่ ปิด โดยมี
ระยะห่างตามแนวนอนจากบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้านันไม่
้ เกิน 1.50 เมตร (ดูรูปที่ 4.3 (ก))
ยกเว้ น ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่ปิดที่มีบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าดังต่อไปนี ้ติดตังอยู
้ ่
(1) หลอดแสงสว่างที่มีพิกัดไม่เกิน 100 วัตต์ หรื อบริ ภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีชิ ้นส่วนเคลื่อนไหว
ได้ มีพิกดั ไม่เกิน 100 วัตต์ หรื อบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าชนิดติดตังถาวรมี
้
พิกดั ไม่เกิน 500 วัตต์
และการเดินสายไฟฟ้าได้ มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
าสาหรับประเทศไทยกาหนด
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(2) โคมไฟฟ้ า ชนิ ด ติด ตัง้ ฝั ง ในฝ้า เพดานที่ มี เ รื อ นหุ้ม เป็ น วัส ดุที่ ไ ม่ติด ไฟ ไม่ถื อ เป็ น
บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าของพื ้นที่ปิดเหนือฝ้าเพดาน (ดูรูปที่ 4.3 (ข))

พื ้นชันบน
้
พื ้นที่ปิด
เพดาน

≤ 1.50 ม.
บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

พื ้นชันบน
้
พื ้นที่ปิด
เพดาน

บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ตรวจจับ

พื ้น

พื ้น

(ก) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ
ในพื ้นที่ปิด

(ข) ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ
ในพื ้นที่ปิด

รู ปที่ 4.3 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่ปิดที่ตดิ ตังบริ
้ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
4.2.2.2 การแสดงผลระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตังในพื
้
้นที่ปิด ต้ องติดตังดวงไฟแสดงผล
้
ระยะไกล (ดูข้อ 8.8) ในตาแหน่งที่มองเห็นได้ ชดั เจน และระบุตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับได้ ชดั เจน
ยกเว้ น พื ้นที่ปิดที่เข้ าถึงได้ สะดวก และเป็ นไปตามข้ อกาหนดข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) พื ้นที่ซงึ่ มีความสูงเกิน 2.00 เมตร
(2) อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัตนิ นเป็
ั ้ นแบบระบุตาแหน่งได้
(3) อยู่ใต้ พื ้นซึ่งสามารถเปิ ดออกได้ (เช่น พื ้นห้ องคอมพิวเตอร์ ) โดยมีปา้ ยระบุชนิดและ
ตาแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับ ติดไว้ ที่เพดานเหนือตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่อยู่
ใต้ พื ้นนัน้
4.2.3 ตู้ชัน้ วางของ (cupboard)
ตู้เก็บของ หรื อตู้ชนวางของใด
ั้
ๆ มีพื ้นที่มากกว่า 2.0 ตารางเมตร บุคคลสามารถเดินเข้ าไปได้ หรื อ
ใช้ เก็บวัสดุที่ตดิ ไฟได้ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับภายในตู้
4.2.4 พืน้ ผิวแนวราบคั่นกลาง (intermediate horizontal surface)
(1) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับใต้ พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง เช่น ท่อส่งลม ชันเก็
้ บของ และชันลอย
้

เป็ นต้ น ที่อยู่สงู กว่าระดับพื ้นห้ องเกิน 800 มิลลิเมตร และมีความกว้ างเกิน 3.50 เมตร (ดูรูปที่
4.4)
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เพดาน

เพดาน

≤ 3.50 ม.

> 3.50 ม.
อุปกรณ์ตรวจจับ

> 800 มม.

> 800 มม.
พื ้น

(ก) ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ

พื ้น
(ข) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ

รู ปที่ 4.4 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง
(2) หากใต้ พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลางห่างจากเพดานบนน้ อยกว่า 800 มิลลิเมตร ให้ ถือว่าใต้ พื ้นผิว
แนวราบคัน่ กลางนันเป็
้ นเพดานบนได้ (ดูรูปที่ 4.5)
> 3.50 ม.

เพดาน
< 800 มม.
ถือว่าเป็ นเพดาน

พื ้น

รู ปที่ 4.5 ใต้ พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลางที่ถือว่าเป็ นเพดานได้
(3) หากด้ านข้ างของท่อส่งลมหรื อโครงสร้ างของท่ออยู่ห่างจากผนัง หรื อท่อส่งลมหรื อโครงสร้ าง

ของท่อข้ างเคียงมากกว่า 800 มิ ลลิเมตร ต้ องติดตัง้ อุปกรณ์ ต รวจจับที่ จุดซึ่ง เข้ าถึ ง ได้ บ น
เพดาน
(4) พื ้นที่ปิดที่อยู่เหนื อพื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง เช่นท่อลมที่อยู่เหนื อฝ้ าเพดานช่องทางเดิน หรื อ
พื ้นที่ปิดที่อยูใ่ ต้ พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง เช่นท่อลมที่อยูใ่ ต้ พื ้นทางเดินยกระดับ เป็ นพื ้นที่ยกเว้ น
การป้องกัน (ดูข้อ 4.3)
4.2.5 หลังคาหรือเพดานหน้ าจั่วหรือทรงหยัก (พืน้ ผิวเอียง)
หลังคาหรื อเพดานที่มีโครงสร้ างแบบหน้ าจัว่ หรื อทรงหยัก หากติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ อัตโนมัติชนิด
จุด ต้ องติดแถวแรกในแนวขนานกับสันหลังคา โดยมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับและตาแหน่งที่ติดตัง้
เป็ นไปตามที่กาหนดในภาคที่ 5 และ 6

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคที่ 4 | 4-5
4.2.6 ประตูเข้ าพืน้ ที่ป้องกัน
ประตูที่ใช้ แยกพื ้นที่ปอ้ งกันและไม่ปอ้ งกันออกจากกัน นอกเหนือจากการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับใน
พื ้นที่ป้องกันตามมาตรฐานกาหนดแล้ ว หากมีอุปกรณ์รัง้ ประตูให้ สามารถเปิ ดค้ างได้ (ดูข้อ 2.5.8 และข้ อ
8.9.2) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับควันอย่างน้ อย 1 ชุดและสวิตช์เพื่ อปลดการรัง้ ประตู 1 ชุดด้ านพื น้ ที่
ป้องกัน ห่างจากประตูไม่เกิน 1.50 เมตรเพื่อควบคุมปลดการรัง้ ประตูให้ ปิดสกัดการแพร่ กระจายควันหรื อ
อัคคีภยั
4.2.7 ฝ้ าเพดานตะแกรง (Open Grid)
(1) ฝ้าเพดาน ที่มีพื ้นที่โปร่ งอย่างน้ อย 2 ส่วนใน 3 ส่วนของพื ้นที่ฝา้ ทังหมด
้
เป็ นตะแกรงที่อากาศ

ไหลผ่านถ่ายเทได้ ให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานบนเหนือฝ้าได้ โดยไม่ต้องติดตังกั
้ บฝ้า
ตะแกรงนัน้ (ดูรูปที่ 4.6 (ก))
(2) ฝ้าเพดานตะแกรงในข้ อ ก. หากมีพื ้นที่ส่วนทึบที่มากกว่า 5.0 ตารางเมตร และกว้ างมากกว่า
2.00 เมตร ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับเพิ่มที่ฝา้ ส่วนทึบนันด้
้ วย (ดูรูปที่ 4.6 (ข))
(3) หากติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับ เปลวเพลิ ง ต้ อ งติ ด ตัง้ ทัง้ ด้ า นบนและด้ า นล่ า งของฝ้า เพดาน
ตะแกรง
เพดาน

ฝ้าเพดานตะแกรง
โปร่งอย่างน้ อย 2 ใน 3

รู ปที่ 4.6 (ก) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับฝ้าเพดานตะแกรง
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เพดาน
S

ฝ้าเพดานตะแกรง

S
ส่วนทึบกว้ างเกิน 2.00 เมตร และ
มีพื ้นที่มากกว่า 5.0 ตารางเมตร
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ ตามข้ อ 4.2.7 (ข)

รู ปที่ 4.6 (ข) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับฝ้าเพดานตะแกรง
4.2.8 พืน้ ที่หวงห้ าม
อุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตังในพื
้
้นที่หวงห้ าม สาหรับระบบสามัญ ต้ องแยกโซนตรวจจับออกจากพืน้ ที่
ทัว่ ไป หรื อติดตังดวงไฟแสดงผลระยะไกลที
้
่ด้านหน้ าทางเข้ าพื ้นที่หวงห้ ามนัน้
4.2.9 ห้ องพักเดี่ยว
(1) ห้ องพักที่ประกอบด้ วยหนึ่งห้ องหลักและมีห้องน ้าในตัว ผนังห้ องเป็ นวัสดุไม่ติดไฟ หากพื ้นที่

ของห้ องพักรวมห้ องน ้าน้ อยกว่า 46 ตารางเมตร สามารถติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันในห้ อง
หลักเพียงชุดเดียวได้
(2) อุปกรณ์ ตรวจจับควันที่ ติดตังในแต่
้
ละห้ องพักเดี่ยว สาหรับระบบสามัญ ต้ องแยกวงจรโซน
ตรวจจับเป็ นห้ องละโซน หรื ออาจรวมหลายห้ องเป็ นโซนเดียวกันได้ หากติดตังดวงไฟแสดงผล
้
ระยะไกลที่ด้านหน้ าทางเข้ าห้ องพักแต่ละห้ อง
หมายเหตุ ตำแหน่งติ ดอุปกรณ์ตรวจจับในห้อง ต้องคำนึงถึงทิ ศกำรไหลของอำกำศด้วย

4.2.10 ช่ องบันได
ช่องบันไดที่ปิดล้ อมทนไฟ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันภายในช่องบันไดที่เพดานของ ชันบนสุ
้
ด
ของช่องบันได และติดที่เพดานของชานพักบันไดหลักที่ต่อเนื่องกับพื ้นที่ป้องกันแต่ละชันของอาคาร
้
แต่ไม่
ต้ องติดที่เพดานของพักบันไดที่อยู่ระหว่างชัน้
4.2.11 ช่ องเปิ ดแนวดิ่ง
ปล่องที่อยูใ่ นแนวดิง่ ทะลุระหว่างชันในอาคารเช่
้
นปล่องลิฟต์ ปล่องท่อระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น ที่มีพื ้นที่
ช่องเปิ ดในแนวดิ่งที่แต่ละชันมากกว่
้
า 0.1 ตารางเมตร ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่ด้านบนสุดภายใน
ปล่องนัน้ และที่ตาแหน่งเฉพาะดังต่อไปนี ้
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(1) พื ้นที่มีช่องเปิ ดแนวดิ่งที่ไม่มีการปิ ดล้ อมทนไฟ เช่น ประตูลิฟต์ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน

ที่เพดานโถงลิฟต์ ห่างจากผนังด้ านประตูลิฟต์ หรื อช่องเปิ ดนันไม่
้ เกิน 1.50 เมตร (ดูรูปที่ 4.7)
แต่หากโถงลิฟต์มีเพดานสูงกว่า 4.60 เมตร ให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่ผนังเหนือประตู
ลิฟต์หา่ งประตูไม่เกิน 1.50 เมตร
(2) ช่องเปิ ดโล่งระหว่างชันที
้ ่มีขนาดเกิน 9 ตารางเมตร เช่นโถงเปิ ดในอาคารที่มีทางเดินโดยรอบ
ช่องเปิ ด ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันโดยรอบช่องเปิ ดดังนี ้ (ดูรูปที่ 4.8)
ก. ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับห่างจากขอบช่องเปิ ดไม่เกิน 1.50 เมตร เว้ นแต่บริ เวณที่ขอบช่อง
เปิ ดอยูห่ า่ งจากผนังน้ อยกว่า 0.50 เมตร ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ
ข. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับรอบช่องเปิ ดต้ องไม่เกิน 9.10 เมตร
ค ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับเพียงชุดเดียวได้ หากซ ้ากับอุปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่

S

เพดานชันบนสุ
้
ด
ช่องเปิ ดแนวดิ่ง
≤ 1.50 ม.
พื ้นชันบนสุ
้
ด

โถงสูงในอาคาร

S

ช่องเปิ ดแนวดิ่ง
≤ 1.50 ม.
S

ช่องเปิ ดแนวดิ่ง
≤ 1.50 ม.
S

ช่องเปิ ดแนวดิ่ง
S

= อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด

รู ปที่ 4.7 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับช่องเปิ ดแนวดิง่
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≤ 9.10 ม.
S

S

ไม่เกิน 1.50 ม.
≤ 9.10 ม.
ช่องเปิ ดแนวดิ่ง

≤ 9.10 ม.
S ≤ 9.10 ม. S

S

= อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด

รู ปที่ 4.8 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับรอบช่องเปิ ดแนวดิง่
4.2.12 ทางเดินเชื่อมระหว่ างอาคาร
ทางเดินเชื่อมอาคารที่มีผนังและหลังคาปิ ดหมด มีระยะยาวมากกว่า 3.00 เมตร โดยในระยะ 3.00
เมตรจากอาคารป้องกัน มีช่องเปิ ดระบายอากาศขนาดไม่เกินร้ อยละ 10 ของพื ้นที่ผนังทังหมด
้
ต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันอย่างน้ อย 1 ชุดในทางเดินดัง กล่าวห่างจากพืน้ ที่ป้องกันไม่เกิน 1.50 เมตร (ดูรูปที่
4.9) เว้ นแต่ทางเดินเชื่อมนันก
้ าหนดเป็ นพื ้นที่ปอ้ งกันซึง่ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันในพื ้นที่อยูแ่ ล้ ว

อาคาร

> 3.00 ม.
อุปกรณ์ตรวจจับควัน

≤ 1.50 ม.
S

มีพื ้นที่เป็ นผนังมากกว่า 90%
ทางเดินเชื่อมที่มีผนังและหลังคา

หน้ าต่าง

รู ปที่ 4.9 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในทางเดินเชื่อมที่มีผนังและหลังคา
4.2.13 ช่ องเปิ ดที่ฝ้าเพดาน (ceiling void)
ฝ้าเพดานในพื ้นที่ป้องกันที่กาหนดให้ ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ หากมีช่องเปิ ดที่ฝ้าเพดานแต่ไม่
ทะลุพื ้นระหว่างชันและไม่
้
มีฝาปิ ด (ดูภาพ 4.10) จะต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) ช่องเปิ ดฝ้าที่ลกึ 800 มิลลิเมตร หรื อมากกว่า ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในช่องเปิ ดฝ้านันด้
้ วย
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(2) ช่ อ งเปิ ด ฝ้า เพดานที่ ลึก น้ อ ยกว่า 800 มิ ลลิเ มตร และสภาพภายในช่ อ งเปิ ด ฝ้า ไม่เ อื อ้ ให้ เ พลิง หรื อ ควัน
แพร่ กระจายข้ ามผนังกัน้ แบ่งพืน้ ที่ต้นเพลิงไปยังพืน้ ที่หรื อห้ องอื่นได้ ก่อนที่อุปกรณ์ ตรวจจับจะทางานเริ่ ม
สัญญาณ ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในช่องเปิ ดฝ้าดังกล่าว
อุปกรณ์ตรวจจับ

เพดาน

> 800 มม.
ผนังกันห้
้ อง

ช่องเปิ ดฝ้า

อุปกรณ์ตรวจจับ
< 800 มม.

ช่องเปิ ดฝ้า
ผนังกันห้
้ อง
พื ้น

พื ้น
(ก) ช่องเปิ ดที่ฝา้ ลึก 800 มม. หรื อมากกว่า

เพดาน

(ข) ช่องเปิ ดที่ฝา้ ลึกน้ อยกว่า 800 มม.

รู ปที่ 4.10 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในช่องเปิ ดที่ฝา้ เพดาน

4.3 พืน้ ที่ยกเว้ นการป้ องกัน
พื ้นที่ ที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ต่า สามารถยกเว้ นการต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับได้ เช่น
4.3.1 พืน้ ที่อับอากาศ
เปิ ดเข้ าพื ้นที่ปอ้ งกันได้ ไม่มีบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าอยูภ่ ายใน ไม่ใช้ เก็บของ และไม่มีชนวางของ
ั้
4.3.2 พืน้ ที่ปิด
(1) พื ้นที่เล็กกว่า 3 ตรม. และสูงน้ อยกว่า 800 มิลลิเมตร ไม่มีบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า และไม่ได้ ใช้ เก็บของ
(2) พื ้นที่ไม่มีทางเข้ า ปิ ดล้ อมด้ วยผนังทนไฟอย่างน้ อย 60/30/15 (ดูข้อ 1.3.36)
(3) พื ้นที่ไม่มีทางเข้ าสูงน้ อยกว่า 350 มิลลิเมตร ในทุกแบบ และลักษณะของโครงสร้ าง

4.3.3 ทางเดินมีหลังคา
ทางเดินที่ด้านข้ างเปิ ดโล่งสู่ภายนอกอาคาร ไม่ใช้ วางของ เช่นระเบียง เฉลียง และทางเดินเชื่อม
อาคารเป็ นต้ น หรื อที่จอดรถที่มีกนั สาดที่สร้ างด้ วยวัสดุไม่ติดไฟไม่ลามไฟ
4.3.4 ช่ องแสงที่เพดานบน (roof skylight)
(1) ช่องแสงในพื ้นที่ไม่ต้องป้องกัน
(2) มีพื ้นที่เล็กกว่า 0.15 ตารางเมตร และอาจใช้ สาหรับระบายอากาศด้ วย
(3) มีพื ้นที่เล็กกว่า 1.5 ตารางเมตร และไม่ได้ ใช้ สาหรับระบายอากาศ
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(4) มีพื ้นที่เล็กกว่า 4.0 ตารางเมตร สูงไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ไม่ได้ ใช้ ระบายอากาศ

4.3.5 ห้ องโถง
เฉพาะโถงหน้ าบันไดชันล่
้ างของอาคาร และโถงหน้ าห้ องน ้า
4.3.6 ห้ องนา้ ห้ องสุขา
ห้ องน ้า ห้ องสุขาที่มีพื ้นที่น้อยกว่า 3.5 ตารางเมตร และไม่ได้ เปิ ดไปสูพ่ ื ้นที่ปอ้ งกัน
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงห้ องน ้า ห้ องสุขาในอาคารโรงพยาบาล หรื ออาคารสาธารณะ
4.3.7 ตู้เก็บของ
ตู้เก็บของ หรื อตู้ชนวางของขนาดเล็
ั้
ก ที่มีพื ้นที่วางของไม่เกิน 1 ตารางเมตร
4.3.8 พืน้ ที่ตดิ ตัง้ ระบบดับเพลิงด้ วยหัวกระจายนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ
เฉพาะพื น้ ที่ ป้อ งกัน ทรั พ ย์ สิ น ที่ ติ ด ตัง้ ระบบดับ เพลิ ง ด้ ว ยหัว กระจายน า้ ดับ เพลิ ง อัต โนมัติ ที่
มาตรฐานกาหนด สามารถยกเว้ นการติดตังเฉพาะอุ
้
ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดได้
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ภาคที่ 5
อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน
5.1 ทั่วไป
อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนไม่ใช้ เป็ นอุปกรณ์ ป้องกันชีวิต มีไว้ เพื่อป้องกันทรัพย์สินเท่านัน้ เหมาะ
สาหรับพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั จากเชื ้อเพลิงที่ให้ ควันน้ อยแต่อณ
ุ หภูมิของไฟเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และ
พื ้นที่มีฝนุ่ ละออง ไอหรื อควัน หรื อความชื ้นสูง หรื อความเร็วลมสูง อยูเ่ ป็ นประจา

5.2 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด (point type, heat detector)
5.2.1 ตาแหน่ งติดตัง้ ในพืน้ ที่ป้องกัน และพืน้ ที่ปิด
(1) กาหนดความสูงของเพดานที่ตดิ ตังได้
้ ตงแต่
ั ้ 3.00 เมตร (ดูตารางที่ 5.1) ดังนี ้

ก. ไม่เกิน 7.50 เมตร สาหรับอุปกรณ์ที่ตรวจจับความร้ อนแบบอุณหภูมิตายตัว
ข. ไม่เกิน 9.10 เมตร สาหรับอุปกรณ์ที่ตรวจจับแบบอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
(2) อุปกรณ์ตรวจจับติดตังที
้ ่เพดาน ส่วนตรวจจับต้ องอยูต่ ่าจากเพดานดังนี ้
ก. ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สาหรับเพดานปกติ
ข. ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร สาหรับเพดานบน ใต้ หลังคารับแดด
(3) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระดับราบ หรื อที่ผนังกันห้
้ อง (ดูรูปที่ 5.1)
ก. ที่เพดาน ขอบอุปกรณ์ต้องห่างจากผนัง หรื อชันวางของไม่
้
น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
ข. ที่ผนัง ขอบบนอุปกรณ์ต้องต่าจากเพดานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
เพดาน

ตาแหน่งทีต่ ิดตังได้
้ .

100 มม.

100 มม.
300 มม.

ตาแหน่งทีต่ ิดตังได้
้ .

บริ เวณห้ ามติดตัง.้

ผนังห้ อง

5.2.2 ระยะห่
างระหว่
างอุงติปดกรณ์
่ เพดานระดั
รู ปที่ 5.1
ตาแหน่
ตัง้ อุตปรวจจั
กรณ์บตทีรวจจั
บความร้บอราบ
นที่เพดาน หรือที่ผนังกัน้ ห้ อง
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การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานระดับราบ ที่สูงจากพืน้ มากกว่า 3.00 เมตร แต่ ไม่เกิน 3.70
เมตร จะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 8.28 เมตร (ดูตารางที่ 5.1 ที่ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
กาหนดให้ มีระยะห่างที่แสดงไว้ (listed spacing) 9.10 เมตร) มีรัศมีการตรวจจับ 5.80 เมตร พื ้นที่ตรวจจับ
อย่างต่อเนื่อง 68.56 ตารางเมตร โดยต้ องติดห่างจากผนังกัน้ หรื อชันวางของไม่
้
เกิน 4.14 เมตร (ดูรูปที่ 5.2)
0.7 s

½s

½s

H

s

s

H

H

0.7 s
½s
H

s

4.14

s

H

H

H

0.7 s
H

H

H

H

H

H

s
H
½s

4.14
8.28
H

8.28

H

s
H

4.14
8.28
H

4.14

H

8.28
15.

H

4.14
8.28
H

5.80
8.28
15.

8.28
H

4.14
H
8.28

8.2815.

H

หมายเหตุ (มิติเป็ นเมตร)
H = อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด
S = ระยะห่างที่กาหนด บนเพดานระดับราบ (ดูตารางที่ 5.1)
= 9.10 เมตร ที่เพดานสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
= 8.28 เมตร ที่เพดานสูงไม่เกิน 3.7 เมตร

รู ปที่ 5.2 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดที่เพดานระดับราบ
ช่องทางเดินกว้ างไม่เกิน 3.6 เมตร มีเพดานระดับราบที่สงู ไม่เกิน 3.0 เมตร โดยใช้ รัศมีวงกลมพื ้นที่
ตรวจจับที่คาบเกี่ยว (overlap) ต่อเนื่องกัน (ดูภาคผนวก ข) จะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับได้ ไม่
เกิน 12.0 เมตร และห่างผนังปลายทางได้ ไม่เกิน 6.0 เมตร (ดูรูปที่ 5.3)
6.00 ม.

3.60 ม.
H

H

12.00 ม.

H

= อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด

รู ปที่ 5.3 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนสาหรับพืน้ ที่ช่องทางเดิน
5.2.3 ระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานทรงจั่ว หรือเพิงลาดเอียง
(1) สาหรับเพดานทรงจัว่ ที่มียอดจัว่ สูงกว่าขอบบนผนังน้ อยกว่า 150.00 มิลลิเมตร หรื อเพดานมี
มุมลาดเอียง 1 ใน 8 หรื อไม่เกิน 7.1 องศาให้ ถือว่าเป็ นเพดานระดับ ราบ และใช้ การติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานระดับราบ
(2) ต้ องติดอุปกรณ์ตรวจจับในลักษณะเรี ยงแถวที่แต่ละด้ านของเพดานและแต่ละแถวห่างกันใน
แนวระดับไม่เกินระยะห่างที่กาหนด (s) (ดูรูปที่ 5.4 5.5)
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บริ เวณห้ ามติดตัง้
บริ เวณให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับแถวแรก

100 ม.ม.

H
H

H

½s

H

H

H

s

s

H

H

1.0 เมตร 1.0 เมตร

H

½s

H = อุปกรณ์ตรวจจับ

½s

s

s

s

s

s = ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

s

1.0 เมตร

ตรวจจับ

รู ปที่ 5.4 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานทรงจัว่ และเพิงลาดเอียง
(3) ต้ องติดอุปกรณ์ ตรวจจับแถวแรกที่ ด้านใดด้ านหนึ่ง ของเพดาน ในระยะที่ อยู่ต่าลงมาจาก
จุดสูงสุดของจัว่ เพดานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (วัดในแนวดิ่ง) และไม่เกินแนวระดับความ
กว้ าง 1 เมตรจากเส้ นแนวดิง่ ของจัว่ ถึงเพดานแต่ละด้ าน
(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงน้ อยกว่า 30 องศา ต้ องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับไม่เกิ น
ระยะห่าง (s) ที่กาหนด วัดจากแนวดิ่งของจัว่ เพดาน คานวณที่ 30 องศา จะต้ องใช้ ระยะห่าง
9.56 เมตร วัดตามแนวลาดอ้ างอิงการคานวณระยะจากความสูง ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับตัว
บนสุดเท่ากับ 3.7 เมตร
(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตังแต่
้ 30 องศาขึน้ ไป ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับ ตามลาด
เพดาน โดยวัดจากแนวดิง่ ของจัว่ เพดาน ให้ ใช้ มมุ ลาดเอียงคานวณหาค่าระยะห่างตามองศาที่
ติดตังจริ
้ ง เช่น เพดานลาดเอียง 37 องศา อุปกรณ์ตวั บนสุดเท่ากับ 3.7 เมตร ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ฯ เท่ากับ
8.28 (เมตร) / cos (37) หรื อ
= 8.28 / 0.7986
= 10.37 เมตร
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รู ปที่ 5.5 ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน สาหรับเพดานลาดเอียงน้ อยกว่า 30 องศา
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5.2.4 ตาแหน่ งติดตัง้ สาหรั บพืน้ ที่มีเพดานสูง
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดติดตังบนเพดานระดั
้
บราบที่สงู 3.0 เมตรจะมีระยะห่างที่กาหนด
9.10 เมตร และหากติดตังสู
้ ง เกินกว่า 3.0 เมตร ต้ องลดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ โดยใช้ ตวั คูณลด
ระยะห่างที่กาหนดตามตารางที่ 5.1 เช่น
(1) เพดานสูง 3.70 เมตร จะมีระยะห่างที่ยอมรับได้ 9.1x0.91= 8.28 เมตร
(2) เพดานสูง 7.90 เมตร จะมีระยะห่างที่ยอมรับได้ 9.1x0.46 = 4.19 เมตร
ตารางที่ 5.1 กาหนดการลดระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับ ตามความสูงของเพดาน
เพดานสูงมากกว่ า
(เมตร)

เพดานสูงไม่ เกิน
(เมตร)

ตัวคูณระยะห่ างที่กาหนด
(s)

ระยะห่ าง
(เมตร)

0.00
3.00
3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.50

3.00
3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.50
9.10

1
0.91
0.84
0.77
0.71
0.64
0.58
0.52
0.46
0.40
0.34

9.10
8.28
7.64
7.01
6.46
5.82
5.28
4.73
4.19
3.64
3.09

หมายเหตุ ตารางกาหนดระยะห่างข้างต้น ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิ ดจุด และเป็ นแบบอัตราการเพิ่ มของ
อุณหภูมิ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิ ดเส้น (line type heat detector) ทัง้ แบบตรวจจับทีอ่ ณ
ุ หภูมิตายตัว และ
แบบตรวจจับอัตราการเพิ่ มของอุณหภูมิ (rate-of-rise) ต้องใช้ระยะห่างตามทีผ่ ผู้ ลิ ตกาหนด

5.2.5

ระยะห่ างจากช่ องลมระบบปรับอากาศ
(1) ต้ องติดตังให้
้ อยู่ในตาแหน่งที่กระแสลม อุณหภูมิ และความชื ้นจากระบบปรับอากาศไม่
รบกวนหรื อมีผลต่อการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับนัน้
(2) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับให้ ห่างจากหัวจ่ายลมเย็น หรื อช่ องดูดลมกลับที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันกับอุปกรณ์ตรวจจับนัน้ ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของหัว
จ่ายลม หรื อช่องดูดลมกลับ และความเร็วลมวัดที่ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับนัน้ ๆ
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5.2.6 ตาแหน่ งติดตัง้ ที่เพดานแนวระดับราบที่มีตง หรือคานยื่นลงมา
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดสาหรับเพดานเปลือยแนวระดับราบ ที่มีตง หรื อคาน
เรี ยงขนานกันยื่นลงมาจากเพดาน ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) เพดานที่มีตงรองพื ้น (solid joist) หรื อคานที่ยื่นลงมาจากเพดานไม่เกิน 100 มิลลิเมตรให้ ถือ
เป็ นเพดานระดับราบปกติ
(2) ตงรองพืน้ หรื อคานที่ลึกหรื อยื่นลงมาจากเพดานตังแต่
้ 100 มิลลิเมตร หรื อมากกว่า และมี
ระยะห่างระหว่างเส้ นกึ่งกลางตงไม่เกิน 1.00 เมตร ให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับที่ใต้ ตง โดยมี
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกินครึ่งหนึง่ ของระยะห่างบนเพดานระดับราบปกติ (1/2 S)
(3) คาน (beam) ที่ลึกหรื อยื่นลงมาจากเพดานตังแต่
้ 100 มิลลิเมตรหรื อมากกว่า มีระยะห่าง
ระหว่างเส้ นกึ่งกลางคานมากกว่า 1.00 เมตร ติดตังทั
้ ง้ ที่ใต้ ตงและเพดานต้ องลดระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่อยูใ่ นแนวตังฉากกั
้
บคานลงร้ อยละ 33 หรื อมีระยะห่างไม่เกินสองใน
สามของระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับบนเพดานระดับราบ (2/3 S)
(4) คานที่ลกึ น้ อยกว่า 300 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างเส้ นกึ่งกลางคานน้ อยกว่า 2.40 เมตร ให้
ติดอุปกรณ์ตรวจจับที่ใต้ คาน
(5) คานที่ลึกมากกว่า 300 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างเส้ นกึ่งกลางคานมากกว่า 2.40 เมตร ให้
ติดอุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระหว่างคานดังนี ้ (ดูรูปที่ 5.6)
ก. ถ้ า d/h มากกว่า 0.1 และ w/h มากกว่า 0.4
ให้ ตดิ อุปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระหว่างคาน
ข. ถ้ า d/h น้ อยกว่า 0.1 หรื อ w/h น้ อยกว่า 0.4
ให้ ตดิ อุปกรณ์ตรวจจับที่ใต้ คานแต่ละคาน

w

d

h
พื ้นอาคาร

หมายเหตุ

h = ความสูงของเพดานจากระดับพืน้
d = ระยะทีย่ ืน่ ลงมาของคาน
w = ระยะห่างระหว่างคาน

รู ปที่ 5.6 เพดานแนวระดับราบที่มีคานยื่นลงมา
(ดูภาคผนวก ข)
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5.3 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ น
อุปกรณ์มีลกั ษณะเป็ นเส้ น ใช้ ตรวจจับความร้ อนผิดปกติในพื ้นที่ หรื อที่บริ ภณ
ั ฑ์ โดยตลอดความยาว
ของสายตรวจจับ ถื อเสมือนเป็ นอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด ที่เรี ยงต่อกัน สามารถใช้ ข้อกาหนด
เดียวกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดได้ (ดูข้อกาหนดที่ 5.2.1 ถึง 5.2.6)
5.3.1 ตาแหน่ งติดตัง้ สายตรวจจับความร้ อน และระยะห่ าง
การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับที่ เ พดานระดับราบ ที่ สูง จากพื น้ ไม่เกิ น 3.00 เมตร จะมี ระยะห่างที่
กาหนดระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ (s) ไมเกิน 9.10 เมตร
(1) ต้ องติดตังในลั
้ กษณะสอดคล้ องกับพื ้นที่ โดยความยาวสูงสุดของสายตรวจจับในแต่ละวงจร
โซนตรวจจับ ต้ องครอบคลุมพื ้นที่ไม่เกินที่กาหนดในภาคที่ 3
(2) สายตรวจจับแต่ละเส้ น ต้ องไม่ใช้ งานมากกว่า 1 โซนตรวจจับ
(3) กรณีที่อปุ กรณ์ตรวจจับชนิดเส้ นเป็ นแบบหลายเส้ นต่อเข้ าด้ วยกัน เพื่อเพิ่มความยาว ให้ ถือว่า
เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับเส้ นเดียวกัน เสมือนอุปกรณ์ตรวจจับชนิดจุดหนึง่ ชุด
(4) ต้ องติดตังสายตรวจจั
้
บในตาแหน่งที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางกล
(5) เพื่อการป้องกันเฉพาะเช่นตรวจจับที่ชนวางสิ
ั้
นค้ า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ทางเลื่อน และรางสาย
เคเบิลไฟฟ้าเป็ นต้ น ต้ องติดตังสายตรวจจั
้
บให้ ใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์
5.3.2 ระยะห่ างสาหรับการติดตัง้ สายตรวจจับความร้ อนที่เพดานระดับราบ
สาหรับพื ้นที่ปอ้ งกันที่มีเพดานระดับราบสูงจากพื ้นไม่เกิน 3.00 เมตร ต้ องติดตังให้
้ สายตรวจจับแต่
ละเส้ นห่างกัน (s) ไม่เกิน 9.10 เมตร และมีระยะห่างจากจุดใด ๆ ที่เพดานถึงสายตรวจจับที่จดุ ใกล้ ที่สุดต้ อง
ไม่เกิน 6.40 เมตร (0.7S) โดยต้ องติดห่างจากผนังกัน้ ไม่เกิน 4.50 เมตร (1/2s) (ดูรูปที่ 5.7)

0.7s

½s

½s

s

0.7s ½ s

s

s

0.7s

½s
เส้ นตรวจจับความร้ อน
ต่อสายไปที่แผงควบคุม

½s
s = ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับที่กาหนด

รู ปที่ 5.7 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ นกับเพดานระดับราบ
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1.50

 0.50

บริ เวณที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ

H

H
 9.10

มิติเป็ น เมตร

(ก) พืน้ ที่ ที่ลาดเอียงไม่ เท่ ากัน
 1.50

 0.50

บริ เวณที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ
H

H
 9.10

H
มิติเป็ น เมตร

(ข) พืน้ ที่หลังคาแบบฟั นเลื่อย

 0.50
บริ เวณที่ตดิ ตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับ
จับ

 1.50

 1.50

 3.50 เมตร

(ค) หลังคาที่มียอดแหลม

 0.50

บริ เวณที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ

H

H

H
 9.10

H
มิติเป็ น เมตร

(ง) พืน้ ที่ ที่ลาดเอียงเท่ ากันทัง้ สองด้ าน
รู ปที่ 5.8(1) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน ชนิดจุด และชนิดเส้ น
หมายเหตุ อุปกรณ์ตรวจจับควรติ ดตัง้ ทางด้านทีม่ ี ความลาดเอียงน้อยทีส่ ดุ

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคที่ 5 | 5-9
 1.50

กระจกหรื อแก้ ว
ใส

 0.35

 0.50

บริ เวณที่ตดิ ตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับ

H

H

ช่องระบายอากาศ
(Louvers)

 0.30

H

H
 9.10

 9.10

มิติเป็ น เมตร

(จ) เพดาน หลังคา หรือพืน้ ที่ท่ มี ีช่องแสง

มิติเป็ น เมตร

(ฉ) เพดานหรือหลังคาที่มีช่องระบายอากาศ
หลังคาครอบ (Hood)
 0.35 เมตร

H

CL
(ช) หลังคาแบบมีสันระบายอากาศ
 2.00 เมตร

 2.00 เมตร

H

H

H

ช่องระบายอากาศ
(Louvers)

ช่องระบายอากาศ
(Louvers)
H

H
 9.10

 9.10

มิติเป็ น เมตร

(ซ) หลังคามีสันระบายอากาศแคบ

(ฌ) หลังคามีสันระบายอากาศกว้ าง

รู ปที่ 5.8 (2) ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน ชนิดจุด และชนิดเส้ น
หมายเหตุ อุปกรณ์ตรวจจับควรติ ดตัง้ ทางด้านทีม่ ี ความลาดเอียงน้อยทีส่ ดุ
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ภาคที่ 6
อุปกรณ์ ตรวจจับควัน
6.1 ทั่วไป
อุปกรณ์ ตรวจจับ ควัน เป็ นอุปกรณ์ ตรวจจับเพื่ อป้องกันชีวิต เหมาะสาหรั บพื น้ ที่เสี่ ยงต่อการเกิ ด
อัคคีภยั จากเชื ้อเพลิงที่เกิดเปลวไฟช้ า ให้ ควันมาก และพื ้นที่ปกติที่ไม่มีฝนละอองควั
ุ่
น ไอน ้า หรื อความชื ้น
สูง หรื อความเร็วลมสูง และกาหนดให้ ต้องติดตังในพื
้ ้นที่ออกแบบเพื่อป้องกันชีวิต

6.2 อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดจุด (spot type smoke detector)
6.2.1 ตาแหน่ งติดตัง้ ในพืน้ ที่ป้องกัน
(1) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดติดตังได้
้ ในระดับความสูงไม่เกิน 10.50 เมตร
(2) เพดานสูงที่ไม่เกิน 3.50 เมตรต้ องติดอุปกรณ์ตรวจจับโดยให้ ส่วนตรวจจับ อยู่ต่าจากเพดานไม่
น้ อยกว่า 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร (ดูระยะห่างที่ความสูงอื่นๆ จากตารางที่ 6.1)
(3) อุปกรณ์ตรวจจับความควันที่ติดตังเข้
้ ากับผนัง ต้ องติดที่ใกล้ กบั เพดาน หรื อบริ เวณที่ขอบล่าง
ของส่วนตรวจจับต่าจากเพดานไม่เกิน 300 มิลลิเมตร (ดูรูปที่ 6.1)
(4) ไม่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่มีสภาพแวดล้ อมดังต่อไปนี ้
ก. อุณหภูมิแวดล้ อมต่ากว่า 0 องศา C หรื อสูงกว่า 38 องศา C
ข. ค่าความชื ้นสัมพัทธ์สงู กว่า 93 %
ค. มีความเร็วลมสูงกว่า 300 ft/min (1.5 m/sec)
เพดาน
ตาแหน่งทีต่ ิดตังได้
้

300 มม.

ผนังห้ อง

รู ปที่ 6.1 ตำแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดำน หรื อที่ผนังกันห้
้ อง
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ตารางที่ 6.1 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับควันและก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
ความสูงที่ตดิ ตัง้

ระยะห่ างจากฝ้ าเพดานหรื อหลังคาไม่ น้อยกว่ า (มิลลิเมตร)

(เมตร)

อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดจุด
อุปกรณ์ ตรวจจับก๊ าซ CO

อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิด
ลาแสง

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) โดยทัว่ ไป ในระยะเริ่ มต้นของการเกิ ดเพลิ ง จะให้ก๊าซ CO ก่ อนจะเกิ ดควันซึ่ งสามารถตรวจจับได้ด้วย
อุปกรณ์ตรวจจับก๊ าซ CO โดยใช้การติ ดตัง้ เหมื อนกับอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิ ดจุด
(2) อากาศร้อนจากเพลิ งไหม้จะพาควันลอยขึ้นไปตามแนวดิ่ ง และหยุดเมื ่ออุณหภูมิของควันเท่ากับอุณหภูมิ
ของอากาศโดยรอบ ดังนัน้ เพือ่ ให้อปุ กรณ์ ทางานตรวจจับควันในที ่ซึ่งมี เพดานสูงทีม่ ี ชนั้ อากาศอุ่นทีร่ ะดับ
ใต้หลังคา (stratification of air) จึ งต้องติ ดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ ในระดับที ่ต่ ากว่าตามที ่แสดงในตาราง
ที6่ .1เพือ่ การตรวจจับควันได้โดยเร็ ว

6.2.2 ระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานระดับราบ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่เพดานระดับราบ ที่สงู จากพื ้นไม่เกิน 3.00 เมตร กาหนดให้ มีระยะห่าง
ที่ระบุไว้ (nominal spacing (s)) ระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับไม่เกิน 9.10 เมตร คิดเป็ นพืน้ ที่ตรวจจับ 82.8
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ตารางเมตร และมีระยะรัศมีการตรวจจับไม่เกิน 6.30 เมตร (0.7s) โดยต้ องติดห่างจากผนังกัน้ หรื อชันวาง
้
ของไม่เกิน 4.50 เมตร (1/2s) (ดูรูปที่ 6.2)
0.7 s
½s

S

½s

s

s

S

s

S

0.7 s
S

s
S

S

S

S

0.7 s
S

S

S

S

S

S

s
½s

S

4.50
S 9.10

4.50
S 9.10

9.10

s
S

½s

4.50

4.50

S

9.10

S

6.3
9.10

4.50
S 9.10

4.50
S

9.10
S

9.10
9.10

S

หมายเหตุ (มิติเป็ นเมตร)
S = อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด
S = 9.10 เมตร ที่เพดานระดับราบสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

รู ปที่ 6.2 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดที่เพดานระดับราบ
ช่องทางเดินกว้ างไม่เกิน 3.60 เมตร มีเพดานระดับราบที่สงู ไม่เกิน 3.0 เมตร โดยใช้ รัศมีวงกลมพื ้นที่
ตรวจจับที่คาบเกี่ยว (overlap) ต่อเนื่องกัน (ดูภาคผนวก ข) จะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับได้ ไม่เกิน
12.00เมตร และห่างผนังปลายทางได้ ไม่เกิน 6.00 เมตร (ดูรูปที่ 6.3)
6.00ม. S

3.60ม.
S

12.00ม.

S

= อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด

รู ปที่ 6.3 ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับพื ้นที่ชอ่ งทางเดิน
6.2.3 ระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานทรงจั่ว หรือเพิงลาดเอียง
(1) สาหรับเพดานทรงจัว่ ที่มียอดจัว่ สูงกว่าขอบบนผนังน้ อยกว่า 600.00 มิลลิเมตร ให้ ถือว่าเป็ น
เพดานระดับ และใช้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานระดับราบ
(2) ต้ องติดอุปกรณ์ตรวจจับในลักษณะเรี ยงแถวที่แต่ละด้ านของเพดานและแต่ละแถวห่างกันใน
แนวระดับไม่เกินระยะห่างที่กาหนด (s) 9.10 เมตร (ดูรูปที่ 6.4 และรูปที่ 6.5)
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บริ เวณห้ ำมติดตัง้
บริ เวณให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับแถวแรก

100มม.

S
S

910 มม. 910 มม.

S

S

½s

S

S

S

s

s

S

S

½s

S = อุปกรณ์ตรวจจับ

½s

s

s

s

s = ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

s

s

ไม่เกิน 910 มม.

ตรวจจับ

รู ปที่ 6.4 แสดงระดับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสาหรับเพดานทรงจัว่ และเพิงลาดเอียง
(3) ต้ องติดอุปกรณ์ ตรวจจับแถวแรกที่ ด้านใดด้ านหนึ่ง ของเพดาน ในระยะที่ อยู่ต่าลงมาจาก
จุดสูงสุดของจัว่ เพดานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (วัดในแนวดิ่ง) และไม่เกินแนวระดับความ
กว้ าง 910 มิลลิเมตร จากเส้ นแนวดิง่ ของจัว่ ถึงเพดานแต่ละด้ าน
(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงน้ อยกว่า 30 องศา ต้ องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับ ไม่เกิ น
9.10 เมตร วัดจากแนวดิง่ ของจัว่ เพดาน
(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตังแต่
้ 30 องศาขึน้ ไป ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับตามลาด
เพดาน โดยวัดจากแนวดิ่งของจั่วเพดาน ให้ ใช้ มุมลาดเอียงคานวณหาค่าระยะห่างได้ เช่น
เพดานลาดเอียง 30 องศา จะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ฯ เท่ากับ
9.10 (เมตร) / cos(30) หรื อ
= 9.10 / 0.866
= 10.50 เมตร
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<4.50

9.10

S

9.10

9.10

9.10

S

9.10

4.50

S

<4.50

9.10

S

S

9.10

S

S

S

S

S

9.10
18.20 S 18.20

S

18.20 S 18.20

S

S

9.10
S

S

S

S

S

9.10
ก

S

S

S

S

S

ก

9.10
18.20 S

18.20 S

S 18.20

S 18.20

S
9.10

S

S

S

แนวผนัง

S

4.50

S
มิติ เป็ นเมตร

แนวจัว่

แปลนเพดาน
<4.50

S
แนวผนัง

9.10

S

S

9.10

9.10

9.10

S

S

9.10

S

<4.50

9.10

S

ภาพตัด ก-ก

S

S
มิติ เป็ นเมตร

รู ปที่ 6.5 แบบตัวอย่ำงกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน สำหรับเพดำนลำดเอียงน้ อยกว่ำ 30 องศำ
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6.2.4 ระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับ สาหรับพืน้ ที่เหนือฝ้ า และใต้ พนื ้ ยกระดับ
พื ้นที่เหนือฝ้าเช่นห้ องใต้ หลังคา และช่องใต้ พื ้นยกระดับ ที่มีช่องเปิ ดขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร
เพื่อเข้ าทาการบารุงรักษาได้ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันโดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของควัน ความเร็ ว
ลม ปริมาณฝุ่ น ความชื ้น และอุณหภูมิประกอบ
(1) ห้ องใต้ เพดาน หรื อห้ องใต้ หลังคาต้ องติดตังตามข้
้
อ 6.2.1, 6.2.2 และ 6.2.3
(2) ช่องใต้ พื ้นยกระดับ ให้ ถือว่าแผ่นพื ้นเป็ นเสมือนฝ้าเพดานราบ ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับเข้ า
กับกล่องต่อสายที่ยึดอย่างมัน่ คงเข้ ากับท่อร้ อยสาย โดยสามารถทาได้ ทงในแนวดิ
ั้
่ง หรื อแนว
ระดับในลักษณะคว่าลงแทนการติดตังเข้
้ ากับแผ่นพื ้น (ดูรูปที่ 6.6)
แผ่นพื ้นยก
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ท่อ
โลหะ

กล่องต่อสำย
หมุด
ประกับ

ท่อ
โลห
พื ้นคอนกรีต

เหล็กฉำก

ท่อ
โลห

รู ปที่ 6.6 ลักษณะกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดใต้ พื ้น
ยกระดับ
6.2.5 ระยะห่ างจากช่ องลมระบบปรับอากาศ
(1) ต้ องติดตัง้ ให้ อ ยู่ในตาแหน่ง ที่ ก ระแสลม อุณหภูมิ และความชื น้ จากระบบปรั บ อากาศไม่
รบกวนหรื อมีผลต่อการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับนัน้
(2) ต้ องติดตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับให้ ห่างจากหัว จ่า ยลมเย็น หรื อช่องดูดลมกลับที่ อ ยู่ในระนาบ
เดียวกันกับอุปกรณ์ตรวจจับนัน้ ไม่น้อยกว่า 910 มิลลิเมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของหัวจ่ายลม
หรื อช่องดูดลมกลับ และความเร็วลมวัดที่ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับนัน้ ๆ
6.2.6 ตาแหน่ งติดตัง้ สาหรับเพดานระดับราบที่มีตง หรือคานยื่นลงมา
เพดานแนวระดับราบที่มีตง หรื อคานเรี ยงขนาน หรื อตัดกัน ตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน
ขึ ้นอยู่กับความลึกของคานหรื อระยะที่คานยื่นลงมา และระยะห่างระหว่างคาน ประกอบกัน (ดูรูปที่ 6.7)
ดังนี ้
(1) คานที่ ลึก น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของความสูง จากพื น้ ถึ ง เพดาน (0.1H) ต้ อ งติด ตัง้ อุป กรณ์
ตรวจจับควันที่เพดานหรื อใต้ คาน โดยใช้ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับเพดาน
แนวระดับราบ
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(2) คานที่ลึกมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.1H) ต้ องพิจารณา
ระยะห่างระหว่างคานประกอบดังนี ้
ก. ระยะห่างระหว่างคานมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 40 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.4H)
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดานระหว่างคาน
ข. ระยะห่างระหว่างคานน้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.4H) ต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดาน หรื อใต้ คานโดยอุปกรณ์ตรวจจับในแนวขนานกับคาน ให้ ใช้
ระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ และอุปกรณ์ตรวจจับในแนวตังฉากกั
้
บคาน ให้ ใช้
ระยะห่างเพียงครึ่งหนึง่ ของระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
(3) ช่องทางเดินที่มีความกว้ างไม่เกิน 4.6 เมตร และมีคานตัดขวางกับแนวของทางเดิน ต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ ตรวจจับควันที่ ผนัง หรื อที่เพดาน หรื อที่ใต้ คานโดยใช้ ระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดาน
ระดับราบ
(4) ห้ องที่มีพื ้นที่ไม่เกิน 84 ตารางเมตร ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดาน หรื อที่ใต้ คานโดย
ใช้ ระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ

w

d

h
พื ้นอาคาร

หมายเหตุ

h = ความสูงของเพดานจากระดับพืน้
d = ระยะทีย่ ืน่ ลงมาของคาน
w = ระยะห่างระหว่างคาน

รู ปที่ 6.7 เพดานแนวระดับราบที่มีคานยื่นลงมา
6.2.7 ตาแหน่ งติดตัง้ ที่เพดานลาดเอียง ที่มีคานในแนวตัดฉากกับลาดเพดาน
เพดานลาดเอี ย งที่ มี ค านขนานในแนวตัด ฉากกับ ลาดเพดาน (ดูรู ป ที่ 6.8) ต้ อ งติด ตัง้ อุป กรณ์
ตรวจจับควันดังนี ้
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รู ปที่ 6.8 แสดงระดับกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสำหรับเพดำนลำดเอียง แบบที่ 1
(1) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดานระหว่างคาน โดยใช้ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ ใน
แนวขนานกับคานเท่ากับระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
(2) ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดานในแนวลาดเอียงที่ตงฉากกั
ั้
บคาน ต้ องวัดในแนว
ระดับ โดยใช้ ความสูงเฉลี่ยของเพดานลาดเอียง เป็ นเกณฑ์
(3) หากคานลึก น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ ร้ อยละ 10 ของความสูง จากพื น้ ถึง เพดาน (0.1H) ให้ ใ ช้
ระยะห่างในข้ อ ข. เท่ากับระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
(4) หากคานยื่นลงมามากกว่าร้ อยละ 10 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.1H) ต้ องติดตังดั
้ งนี ้
ก. ถ้ าระยะห่างระหว่างคานมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 40 ของความสูงจากพืน้ ถึงเพดาน
(0.4H) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดานระหว่างคานทุกคาน
ข. ถ้ าระยะห่างระหว่างคานน้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.4H) ต้ อง
ติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจั บ ควัน ที่ เพดาน โดยมี ระยะห่างระหว่างอุป กรณ์ ตรวจจับ ควัน ใน
แนวตังฉากกั
้
บคาน ไม่เกินครึ่งหนึง่ ของระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
6.2.8 ตาแหน่ งติดตัง้ สาหรับเพดานลาดเอียง ที่มีคานขนานไปกับลาดของเพดาน
เพดานลาดเอียงที่มีคานขนานไปกับลาดของเพดาน (ดูรูปที่ 6.9) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน
ดังนี ้

รู ปที่ 6.9 แสดงระดับกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสำหรับเพดำนลำดเอียง แบบที่ 2
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(1) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่ใต้ คาน โดยใช้ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ติดใต้ คาน
ในระดับเดียวกัน เท่ากับระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
(2) ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ติดใต้ คานเดียวกัน ตามแนวลาดเอียงต้ องวัดในแนว
ระดับ โดยใช้ ความสูงเฉลี่ยของเพดานลาดเอียง เป็ นเกณฑ์
(3) หากคานลึกน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของความสูง จากพื น้ ถึง เพดาน (0.1H) ให้ ใช้
ระยะห่างในข้ อ ข. เท่ากับระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
(4) หากคานลึกมากกว่าร้ อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ ถึงเพดาน (0.1H) ต้ องติดตังอุ
้ ป กรณ์
ตรวจจับควันให้ มีระยะห่างในข้ อ ข. ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของความสูงจากพืน้ ถึงเพดาน
(0.4H) และต้ องไม่เกินครึ่งหนึง่ ของระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับราบ
6.2.9 ตาแหน่ งติดตัง้ สาหรับเพดานลาดเอียง ที่มีคานขนานและขวางตัดกัน
เพดานลาดเอียงที่มีคานขนานและขวางตัดกันตามแนวลาดของเพดาน (ดูรูปที่ 6.10) ต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันดังนี ้

รู ปที่ 6.10 แสดงระดับกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับสำหรับเพดำนลำดเอียง แบบที่ 3
(1) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับควันที่ใต้ คาน โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับ ต้ องวัดในแนว
ระดับ และใช้ ความสูงเฉลี่ยของเพดานลาดเอียง เป็ นเกณฑ์
(2) หากคานลึกน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.1H) ต้ องติดตัง้
อุปกรณ์ ตรวจจับควันให้ ห่างกันที่เว้ นได้ ไม่เกิน 3 คาน และต้ องไม่เกินระยะห่าง ที่ใช้ สาหรั บ
เพดานระดับราบ (ดูรูปที่ 6.11ซ้ าย)
(3) หากคานลึกมากกว่าร้ อยละ 10 ของความสูงจากพืน้ ถึงเพดาน (0.1H) ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์
ตรวจจับควันให้ หา่ งระหว่างกันที่เว้ นได้ ไม่เกิน 2 คาน โดยระยะห่างต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (0.4H) และต้ องไม่เกินครึ่งหนึง่ ของระยะห่างที่ใช้ สาหรับเพดานระดับ
ราบ (ดูรูปที่ 6.11 ขวา)
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d/h < 0.1

S

แนวจัว่

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

S

S

S

S

d/h > 0.1

รู ปที่ 6.11 เพดำนแนวระดับรำบที่มีคำนยื่นลงมำ
6.2.10 พืน้ ที่ท่ มี ีอัตราการระบายอากาศสูง
พื ้นที่มีอตั ราการระบายอากาศมากกว่า 15 ครัง้ ต่อชัว่ โมง ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับต้ องไม่
เกิน 6.30 เมตร หรื อห่างจากกาแพงหรื อผนังกันห้
้ องไม่เกิน 3.15 เมตร
หมายเหตุ
(1) อัตราการระบายอากาศ (Air Change Rate) 15 ครัง้ ต่อชัว่ โมง หมายถึง ปริ มาตรอากาศในห้อ งที ่ต้อ ง
ระบายออกภายนอกให้ห มดเป็ นจานวน 15 เท่าของปริ มาตรห้องในเวลา 1 ชัว่ โมง
(2) พืน้ ทีม่ ี ความเร็ วลมมากกว่า 3.00 เมตรต่อวิ นาที ต้องพิ จารณาตามหลักวิ ศวกรรมเป็ นพิ เศษ

6.3 อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดลาแสง(beam type smoke detector)
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสง ให้ การตรวจจับที่มีลกั ษณะคล้ ายอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด ที่
เรี ยงต่อกัน สามารถใช้ ข้อกาหนดเดียวกับอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุดได้ (ดูข้อกาหนดที่ 6.2.2 ถึง 6.2.6)
6.3.1 ตาแหน่ งติดตัง้ ในพืน้ ที่ป้องกัน
(1) อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดลาแสง ติดตังได้
้ ในระดับความสูงไม่ต่ากว่า 2.70 เมตรแต่ไม่เกิน
25.00 เมตร
(2) ต้ องเลือกตาแหน่งติดตัง้ ในระดับที่ควันสามารถกระจายหรื อลอยตัวผ่านขึ ้นไปจนถึงลาแสง
ของอุปกรณ์ตรวจจับควันได้ โดยอุปกรณ์ส่วนที่รับลาแสงต้ องไม่ถูกกับแสงแดดโดยตรง หรื อ
แสงจ้ ามาก ๆ จนอาจทาให้ ทางานผิดพลาดได้
(3) ต้ อ งติ ด ตัง้ ต่ า จากเพดานไม่ น้ อ ยกว่ า 300 มิ ล ลิ เ มตร แต่ไ ม่ เ กิ น 750 มิ ล ลิ เ มตร เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากระดับของชันอากาศร้
้
อนใต้ เพดาน (stratification effect)
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(4) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสงทุกชุดที่ติดตังในพื
้
้นที่เดียวกัน ต้ องอยู่ในวงจรโซนตรวจจับ
เดียวกัน และแยกออกจากโซนตรวจจับอื่น
(5) ต้ องติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ตรวจจับเข้ ากับพื ้นผิวคอนกรี ต หรื อโครงสร้ างหลักของอาคารอย่างมัน่ คง
แข็งแรง ไม่มีการเคลื่อนตัว สามารถเข้ าบารุงรักษาได้ โดยสะดวก
6.3.2 ระยะห่ างระหว่ างชุดอุปกรณ์ ตรวจจับใต้ เพดานระดับราบ
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสงติดตังในพื
้ ้นที่มีเพดานระดับราบ ต้ องมีระยะห่างระหว่างแต่ละชุด
ดังต่อไปนี ้ (ดูรูปที่ 6.12)
(1) ระยะห่างแต่ละชุด ต้ องไม่เกิน 14.00 เมตร
(2) อุปกรณ์ชดุ ที่อยู่ใกล้ ผนังกันแบ่
้ งพื ้นที่ในแนวขนานกับลาแสง ต้ องติดห่างจากผนังไม่เกิน 7.00
เมตรหรื อ ½ เท่าของระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชุด
(3) ระยะห่างจากผนังหรื อพื ้นผิวติดตัง้ ในแนวตังฉากกั
้
บลาแสง ต้ องไม่เกิน 3.5 เมตรหรื อ ¼ เท่า
ของระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชุด
ตัวส่ง

½s

ตัวรับ
แนวลำแสง

ระยะห่ำง (s) = 18.00

¼s

¼s

แนวลำแสง
ตัวส่ง

½s

ตัวรับ

รู ปที่ 6.12 ระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสงใต้ เพดำนระดับรำบ
6.3.3 ระยะห่ างระหว่ างชุดอุปกรณ์ ตรวจจับใต้ เพดานลาดเอียง
ตาแหน่งติดตังในพื
้ น้ ที่ที่มีเพดานลาดเอียง ต้ องติดตังชุ
้ ดตัวส่ง -รับและแผ่นสะท้ อน (ดูรูปที่ 6.13)
หรื อชุดตัวส่งและตัวรับ (ดูรูปที่ 6.14) ให้ ลาแสงขนานกับแนวระดับไปตามลาดเอี ยงของเพดาน โดยใช้
ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์ใต้ เพดานระดับราบ (ดู 6.3.2)
(1) การวัดความสูงของของเพดานลาดเอียง เพื่อกาหนดตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับต้ องวัด
จากเพดานลงมาถึงพื ้นในแนวดิง่ ในแต่ละระดับลาดเอียงที่เพดาน
(2) การวัดระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจจับ ต้ องวัดในแนวระดับราบ
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บริเวณติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดจุด

แผ่นสะท้ อน

แนวลำแสง

แผ่นสะท้ อน
ตัวส่ง-รับ
s

½s
ไม่เกิน 1.00 เมตร

ตัวส่ง-รับ

s

ไม่เกิน 1.00
เมตร

½s

s
ไม่เกิน 1.00 เมตร

แนวลำแสง
s

½s

s = ระยะห่ำง
ข.เพดำนหลังคำทรงเพิงแหงน

ก.เพดำนหลังคำลำดเอียง

รู ปที่ 6.13 ระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสงแต่ละชุดใต้ เพดำนลำดเอียง
7.00 14.00
BR

ก

14.00
BR

14.00
BR

14.00 7.00
BR

BR

ก

แนวจัว่
หลังคำ
BT

BT

BT

BT

BT

แปลนเพดานลาดเอียง
7.00 14.00
BR

14.00
BR

14.00
BR

14.00 7.00
BR

BR

ภาพตัด ก-ก

รู ปที่ 6.14 แบบตัวอย่ำงกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสง ใต้ เพดำนลำดเอียง
หมายเหตุ มิ ติ เป็ นเมตร
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6.4 อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่ างอากาศหลายจุด
อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดสุ่ม ตัวอย่างอากาศหลายจุด (multipoint aspirated smoke detectors)
คืออุปกรณ์ตรวจจับควันที่ประกอบด้ วยท่อดูดอากาศจากพื ้นที่ปอ้ งกันกลับมายังเครื่ องตรวจจับควัน ด้ วยปั๊ ม
ดูดอากาศขนาดเล็ก โดยท่ออาจมีรูสาหรับดูดสุ่มตัวอย่างอากาศได้ ตงแต่
ั ้ หนึ่งรู ขึน้ ไป ซึ่งจุดสุ่มตัวอย่าง
อากาศแต่ละจุดถือเสมือนเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด และต้ องใช้ ระยะห่างตามมาตรฐานของอุปกรณ์
ตรวจจับควันชนิดจุด โดยท่อต้ องมีขนาด ความยาว จานวนรู และขนาดของรูเป็ นไปตามที่ผ้ ผู ลิตกาหนด (ดู
รูปที่ 6.15 และ 6.16) โดยขนาดของพื ้นที่สาหรับโซนตรวจจับแต่ละโซน ต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดในข้ อ 3.2
หมายเหตุ อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิ ดจุดที ่ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ส่มุ ตัวอย่างอากาศเพียงจุดเดียวจากท่อดูดลมกลับของ
ระบบปรับอากาศ (ดูข้อ 4.2.1.1) ไม่ถือเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับชนิ ดนี ้

6.4.1 ระยะห่ างและตาแหน่ งติดตัง้ ของอุปกรณ์ ตรวจจับ
(1) โซนตรวจจับด้ วยอุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแต่ละโซน สามารถมีขนาด
พื ้นที่โซนได้ ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร (ดูรูปที่ 6.17)
(2) จุดสุ่ม ตัวอย่างแต่ล ะจุด จะต้ องมี รูสุ่ม ตัวอย่างที่ มี ขนาดเหมาะสมที่ ทาให้ ระบบทางานได้
โดยสะดวกและถูกต้ อง
(3) ระยะห่างระหว่างรู ส่มุ ตัวอย่าง จะต้ องไม่เกินกว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด
จุด(ดูรูปที่ 6.18 (ก) และ 6.18 (ข))
(4) ห้ องที่มีขนาดพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 46 ตารางเมตร จะต้ องมีจดุ สุม่ ตัวอย่างตังแต่
้ 2 จุดขึ ้นไป
(5) การออกแบบระบบท่อดูดอากาศ รวมทังการก
้
าหนดขนาดท่อและการคานวณปริมาตรการไหล
ของอากาศผ่านท่อ จะต้ องทาให้ ระบบมี ความไวในการตรวจจับควันไม่น้อยกว่า อุป กรณ์
ตรวจจับควันชนิดจุด ในขนาดพื ้นที่ตรวจจับที่เท่ากัน
(6) การออกแบบระบบท่อสุ่มตัวอย่างจะต้ องทาให้ ปริ มาตรการไหลของอากาศจากรูส่มุ ตัวอย่าง
ทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับปริ มาตรอากาศที่ดดู ผ่านรูส่มุ ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ จุด
ตรวจจับมากที่สดุ
(7) อากาศที่ถูกดูดผ่านจุดสุ่มตัวอย่างที่จุ ดไกลสุดมาถึงจุดตรวจจับ จะต้ องใช้ เวลาไม่เกิน 120
วินาที

6.4.2 การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ
ท่อและชุดอุป กรณ์ ต รวจจับ ต้ องติด ตัง้ บนฐานที่ มั่น คงแข็ง แรงไม่สั่นไหว อันทาให้ เกิ ด การเริ่ ม
สัญญาณที่ผิดพลาด
(1) ท่อที่ใช้ จะต้ องเป็ นท่อชนิด พีวีซี อย่างหนาสีขาว หรื อสีส้มหรื อเป็ นท่อทองแดง
(2) การต่อท่อ จะต้ องต่อด้ วยข้ อต่อแบบประสานแนบสนิท
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(3) การวางแนวท่อและการติด ตัง้ ในทุก ส่วนของระบบท่อ จะต้ องทาให้ สามารถเข้ าท าการ
บารุ งรักษาในภายหลังได้ โดยง่าย ทังการก
้
าหนดตาแหน่งของรู ส่มุ ตัวอย่างจะต้ องไม่ทาให้
ความสามารถตรวจจับของระบบลดลงในระยะยาว
(4) ท่อหัวสุม่ ตัวอย่างที่ตอ่ แยกจากท่อหลักของระบบจะต้ องยึดปลายทังสองด้
้
านอย่างแข็งแรง
(5) รูส่มุ ตัวอย่างจะต้ องเรี ยบทังภายนอกและภายใน
้
กับจะต้ องไม่ทาสีทบั รูส่มุ ตัวอย่างอันอาจ
ทาให้ ขนาดของรูเล็กลง
(6) ตาแหน่งของจุดสุม่ ตัวอย่าง จะต้ องทาเครื่ องหมายด้ วยสีที่แตกต่างจากท่อในบริเวณอื่น
(7) ท่อสีขาว จะต้ องทาเครื่ องหมายทุกระยะ 2 เมตร ด้ วยเส้ นสีแดง หรื อสีส้ม กว้ างไม่น้อยกว่า
25 มิลลิเมตรตลอดความยาวของท่อหรื อแสดงอักษรสีแดง หรื อสีส้มข้ อความว่า “แจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ”ทุกระยะ 2 เมตร โดยตัวอักษรต้ องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า10มิลลิเมตร
(8) ระบบท่อที่ติดตังซ่
้ อนในฝ้าเพดาน แล้ วต่อท่อแยกไปยัง จุดสุ่มตัวอย่าง หรื อหัวสุ่มตัวอย่าง
จะต้ องมีเครื่ องหมายหรื อข้ อความแสดงว่าเป็ นจุดสุม่ ตัวอย่าง
(9) จุดสุม่ ตัวอย่างหรื อหัวสุม่ ตัวอย่างที่ตอ่ อยู่กบั ท่อแยกด้ วยท่ออ่อน จะต้ องยื่นเลยจากระดับฝ้า
ไม่น้อยกว่า 25 มม. แต่ไม่เกิน 600 มม.
(10) หากรู ส่มุ ตัวอย่างอุดตันจะต้ องมีเสียงและสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้ แสดง ที่แผงควบคุม
ระบบสุม่ ตัวอย่าง และที่แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(11) แหล่งจ่ายไฟสาหรับระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่าง รวมทังปั
้ ๊ มดูดอากาศ ส่วนตรวจจับ
และส่วนแจ้ งสัญญาณ จะต้ องมีพิกดั ไม่น้อยกว่าที่คานวณได้ ตามภาคผนวก ง
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รูสมุ่ ตัวอย่ำงอำกำศ
ท่อสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศ

O
O
O
O
เครื่ องตรวจจับควัน

อำกำศจำกพื ้นที่ปอ้ งกัน

รู ปที่ 6.15 ตัวอย่ำงกำรทำงำนของอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด

ท่อสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศ
รูสมุ่ ตัวอย่ำงอำกำศ

รูสมุ่ ตัวอย่ำงอำกำศ

พื ้นที่เหนือฝ้ำเพดำน

ฝ้ำเพดำน
หัวสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศ

พื ้นที่ปอ้ งกัน

หัวสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศ

รู ปที่ 6.16 ตัวอย่ำงกำรติดตังท่
้ อและหัวสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศ
สำหรับระบบตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุด

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6-16|วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคที่ 6

พื ้นที่สำนักงำน

พื ้นที่คลังสินค้ ำ
ชุดตรวจจับควัน

แนวท่อสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศติดตังที
้ ่ระดับเพดำน
คลังสินค้ ำย่อย
ชันลอย
้
ลำนขนถ่ำยสินค้ ำ

จุดจอดรถยก

ชุดตรวจจับควัน

รู ปที่ 6.17 ภำพตัวอย่ำงกำรวำงท่อดูดอำกำศ
ระบบตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่ำงอำกำศหลำยจุดสำหรับคลังสินค้ ำ
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S

S

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด
S

S

พื ้นที่ปอ้ งกัน

9.10
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

9.10
4.50

รู ปที่ 6.18 (ก) ภำพเพื่อกำรเปรี ยบเทียบกำรติดตังบนเพดำนระดั
้
บรำบ
ระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด
หมายเหตุ มิ ติ เป็ นเมตร
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4.50

9.10

9.10

9.10

9.10

4.50

4.50

แนวท่อสุม่ ตัวอย่ำง

9.10

9.10

ชุดตรวจจับควัน

9.10

พื ้นที่ปอ้ งกัน

รูสมุ่ ตัวอย่ำง

4.50

รู ปที่ 6.18 (ข) ภาพเพื่อการเปรี ยบเทียบการติดตังบนเพดานระดั
้
บราบระยะห่างระหว่างรู
หรื อหัวสุม่ ตัวอย่างอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด
หมายเหตุ มิ ติ เป็ นเมตร

6.5 อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดภาพวีดีโอ (video image smoke detector)
อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน ชนิ ด ภาพวิ ดี โ อ ให้ การตรวจจับ โดยการวิ เ คราะห์ ภ าพที่ ถ่ า ยทอดจาก
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดสี หรื อ ขาว ดา และจะเริ่ มสัญญาณตรวจจับเมื่อควันมีความหนาแน่นมากขึ ้น หรื อ
แพร่ขยายตัวกินพื ้นที่มากขึ ้นเกินพิกดั ที่กาหนดในภาพทังนี
้ ้กล้ องทุกชุด ต้ องมีการตรวจคุมสายสัญญาณ
6.5.1 ตาแหน่ งติดตัง้ ในพืน้ ที่ป้องกัน
(1) พื ้นที่ปอ้ งกันต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทางานของกล้ อง ในอันที่จะให้ ภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอกับการประมวลผลและวิเคราะห์ได้
(2) พื ้นที่ปอ้ งกันต้ องไม่มีฝนละออง
ุ่
หรื อหมอกควันจากไอน ้าหรื อสิ่งที่คล้ ายกับควัน ที่ทาให้ กล้ อง
มองเห็นภาพได้ พร่ามัวจนอาจทางานตรวจจับที่ผิดพลาดได้
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(3) ต าแหน่ ง และพื น้ ผิ ว ที่ ใ ช้ ติ ด ตัง้ ต้ อ งไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว หรื อ บิ ด ตัว อัน เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา
(4) ตาแหน่งติดตังและทิ
้
ศทางการมองพื ้นที่ปอ้ งกันของกล้ อง ต้ องไม่มีโครงสร้ างอาคาร หรื อสิ่งที่
บดบังมุมมองเห็นพื ้นที่ หรื อสิ่งที่ต้องการการตรวจจับด้ วยกล้ อง
6.5.2 จานวนกล้ องโทรทัศน์
กล้ องโทรทัศน์ติดตังในแต่
้
ละพื ้นที่ป้องกัน ต้ องมีจานวนที่พอเพียงต่อการมองเห็นพื ้นที่ป้องกันได้
ดังนี ้
(1) มองเห็นพื ้นที่ได้ ทงหมด
ั้
โดยไม่มีสว่ นใดในพื ้นที่ที่เป็ นจุดบอดภาพ
(2) มองเห็นพื ้นที่ส่วนทับซ้ อน (overlap area) ในภาพจากแต่ละกล้ อง ในแต่ละมุมมอง (ดูรูปที่
6.19)
(3) ภาพในแต่ล ะส่ว นของพื น้ ที่ หรื อภาพที่ เห็นพื น้ ที่ ทัง้ หมดต้ องไม่เล็ กจนกระทั่ง ไม่อ าจระบุ
นัยสาคัญได้
กล้ อง 1
กล้ อง 1

กล้ อง 2

พื ้นที่ทบั

(ก) ภาพมองจากด้ านข้ าง

มุมมองกล้ อง
1
พื ้นที่ทบั ซ้ อน
มุมมองกล้ อง
2

(ข) ภาพมองจากด้ านบน

รู ปที่ 6.19 ภำพกำรติดตังกล้
้ องที่มีมมุ มองพื ้นที่ทบั ซ้ อน
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ภาคที่ 7
อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิง
7.1 ทั่วไป
ผู้ใช้ งานต้ องมีความเข้ าใจหลักการทางานของอุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิง (แบบอินฟราเรด และ
อัลตราไวโอเลต) ด้ วย เพื่อการเลือกใช้ ที่ถูกต้ อง เหมาะสมกับความเสี่ยงของสถานที่และระดับของการ
ป้องกัน การติดตังต้
้ องทาตามคาแนะนาของผู้ผลิต ตามชนิดของอุปกรณ์ที่เลือกใช้

7.2 ระยะห่ างและตาแหน่ งติดตัง้ ของอุปกรณ์ ตรวจจับ
ระยะห่างจากจุดกาเนิดไฟถึงอุปกรณ์ตรวจจับ มีผลต่อความเข้ มของการแผ่รังสี โดยความเข้ มของ
รังสีที่มาถึงอุปกรณ์ตรวจจับจะลดลง ในปริมาณที่ผกผันของระยะห่างยกกาลังสองโดยประมาณ ดังนันหาก
้
ระยะห่างเพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่า ความเข้ มของการแผ่รังสีจากจุดกาเนิดไฟจะต้ องมีมากขึ ้นถึง 4 เท่าจากเดิม
จึงจะทาให้ อปุ กรณ์ตรวจจับทางาน
(1) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงต้ องติดตังไม่
้ ให้ มีวตั ถุมากีดขวาง หรื อมีโครงสร้ างของอาคารบัง หรื อ
อยู่ในแนวมุมตรวจจับของอุปกรณ์ (field of view) ตาแหน่งติดตังต้
้ องเข้ าทาการบารุงรักษาได้
สะดวก เช่นการทาความสะอาดเลนส์ ทังต้
้ องไม่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับใกล้ แสงสว่างจ้ าหรื อหลัง
กระจกใสหรื อแผงโปร่งแสงใด ๆ ที่บงั การรับการแผ่รังสีจากเปลวเพลิง
(2) อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิ ง ต้ องติดตัง้ ให้ เกิ ดเงาหรื อจุดบอดบนพืน้ ที่ที่ป้องกันให้ น้อยที่สุด
พื ้นที่ที่ไม่ได้ รับการป้องกันที่เกิดขึ ้นจากการบังของวัตถุเช่น สิ่งของบนชันเก็
้ บของสูง ๆ ต้ องติด
อุปกรณ์ตรวจจับเพิ่มเติมที่จดุ นัน้

7.3 การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ
อุปกรณ์ตรวจจับต้ องติดตังบนฐานที
้
่มนั่ คงไม่สนั่ ไหว อันทาให้ เกิดการเริ่มสัญญาณที่ผิดพลาด
7.3.1 การพิจารณามุมมอง
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง จะทางานตรวจจับได้ เฉพาะในแนวที่มองเห็นได้ โดยตลอด จากจุดที่
เป็ นต้ นกาเนิดไฟเท่านัน้ (ดูรูปที่ 7.1) ในระยะทางที่มีความไวในการตรวจจับ สูงสุด โดยจะต้ องพิจารณาถึง
องค์ประกอบแวดล้ อมอื่นควบคูไ่ ปด้ วย
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ระยะทาง
พื ้นที่ตรวจจับ

ความไวที่ระยะสูงสุดตาม
แนวตังฉากกั
้
บอุปกรณ์ตรวจจับ
(เมตร)

ทรงกรวยของการมองเห็น

มุม -90 องศา

มุม +90 องศา
อุปกรณ์ตรวจจับ
เปลวเพลิง

รู ปที่ 7.1 ตัวอย่างไดอะแกรมโพลาร์ ของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
7.3.2 มุมมองของอุปกรณ์ ตรวจจับ
อุปกรณ์ตรวจจับต้ องใช้ เลนส์ที่ให้ มมุ มองครอบคลุมพื ้นที่หรื อสิ่งที่ต้องการป้องกันได้ โดยอาจติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับหลายชุดเพื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของการตรวจจับ (ดูรูปที่ 7.2)

ความสูงในการติดตัง้

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
ทรงกรวยการมองเห็น
เป้าหมายการตรวจจับ
พื ้นที่ตรวจจับ

พื ้นที่ครอบคลุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับ จานวน 1 ชุด
พื ้นที่ครอบคลุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับ จานวน 2 ชุด
พื ้นที่ครอบคลุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับ จานวน 3 ชุด
พื ้นที่ครอบคลุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับ จานวน 4 ชุด

รู ปที่ 7.2 ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับ 1 ชุด และการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับหลายชุด
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ภาคที่ 8
ข้ อกาหนดการติดตัง้
8.1 ทั่วไป
บริภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ตดิ ตังทั
้ งหมดต้
้
องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และ
ต้ องติดตังในสถานที
้
่ซงึ่ จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการทางานและความเชื่อถือได้ ของ
ตัวบริ ภัณฑ์เอง การเลือกใช้ บริ ภัณฑ์ต้องให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่ทาการติดตัง้
เช่น มีอณ
ุ หภูมิสงู มีความชื ้น เกิดการผุกร่อนได้ สัน่ สะเทือน อยู่ในบรรยากาศที่ติดไฟง่าย
และอื่น ๆ
การติด ตัง้ บริ ภัณ ฑ์ ต้ อ งสะดวกต่อ การบ ารุ ง รั ก ษา และระยะห่า งในการติ ด ตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดในภาคที่ 5, 6, และ 7
หมายเหตุ ในที ่ซึ่งต้องการมี การติ ดตัง้ นอกเหนื อจากที ่กล่าวข้างต้น ต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อแนะนาของ
บริ ษัทผูผ้ ลิ ต

8.2 แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า
8.2.1 แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าหลัก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสาหรับแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องมีขนาดเพียงพอ
สาหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในแผงและมีข้อกาหนดดังนี ้
(1) แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรื อ
(2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จา่ ยกระแสไฟฟ้าได้ เทียบเท่า ข้ อ 8.2.1 (1)
หมายเหตุ ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักทีใ่ ช้คือไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลต์

8.2.2 แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าสารอง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนได้ โ ดยอัตโนมัติ เมื่ อแหล่ง จ่ายไฟฟ้าหลัก เกิ ด
ขัดข้ อง
(2) แบตเตอรี่ เป็ นชนิดที่สามารถประจุได้
(3) แบตเตอรี่ เป็ นชนิดไม่ต้องบารุงรักษา (maintenance free)
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8.2.3 พิกัดของแหล่ งจ่ ายไฟ
พิกัดของแหล่งจ่ายไฟต้ องมีขนาดไม่น้อยกว่าผลรวมของโหลดสูงสุดในข้ อ (1)
และ (2) ต่อไปนี ้
(1) ผลรวมโหลดทังหมดของแผงควบคุ
้
มระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบริ ภณ
ั ฑ์
ทังหมดที
้
่ใช้ ไฟจากแหล่งจ่ายไฟของแผงควบคุมระบบขณะแจ้ งสัญญาณ
(2) กระแสสูงสุดของเครื่ องประจุแบตเตอรี่
หมายเหตุ เครื ่องประจุแบตเตอรี ่ตอ้ งสามารถประจุแบตเตอรี ่ภายใน 24 ชัว่ โมง เริ่ มจากที ่
แบตเตอรี ่ ไฟหมด ให้แบตเตอรี ่ สามารถใช้งานได้นาน 5 ชั่วโมงในสภาวะปกติ กับอี ก 15 นาที ใน
สภาวะแจ้งสัญญาณ

8.2.4 พิกัดของแบตเตอรี่
การกาหนดพิกดั ของแบตเตอรี่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่ ต้องมีพิกดั ที่จะสามารถจ่ายไฟให้ ระบบใน
สภาวะปกติได้ ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง หลังจากนี ้แล้ วจะต้ องสามารถจ่ายไฟ
ให้ กบั ระบบในสภาวะแจ้ งเหตุได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(2) ในการคานวณพิกดั ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ใหม่ต้องมีพิกดั ไม่ต่ากว่า 125%
ของค่าที่คานวณได้ ตามข้ อกาหนด โดยใช้ ฐานพิกัดสูญเสีย 20% ของพิกัด
แบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้ งาน
8.2.5 แบตเตอรี่และเรือนบรรจุ
เรื อนบรรจุ หรื อตู้ หรื อแผงบรรจุแบตเตอรี่ ต้ องอยู่ในที่ซึ่งเข้ าตรวจสอบได้ สะดวก
สายต่อขัวแบตเตอรี
้
่ ต้องแสดงขัวให้
้ ชดั เจนเพื่อป้องกันการใส่สายสลับกัน การต่อสายหรื อ
ขัวแบตเตอรี
้
่ ทงหมดต้
ั้
องใช้ ตวั ต่อชนิดที่เหมาะสม ห้ ามต่อไฟจากแบตเตอรี่ ไปใช้ กับโหลด
อื่น นอกจากที่ใช้ กบั แผงควบคุมระบบ
8.2.6 การคานวณพิกัดของแบตเตอรี่
การคานวณหาพิกัดของแบตเตอรี่ และเครื่ องประจุแบตเตอรี่ (battery charger)
จะต้ องคานวณจากโหลดทัง้ หมดที่ ต่ออยู่ในวงจร และต้ องพิจารณาทัง้ สภาวะแจ้ ง เหตุ
และสภาวะใช้ งานปกติ การคานวณให้ ดาเนินการดังนี ้
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AhLIFE

= (IQ x TQ) + (IA x 0.25)

AhREQ

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

กาหนดให้
AhLIFE =
AhREQ =
IQ
=
TQ
=
IA
=
0.25 =
หมายเหตุ

พิกดั ของแบตเตอรี่ เมื่อสิ ้นสุดอายุการใช้ งาน เป็ นแอมแปร์ -ชัว่ โมง
พิกดั ที่ต้องการของแบตเตอรี่ เป็ นแอมแปร์ -ชัว่ โมง
ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะใช้ งานปกติ เป็ นแอมแปร์
จานวนชัว่ โมงสารองที่ต้องการ
ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะแจ้ งเหตุ เป็ นแอมแปร์
จานวนชัว่ โมงแจ้ งเหตุ (ค่าคงที่)

ดูตวั อย่างการคานวณหาพิ กดั ของแบตเตอรี ่ในภาคผนวก ง

8.2.7 ข้ อควรระวังเพื่อป้ องกันการทางานขัดข้ อง
การเชื่อมต่อสาย ระหว่างแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ กบั แผงควบคุมย่อย
ที่ติดตังแยกคนละสถานที
้
่ ต้ องทาให้ ถูกต้ องตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
าสาหรั บ
ประเทศไทย
8.2.8 โหลดรอง (Ancillary Load)
โหลดรองเช่น บริ ภณ
ั ฑ์แสดงผลเพลิงไหม้ บริ ภณ
ั ฑ์โมดุลย์ที่ระบุตาแหน่งได้ และ
บริ ภณ
ั ฑ์ตอ่ ร่วม (interface equipment) ที่ใช้ ควบคุมระบบอื่น ๆ เป็ นต้ น ที่ติดตังห่
้ างไกล
จากบริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบ ต้ องใช้ ไฟจากชุดจ่ายไฟเสริม (auxiliary power supply) ที่
มีการตรวจคุมการจ่ายไฟพร้ อมแบตเตอรี่ สารองไฟ และเครื่ องประจุแบตเตอรี่ ในพิกดั ตาม
การคานวณในข้ อ 8.2.6
อนึ่ง บริ ภัณ ฑ์ ต่อ ร่ วมที่ ประกอบด้ วยขัว้ ต่อสาย รี เลย์ หรื อคอนแทกเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นใดก็ตาม ต้ องทางานภายในพิกดั ทางไฟฟ้าของหน้ าสัมผัสรี เลย์ของแผง
ควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ โดยบรรจุอยูใ่ นตู้ควบคุมที่มีปา้ ยระบุข้อความ “ระบบแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ ”
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8.3 การต่ อเข้ ากับระบบที่ตดิ ตัง้ ไว้ แล้ ว
การต่อเข้ ากับระบบที่ตดิ ตังไว้
้ แล้ ว ต้ องสอดคล้ องตามข้ อกาหนดต่อไปนี ้
(1) การต่อเติม จากระบบเดิม ที่ มีอยู่แล้ ว ต้ องทาการทดสอบระบบรวมทัง้ หมด
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ภณ
ั ฑ์และการติดตังทั
้ งหมดใช้
้
งานร่วมกันได้ ดีและตรงตาม
จุดประสงค์ บริ ภัณฑ์ใหม่ที่จะนามาติดตังต้
้ องสอดคล้ องกับที่ กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานนี ้
(2) ในที่ซึ่งการติดตังเพิ
้ ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ การเดินสายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตังทาง
้
ไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
(3) ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเดินสายไฟของอุปกรณ์ เชื่อมต่อเพื่อสัง่ งานไประบบอื่นที่
ติดตังอยู
้ เ่ ดิมเพื่อต่อเข้ ากับแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ การต่อสายเข้ า
กับขัวต่
้ อสายต้ องใช้ ตวั ต่อสายชนิดบีบย ้า ถ้ าการต่อสายเหล่านี ้ทาที่ภายนอก
แผงควบคุม ระบบแจ้ ง เหตุเ พลิ ง ไหม้ ต้ อ งต่อ ในกล่อ งต่อ สายที่ มี ป้า ยระบุ
ข้ อความ “ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ”
หมายเหตุ การน าอุป กรณ์ ต รวจจับ มาต่ อ ใช้ ง านร่ ว มกับ ระบบเดิ ม ที ่ติ ด ตั้ง ไว้แ ล้ว ต้อ ง
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิ คให้มนั่ ใจว่าสามารถใช้งานร่ วมกันได้

8.4 แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้
8.4.1 ทั่วไป
แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้ (fire alarm control and annunciator panel)
ต้ อ งเห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจน และติ ด ตัง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ท างเข้ าหลั ก ของอาคาร หรื อ อยู่ ใ น
ห้ องควบคุม หรื อศูนย์สงั่ การดับเพลิง ที่สามารถเข้ าตรวจสอบ และบารุงรักษาได้ สะดวก
8.4.2 ห้ องที่ตดิ ตัง้
ประตูห้องที่ติดตังแผงควบคุ
้
มและแสดงผลเพลิงไหม้ ต้องไม่ปิดล๊ อก และมีป้าย
ระบุข้อความ “แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้ ” ที่เห็นได้ ชดั เจน ขนาดความสูงของ
ตัวอักษรต้ องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และต้ องไม่มีอักษรอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยบนประตู
เดียวกันนี ้
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8.4.3 พืน้ ที่ซ่ งึ ห่ างออกไป
แผงควบคุม และแสดงผลเพลิงไหม้ ที่ไม่ได้ ติดตังในพื
้
้นที่ทางเข้ าหลักของอาคาร
แต่ติด ในพื น้ ที่ ซึ่ง ห่า งออกไป ต้ อ งมี แ ผนผัง แสดงต าแหน่ง ที่ ตัง้ ของแผงควบคุม และ
แสดงผลเพลิงไหม้ ตดิ ตังที
้ ่ทางเข้ าหลักของอาคารในตาแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน
8.4.4 ความต้ องการของสถานีดับเพลิงหรื อศูนย์ รับแจ้ งเหตุ
อาคารซึ่ง ระบบแจ้ ง เหตุเ พลิ ง ไหม้ ต่อไปยัง สถานี ดับเพลิง หรื อศูนย์ รับแจ้ ง เหตุ
ตาแหน่ง ที่ ตงั ้ แผงควบคุม และแสดงผลเพลิง ไหม้ ต้องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสถานี
ดับเพลิง หรื อศูนย์รับแจ้ งเหตุ
8.4.5 ตาแหน่ งติดตัง้
บริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมฯ แผงแสดงผลเพลิงไหม้ ต้ องติดตังห่
้ างจากกับบริภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
โดยขอบบนของแผงต้ องอยู่สงู จากพื ้นระหว่าง 1.50 ถึง 1.80 เมตร และมีพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
หน้ าแผงตามรูปที่ 8.1
แผง

พื ้นที่วา่ ง
หน้ าแผง
500 มม.

1.00 เมตร
500 มม.

รู ปที่ 8.1 บริเวณพื ้นที่ว่างหน้ าแผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้
8.4.6 รายละเอียดตาแหน่ งของวงจรโซนตรวจจับ
ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถแสดงรายละเอี ย ดต าแหน่ง ของโซนตรวจจับ ได้ บ นแผง
แสดงผลเพลิงไหม้ ให้ แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ ข้างแผงแสดงผลเพลิงไหม้ ได้
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8.4.7 การเก็บเอกสาร
ต้ องมีต้ จู ดั เก็บเอกสารติดตังอยู
้ ่ใกล้ แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม้ โดยต้ องมีที่ว่าง
เพียงพอสาหรับบรรจุสมุดบันทึกประวัติระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แผนภาพเส้ นเดี่ยวตาม
การติดตังจริ
้ ง และคูม่ ือการใช้ งาน

8.5 แผงแสดงผลย่ อย
(1) แผงแสดงผลย่อยอาจมีในพื ้นที่ของอาคารที่มีการป้องกันเป็ นพิเศษเช่น ห้ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อมีอยูใ่ นอาคารซึง่ ห่างออกไปในพื ้นที่เดียวกัน
(2) แผงแสดงผลย่อยจะใช้ เพื่อแสดงผลพื ้นที่ชนเดี
ั ้ ยวเท่านัน้ ถ้ าแผงแสดงผลย่อย
ใช้ กบั ทังอาคารจะต้
้
องติดตังให้
้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของแผงแสดงผลเพลิง
ไหม้ หลัก หากแผงแสดงผลย่อยใช้ เฉพาะพื ้นที่ที่กาหนด จะต้ องติดตังอยู
้ ่ตรง
บริเวณทางเข้ าหลักที่จะเข้ าไปยังพื ้นที่ที่กาหนดนัน้

8.6 การพิสูจน์ สัญญาณตรวจจับ (Verification)
วงจรโซนตรวจจับสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับควัน ที่ต้องการพิสูจน์การตรวจจับก่อน
ทาให้ เกิดการแจ้ งสัญญาณสาหรับพื ้นที่เสี่ยงต่อการตรวจจับผิดพลาดได้ ง่าย โดยบริ ภณ
ั ฑ์
แผงควบคุม ระบบจะกาหนดให้ ต้องมี การเริ่ ม สัญญาณตรวจจับสองครั ง้ จากอุปกรณ์
ตรวจจับควันในวงจรโซนตรวจจับเดียวกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 60 วินาที จึงจะ
ยืนยันการตรวจจับจากวงจรนัน้ และทาการแจ้ งสัญญาณต่อไป
อุปกรณ์และโซนตรวจจับต่อไปนี ้ ต้ องไม่พิสจู น์สญ
ั ญาณตรวจจับ
(1) อุปกรณ์แจ้ งเหตุ หรื อสวิตช์แจ้ งเหตุด้วยมือ
(2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน และอุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
(3) อุปกรณ์ตรวจจับควัน ที่ใช้ กระตุ้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(4) อุปกรณ์ตรวจจับควัน ที่ตดิ ตังในพื
้ ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ สงู
(5) อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด และชนิดภาพวิดีโอ
(6) อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดลาแสง และอุปกรณ์ตรวจจับก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
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8.7 อุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมือ (Manual fire alarm station)
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ หรื อสวิตช์แจ้ งเหตุด้วยมือ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ เฉพาะเพื่อการ
เริ่ มสัญญาณแจ้ งเหตุโดยบุคคลที่พบเหตุเพลิงไหม้ ในอาคาร ทังนี
้ ้อุปกรณ์แจ้ งเหตุทกุ ชุดที่
ติดตังในอาคารเดี
้
ยวกัน จะต้ องมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกัน มีวิธีการใช้ งานอย่างเดียวกัน
และแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั จากอุปกรณ์แจ้ งเหตุที่ใช้ กบั ระบบอื่น
8.7.1 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมือในอาคาร
(1) ต้ องติดตังที
้ ่บริ เวณทางออกจากพื ้นที่ป้องกันในอาคาร เช่นทางเดินร่ วมหนี
ไฟ หน้ าช่องบันได หน้ าโถงลิฟต์ และหน้ าประตูห้องบันไดหนีไฟ เป็ นต้ น
(2) ต้ องติดในจุดที่ เ ห็นง่ ายทัง้ จากด้ านหน้ า และด้ านข้ าง เข้ าถึงและใช้ งานได้
สะดวก
(3) ต้ องติดสูงระหว่าง 1.00 ถึง 1.30 เมตร วัดจากพื ้นถึงกลางก้ านโยก หรื อแป้นกด
(4) บริ เวณประตูทางออกจากพื ้นที่ ต้ องติดให้ ห่างจากวงกบประตูไม่เกิน 1.50
เมตร และหากช่องประตูกว้ างมากกว่า 12 เมตร ต้ องติดที่ทงสองข้
ั้
างของวง
กบประตูนนั ้
8.7.2 ระยะเข้ าถึงอุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมือในอาคาร
(1) พื ้นที่ปอ้ งกันที่เป็ นพื ้นที่โล่ง ระยะเข้ าถึงอุปกรณ์แจ้ งเหตุต้องไม่เกิน 30 เมตร
(2) พื น้ ที่ ป้องกันที่ มี แนวทางเดินแน่น อน ระยะเข้ าถึง อุปกรณ์ แจ้ ง เหตุ วัด ใน
แนวทางเดินในชันเดี
้ ยวกัน ต้ องไม่เกิน 45 เมตร
8.7.3 การติดตัง้ อุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมือในอาคาร
(1) ต้ องแยกวงจรโซนที่ มี อุปกรณ์ แจ้ ง เหตุด้ ว ยมื อ ออกจากวงจรโซนที่ มี ก าร
พิสจู น์สญ
ั ญาณตรวจจับ
(2) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือที่ติดตังแล้
้ ว ต้ องมองเห็นได้ จากด้ านข้ าง และหากติด
ฝั งเรี ยบเข้ ากับผนัง ต้ องมีดวงไฟสีแดงติดในตาแหน่งเดียวกันที่มองเห็นได้
จากด้ านข้ าง
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(3) อุปกรณ์ แจ้ งเหตุด้วยมื อแต่ละชุด ต้ องมีป้ายแสดงวิธี การใช้ งานติดก ากับ
และหากมีเครื่ องป้องกันการใช้ งานอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือติดตัง้ ต้ องมีปา้ ย
แสดงวิธีการปลดเครื่ องป้องกันนันติ
้ ดกากับด้ วย เช่นกัน

8.8 อุปกรณ์ แสดงผลระยะไกลสาหรั บอุปกรณ์ ตรวจจับ
อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล (remote indicator) สาหรับอุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตังใน
้
ที่ซอ่ น หรื อพื ้นที่หวงห้ าม ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดต่อไปนี ้
(1) อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลต้ องประกอบด้ วยดวงไฟสัญญาณที่ มีแสงไฟเป็ นสี
แดงที่มองเห็นได้ จากด้ านหน้ าและด้ านข้ าง
(2) อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้ องติดตังกั
้ บแผ่น ป้ายที่มีอกั ษรแสดงข้ อความว่า
“แจ้ งเหตุ เ พลิงไหม้ ” ติดอยู่ ตัวอักษรต้ องคงทนถาวรและเห็นได้ ชัดเจน มี
ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
(3) สถานที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ไม่ชดั แจ้ งต้ องระบุสถานที่ติดตังเพิ
้ ่มเติมจาก
ข้ อ 8.8 (2) เช่น
ใต้ หลังคา
(พื ้นที่ที่เข้ าถึงได้ อยูร่ ะหว่างเพดานกับหลังคา)
ในพืน้ ที่ปิด (พื ้นที่ระหว่างเพดานกับพื ้น หรื อพื ้นที่วา่ งใต้ หลังคาที่เข้ าถึงได้ )
ในตู้
(เครื่ องห่อหุ้มขนาดเล็กใช้ สาหรับเก็บบริภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ)
ในห้ อง
(พื ้นที่ขนาดใหญ่ หรื อพื ้นที่หวงห้ าม)
ช่ องอากาศไหลกลับ (return air)
หัวจ่ ายลม (supply air)
(4) ตาแหน่งของอุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ต้ องอยู่ในพื ้นที่ซึ่งเข้ าถึงได้ ตลอดเวลา
เช่นอุปกรณ์ แสดงผลระยะไกลส าหรั บห้ อง ตู้ หรื ออย่างอื่ นที่ คล้ ายกัน ต้ อง
ติดตังบนผนั
้
งหรื อเหนือประตูทางเข้ าไปยังอุปกรณ์ตรวจจับ
(5) อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลสาหรับ พื ้นที่เหนือฝ้า หรื อพื ้นที่ปิด ต้ องติดตังที
้ ่ ฝ ้า
เพดานให้ ตรงกับตาแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับมากที่สดุ
(6) อุปกรณ์แสดงผลระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับ ที่ทางานตรวจจับเพลิงไหม้
ได้ จะต้ อ งยัง คงสถานะแจ้ ง เหตุจ นกว่าจะมี ก ารปรั บ ตัง้ ใหม่ และอุป กรณ์
ตรวจจับนันปรั
้ บปกติแล้ ว
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(7) กรณีสายวงจรอุปกรณ์แสดงผลระยะไกลขาด หรื อลัดวงจร จะต้ องไม่มีผลต่อ
การทางานของอุปกรณ์ตรวจจับนัน้ ๆ ทังการตรวจจั
้
บ และการเริ่ มสัญญาณ
กลับมายังแผงควบคุมระบบฯ

8.9 การควบคุมระบบร่ วมทางานให้ ความปลอดภัย
ระบบแจ้ ง เหตุเ พลิ ง ไหม้ ต้ อ งควบคุม ระบบร่ ว มท างานให้ ค วามปลอดภัย อื่ น ได้
โดยตรง หรื อควบคุมผ่านบริภณ
ั ฑ์ตอ่ ร่วม (interface equipment) ให้ ทางานตามที่กาหนด
ไว้ ลว่ งหน้ า เมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพ ดังนี ้
8.9.1 ระบบที่ต้องควบคุมให้ ทางานเมื่อมีการแจ้ งสัญญาณอพยพ
(1) ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนี ไ ฟ ระบบระบายควันไฟ ระบบประกาศ
ฉุกเฉิน บริภณ
ั ฑ์ควบคุมการทางานของระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมปลด
ประตูหรื อม่านกันควั
้ น หรื อกันไฟ
้ และบริภณ
ั ฑ์ควบคุมให้ ลิฟต์ลงมาจอดเปิ ด
ประตูที่ชนล่
ั ้ าง หรื อชันที
้ ่กาหนดเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยที่จะนาไปสู่จดุ ปล่อยออก
(exit point)
(2) ระบบเฝ้าตรวจการทางานแจ้ งสัญญาณ (alarm monitoring system) ผ่าน
ระบบควบคุมอาคาร (building automation system) หรื อแจ้ งสัญญาณไป
ยังสถานีศนู ย์รับแจ้ งเหตุ (central monitoring station)
8.9.2 การควบคุมการปลดประตูกัน้ ควัน และกัน้ ไฟลาม
อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับรัง้ ประตู (electro-magnetic door holder) เพื่อกัน้
ควันหรื อกันไฟลาม
้
(ดูข้อ 2.5.8) จะทางานปลดประตูเมื่อมีการควบคุมดังนี ้
(1) ปลดเมื่อถูกดึงประตูให้ ปิดด้ วยมือ
(2) ปลดเมื่อมีการควบคุมจากแผงควบคุมระบบในขณะแจ้ งสัญญาณอพยพ
(3) ปลดเมื่อมีการควบคุมจากอุปกรณ์ ตรวจจับควัน ชนิดที่มีชุดรี เลย์ควบคุม ที่
ติดในช่องทางเดิน ที่กาหนดให้ สามารถควบคุมอุปกรณ์ รัง้ ประตูเมื่อตรวจจับ
ควันได้ (ดูรูปที่ 8.2) โดยต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันที่เพดานหรื อผนังใน
พื ้นที่ทางเดินทังสองด้
้
านของประตูห่างจากกึ่งกลางช่องประตูไม่เกิน 1.50
เมตร
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(4) วงจรควบคุมระหว่างอุปกรณ์รัง้ ประตู และแผงควบคุมระบบ หรื ออุปกรณ์
ตรวจจับควันดังกล่าวจะต้ องมีการตรวจคุมวงจร
สายควบคุม
อุปกรณ์ดงึ ประตูปิด
สายไฟ 24 VDC
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ติดตังห่
้ างขอบประตู
ไม่เกิน 1.50 เมตร

อุปกรณ์รัง้ ประตู

สายวงจรตรวจจับ

รู ปที่ 8.2 ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์รัง้ ประตูที่ควบคุมด้ วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน

8.10 ระบบหัวกระจายนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler system)
อุปกรณ์กระตุ้นจากระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ เช่นสวิตช์ตรวจจับการ
ไหลของน ้าในท่อ สวิตช์ตรวจจับแรงดันน ้าผิดปกติในท่อ สวิตช์ตรวจคุมการปิ ดประตูน ้า
ต้ องต่อเข้ ากับแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ โดยแยกโซนตรวจจับออกต่างหากเพื่อ
แจ้ งสัญญาณการตรวจคุมของวงจรโซนนัน้ ๆ
หมายเหตุ ดู มาตรฐานระบบป้องกันอัคคี ภยั วสท. กรณี ควบคุมระบบดับเพลิ งด้วยสาร
สะอาดอันประกอบด้วยแผงควบคุมชนิ ดวงจรข้าม (cross zone) สวิ ตช์ ปล่อยสารดับเพลิ ง (manual
release) และสวิ ตช์ ยกเลิ กการปล่อยสารดับเพลิ ง (abort switch)

8.11 การเดินสายตัวนา
8.11.1 ทั่วไป
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การเดินสายวงจรโซนตรวจจับ วงจรโซนแจ้ งสัญญาณ และวงจรไฟฟ้าแรงต่าอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบนี ้ ต้ องเดินสายตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
าสาหรับประเทศไทย
และแยกท่อ หรื อรางดินสายต่างหากจากวงจรไฟฟ้าของระบบอื่น
8.11.2 สายไฟฟ้ า
สายไฟฟ้าที่ใช้ ต้องสอดคล้ องตามข้ อกาหนดต่อไปนี ้
8.11.2.1 ขนาด สายไฟฟ้าต้ องมีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสที่ไหลในวงจรได้
แต่ต้ อ งมี ข นาดไม่เ ล็ ก กว่ า 1.5 ตารางมิ ล ลิ เ มตร (ดูภ าคผนวก ค)
ยกเว้ นสายเคเบิลชนิดทนไฟ
8.11.2.2 ค่ าแรงดันตกหรื อความต้ านทานวงจร (loop resistance) ต้ องไม่
เกินค่าที่ผ้ ผู ลิตระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ กาหนดหรื อแนะนา
8.11.2.3 สายไฟฟ้ า ชนิ ด อื่ น แม้ จ ะมี ข้อกาหนดของสายไฟฟ้าตามข้ างบน
อนุญ าตให้ ใ ช้ วิ ธี เ ดิ น สายคมนาคมได้ เ ช่ น ใช้ ส ายใยแก้ ว (optical
fiber) เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตัง้ มี ค วามสามารถเที ย บเท่ า ที่ ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานนี ้ และเพื่ อให้ วงจรเหล่านันป้
้ องกันเพลิงไหม้ อาคารได้ ตาม
หน้ าที่ที่กาหนด
8.11.2.4 สถานที่ดังต่ อไปนี ้ ต้ องใช้ สายทนไฟ
(1) สายในช่องเปิ ดแนวดิง่ (shaft) ที่ไม่ปิดล้ อมทนไฟ
(2) สายระหว่างแผงควบคุมกับอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
(3) สายระหว่างแผงควบคุมกับ บริ ภัณฑ์แผงต่อร่ วมกับระบบต่าง ๆ
ในข้ อ 2.5
ยกเว้ น พื ้นที่ ที่ปิดล้ อมด้ วยวัสดุทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
หมายเหตุ ดูภาคผนวก ค สาหรับสายไฟฟ้าชนิ ดต่าง ๆ ที ่สามารถใช้ได้

8.11.3 การทาเครื่องหมายที่สาย และช่ องเดินสาย
8.11.3.1 การทาเครื่ องหมายที่สาย ต้ องทาเครื่ องหมาย ด้ วยตัวอักษรหรื อตัว
เลขที่ถาวรติดไว้ ที่ปลายสายไฟฟ้าและสายสัญญาณแต่ละเส้ น เพื่อให้
สามารถแยกวงจร และหน้ าที่ของสายแต่ละเส้ นได้ อย่างชัดเจน
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8.11.3.2 การทาเครื่ องหมายช่ องเดินสาย ต้ องทาเครื่ องหมายด้ วยสีเหลือง
หรื อสีส้ม ด้ วยสีที่ถาวร แถบเครื่ องหมายต้ องมีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า
25 มิลลิเมตร เครื่ องหมายต้ องทาทุก ๆ ระยะห่างกันไม่เกิน 2.00 เมตร
ตลอดความยาวช่องเดินสาย
8.11.4 สายโทรศัพท์
สายเคเบิลโทรศัพท์ ที่มีการป้องกันความเสียหายทางกล สามารถใช้ ได้ ในกรณี
ต่อไปนี ้
(1) ระหว่างแผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ กบั แผงแสดงผลเพลิงไหม้
(2) ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ กบั อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล
(3) ในระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน
8.11.5 การต่ อสาย (Joints and Terminations)
การต่อ สายไม่ ว่ า จะเป็ นการต่ อ ระหว่ า งสายไฟฟ้ า ด้ ว ยกั น หรื อ ต่อ ระหว่ า ง
สายไฟฟ้ากับบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า ต้ องสอดคล้ องตามข้ อกาหนดต่อไปนี ้
(1) การเดินสายอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทังหมดต้
้
องมีการตรวจคุม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
เมื่อมีการถอดชิ ้นส่วนใด ๆ จากวงจรโซนตรวจจับ จะมีสญ
ั ญาณเตือนที่ชุด
โซนตรวจจับ แต่ล ะสายที่ มี แ รงดัน ไฟฟ้ า เท่า กัน ซึ่ง เดิน เข้ า และออกจาก
อุปกรณ์ เมื่อต่อเข้ ากับขัวต่
้ อสายเดียวกัน ต้ องมีการแยกหัวต่อสายหรื อตัวต่อ
สาย
(2) ในการต่อสายต้ องมีวิธีการต่อสาย และเลือกใช้ อปุ กรณ์ตอ่ สายให้ เหมาะสม
กับสภาพการใช้ งาน การเดินสายในท่อร้ อยสายให้ ตอ่ สายได้ เฉพาะในกล่อง
ต่อสายหรื อกล่องจุดต่อไฟฟ้าที่สามารถเปิ ดออกได้ สะดวก กล่องต่อสายต้ อง
มี เ ครื่ อ งหมายโดยการทาสี ด้ ว ยสี เ หลื อ งหรื อ สี ส้ ม หรื อ แสดงด้ ว ยอัก ษร
ข้ อความว่า “แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ” ในตาแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจนภายหลังการ
ติดตัง้ ตัวอักษรต้ องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
(3) อุปกรณ์ การต่อสายที่ใช้ กับสายทนไฟ ต้ องเป็ นชนิดที่ออกแบบให้ ใช้ ได้ กับ
สายทนไฟชนิดนัน้ ๆ
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(4) ในที่ซงึ่ อุปกรณ์ตรวจจับต่อด้ วยสายอ่อน ที่แต่ละปลายสายต้ องมีอปุ กรณ์ยึด
สายติดกับโครงสร้ างเพื่อลดแรงดึงสายที่ขวต่
ั ้ อสาย
(5) ในที่ ซึ่ง อุปกรณ์ เ ริ่ มสัญ ญาณมีสัญญาณเตือนแยกกัน การต่อสายต้ องให้
มัน่ ใจว่าการขัดข้ องของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณใด ๆ จะต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การส่งสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
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ภาคที่ 9
อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ
9.1 ทั่วไป
อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณด้ วยเสียง และ หรื อด้ วยแสงต้ องเป็ นชนิดที่ทำงำนโดยกำรสั่งงำนจำก
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และต้ องทำงำนแจ้ งสัญญำณได้ ตอ่ เนื่องนำนไม่น้อยกว่ำ 60 วินำที
(2) ในพื น้ ที่ ส ำธำรณะ (public area) หรื อ พื น้ ที่ ส่ ว นกลำงในอำคำร ระดับ ควำมดัง ของเสี ย ง
สัญญำณที่จุดใด ๆ ต้ องมำกกว่ำควำมดังของเสียงแวดล้ อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 15 dB(A) และ
ต้ องมำกกว่ำควำมดัง เสี ยงแวดล้ อมสูง สุดไม่น้อยกว่ำ 5dB(A) ทัง้ นี ้ ต้ องดัง ไม่น้อยกว่ำ 65
dB(A) แต่ไม่ดงั เกินกว่ำ 110 dB(A)
(3) ในพืน้ ที่สวนบุคคล (private area) ระดับควำมดังของเสียงสัญญำณที่จุดใด ๆ ต้ องมำกกว่ำ
ควำมดังของเสียงแวดล้ อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 10 dB(A) ทังนี
้ ้ต้ องดังไม่น้อยกว่ำ 65 dB(A) แต่ไม่
ดังเกินกว่ำ 110 dB(A)
(4) ในพื ้นที่ห้องนอน ควำมดังของเสียงสัญญำณวัดที่หมอน ต้ องดังไม่น้อยกว่ำ 75 dB(A) และต้ อง
ดังมำกกว่ำควำมดังของเสียงแวดล้ อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 15dB(A) หรื อมำกกว่ำควำมดัง ของ
เสียงแวดล้ อมสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 5 dB(A)
(5) ในพื ้นที่มีคา่ เฉลี่ยของระดับเสียงแวดล้ อมสูงกว่า 95dB(A) เช่นพื ้นที่อตุ สาหกรรม หรื อพื ้น
ที่ ห้ า มใช้ เ สี ย งเช่ น ห้ อ งผู้ป่ วย และสถานที่ ส าหรั บ ผู้มี ปั ญ หาการได้ ยิ น เป็ น ต้ น ต้ อ งติ ด ตัง้
อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงที่กระพริ บ 1-2 ครัง้ ต่อวินาที โดยให้ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงไม่เกิน 30.00 เมตรและติดตังในลั
้ กษณะแบ่งพื ้นที่ครอบคลุมเป็ นสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัส โดยใช้ คา่ ความเข้ มแสงและจานวนอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณตามตาราง
ที่ 9.1 และ 9.2
(6) อุปกรณ์ แจ้ งสัญญำณทุกชุดในวงจรโซนเดียวกัน ต้ องทำงำนพร้ อมกันในจังหวะและควำมถี่
เดียวกัน (synchronized)
(7) สาหรับอาคารสูง หรื ออาคารอื่นใดที่มีคนใช้ อาคารตังแต่
้ 300 คนขึ ้นไป ต้ องมีอปุ กรณ์ประกาศ
ฉุกเฉินผ่านลาโพงกระจายเสียงที่สามารถทาเสียงสัญญาณ และเสียงประกาศได้ ตามต้ องการ
โดยความดังของเสียงสัญญาณต้ องเป็ นไปตามข้ อ 9.1 (1) (2)(3) และ (4)

9.2 ตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณ
(1) อุป กรณ์ แ จ้ ง สัญ ญำณด้ ว ยเสี ย งแบบติด ผนัง ต้ อ งติด ให้ ข อบบนของอุป กรณ์ อ ยู่สูง จำกพื น้
ระหว่ำง 2.00 เมตร ถึง 2.30 เมตร หรื ออยูต่ ่ำจำกเพดำนไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร
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(2) อุป กรณ์ แ จ้ ง สัญ ญาณด้ ว ยแสงแบบติด ผนัง ต้ อ งติด ให้ ข อบล่า งของอุป กรณ์ อ ยู่สูง จากพื น้
ระหว่าง 2.00 เมตร ถึง 2.30 เมตร หรื ออยูต่ ่าจากเพดานไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และต้ องติด
ในจุดที่สามารถมองเห็นแสงสัญญาณได้ จากทุกทางเข้ า ออกพื ้นที่ (ดูรูปที่ 9.1)
(3) ใช้ ตาแหน่งของอุปกรณ์แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงเป็ นหลัก หากอุปกรณ์เป็ นชุดทังเสี
้ ยงและแสง
(4) ติดอุปกรณ์ฯ ที่หน้ าทางเข้ าอาคารทุกที่ ที่เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงจะใช้ เป็ นทางเข้ าอาคาร
ตารางที่ 9.1 ค่ าความเข้ มแสงของอุปกรณ์ แจ้ งเหตุชนิดติดผนัง ที่ระดับความสูงไม่ เกิน 2.40 เมตร
ค่ าความเข้ มแสงต่าสุดของอุปกรณ์ แจ้ งเหตุแต่ ละชุด หน่ วยแคนเดลลา (cd)
พืน้ ที่ครอบคลุมสูงสุด
(เมตรxเมตร)

อุปกรณ์ แจ้ งเหตุ 1 ชุด อุปกรณ์ แจ้ งเหตุ 2 ชุด
ติดตัง้ ด้ านหนึ่งของผนัง ติดตัง้ ที่ผนังตรงกันข้ าม

อุปกรณ์ แจ้ งเหตุ 4 ชุด
ติดตัง้ ที่ผนังด้ านละชุด

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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ตารางที่ 9.2 ค่ าความเข้ มแสงของอุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงชนิดติดฝ้ าเพดาน
ค่ าความเข้ มแสงต่าสุดของอุปกรณ์ แจ้ งเหตุ แต่ ละชุด หน่ วยแคนเดลา (cd)
พืน้ ที่ครอบคลุมสูงสุด
ระดับความสูงจากพืน้
จานวนอุปกรณ์ แจ้ งเหตุ 1 ชุด
(เมตรxเมตร)
(เมตร)
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.

6.0 ม.
9.0 ม.
12.0
15.0
ม.
ม.

รู ปที่ 9.1 แสดงระยะห่ างของอุปกรณ์ แจ้ งสัญญาณด้ วยแสงชนิดติดผนังมองจากด้ านบน
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ภาคที่ 10
ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบ
(ดูรายละเอียดใน ประมวลหลักปฏิบตั วิ ิชาชีพด้ านการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตัง้
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ฉบับสภาวิศวกร) *

10.1 ทั่วไป
10.1.1 หน้ าที่ของผู้ ติดตั ง้ ระบบแจ้ งเหตุ เพลิ งไหม้ ผู้ติดตังระบบแจ้
้
งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องจัดเตรี ยม
เอกสารที่มีการรับรองการตรวจสอบว่าถูกต้ องแล้ วเช่น แบบที่ติดตังจริ
้ ง คูม่ ือการใช้ งาน แบบรายงานการ
ตรวจสอบ (ดูภาคผนวก ฉ) ให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
10.1.2 หน้ า ที่ข องเจ้ า ของอาคาร เจ้ าของอาคาร ผู้แทน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบอานาจ ต้ องจัดให้ มีการ
ปฏิบตั ิการตรวจสอบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อทาการติดตังเสร็
้ จแล้ ว และก่อนที่จะใช้ ประโยชน์อาคาร
และจัดให้ มีการบารุงรักษาให้ ระบบสามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลา ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานนี ้
10.1.3 คุ ณสมบั ติของผู้ ปฏิบัติการตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิการตรวจสอบ ต้ องเป็ นวิศวกรที่มีใบประกอบ
วิช าชี พ วิศวกรรมตามพระราชบัญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. 2542 ไม่ต่ากว่าประเภทสามัญ วิ ศ วกร และต้ อ งมี
คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1) ได้ รับการฝึ กอบรม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่ องระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ หรื อที่คล้ ายกัน
(2) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
10.1.4 แบบที่ ติ ด ตั ง้ จริ ง แบบที่ ติด ตัง้ จริ ง ต้ อ งชัด เจนและมี ม าตราส่ว นที่ เ หมาะสม แนะน าให้ ใ ช้
สัญลักษณ์ตามมาตรฐานนี ้แบบต้ องแสดงถึงสถานที่ที่ใช้ อย่างชัดเจน มีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี ้
(1) ต าแหน่ ง และจุด ต่อ ของบริ ภัณ ฑ์ ที่ ติ ด ตัง้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานนี ร้ วมถึ ง การให้
หมายเลขโซนตรวจจับที่ไม่ซ ้ากัน
(2) ตาแหน่งที่ตอ่ ร่วมกับระบบอื่น เช่น ระบบจัดการอาคารและพลังงาน ศูนย์สงั่ กดับเพลิง เซอร์
กิตเบรกเกอร์ ที่ใช้ ควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และการควบคุมรองอื่น
(3) วงจรการเดินสายของระบบ
(4) ระดับความดังของเสียงแจ้ งเหตุ และตาแหน่งที่วดั

*

สามารถเรียกรับเอกสาร (download) ได้ ที่ เวปไซด์ สภาวิศวกร ( http://www.coe.or.th/_coe/_product/20120327111022-1.pdf )
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10.2 ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบการติดตัง้
10.2.1 การตรวจสอบและการทดสอบ
ต้ องมีการตรวจสอบทดสอบและทาการบันทึกส่วนที่มีการติดตังใหม่
้
และส่วนที่มีการปรับปรุงจาก
การติดตังเดิ
้ ม หรื อส่วนที่เพิ่มเติมขึ ้น ดังนี ้คือ (ดูภาคผนวก ฉ)
(1) ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับทังหมดที
้
่ใช้ ในระบบตามแบบที่ติดตังจริ
้ ง มีรายละเอียดดาเนินการดังนี ้
ก. ตรวจสอบชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ
ข. เปรี ยบเที ยบชุดโซนตรวจจับที่ ติดตัง้ ใช้ ง านกับแบบที่ ติดตัง้ จริ ง โดยเฉพาะจ านวนของ
อุปกรณ์ตรวจจับในแต่ละโซนตรวจจับ ต้ องไม่เกินจานวนที่ยอมให้ ใช้ ได้ ตามมาตรฐานนี ้
ค. ความเหมาะสมของการติดตังอุ
้ ปกรณ์กบั สภาพแวดล้ อม
ง. ต้ องไม่มีการปรับแต่งความไวของอุปกรณ์เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดของอุปกรณ์นนั ้ ๆ
(2) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของระบบ โดยมีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่สามารถตัดวงจรส่วนที่มีไฟ
ออกได้
(3) ตรวจสอบตาแหน่ง ติดตังของอุ
้
ปกรณ์ ตรวจจับและแผงควบคุม ระบบแจ้ งเหตุเพลิง ไหม้ ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานนี ้
(4) วัดค่าต่าง ๆ ของวงจรโซนตรวจจับ ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือแนะนาการติดตังของโรงงานผู
้
้ ผลิต
เพื่ อให้ มั่นใจว่าถูกต้ องตามข้ อกาหนดรายละเอี ยดของบริ ภัณฑ์ แต่ละตัว และวัดค่าความ
ต้ านทานของฉนวนสายไฟที่ติดตังเที
้ ยบกับดิน (ค่าที่วัดได้ ต้องไม่ต่ากว่า 0.5 เมกกะโอห์ม)
โดยบันทึกค่าความต้ านทานที่ผิดปกติไว้ ด้วย
หมายเหตุ ในที ่ซึ่งบริ ภัณฑ์ ที่ต่ออยู่อาจชารุ ดได้จากการทดสอบค่ าความต้านทานตามที ่กล่าว
ข้างบน อาจเปลีย่ นไปใช้วิธีการทดสอบอย่างอืน่ ทีเ่ หมาะสม
(5) ทดสอบการเปิ ดวงจรและลัดวงจรที่อุปกรณ์ ปลายสายวงจร (End of Line Device) ที่แต่ละ
วงจรโซนตรวจจับหรื อทาการทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสภาวะขัดข้ องและ
สภาวะแจ้ ง เหตุท างานถูก ต้ อ งที่ ชุด โซนตรวจจับ และที่ ส่ว นอื่ น ของอุป กรณ์ ค วบคุม และ
แสดงผล
(6) ทดสอบโดยการกดปุ่ มสัญญาณเสียงแจ้ งเหตุปมแจ้
ุ่ งขัดข้ องสาหรับโซน ตรวจจับแต่ละโซนว่า
ทางานถูกต้ อง ทดสอบเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักโดยการเปิ ดและปิ ดอย่างน้ อย 5 ครัง้ เพื่อ
ความมัน่ ใจว่าจะไม่เกิดขัดข้ องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก

(7) ทดสอบการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับหรื อจุดสุม่ ตัวอย่างที่ได้ ติดตังไว้
้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการ
ท างานของอุป กรณ์ ต รวจจับ การปรั บ แต่ง ระดับ การตรวจจับ และการแสดงผล ถูก ต้ อ ง
ระยะเวลาการตอบรับไม่เกิน 6 วินาที นับจากเวลาที่อุปกรณ์ ตรวจจับทางานจนกระทั่ง แผง
ควบคุมหลักบันทึกการแจ้ งเหตุ หรื อ 30 วินาที เมื่อใช้ อปุ กรณ์พิสจู น์การแจ้ งเหตุ (Verification)
(8) ทดสอบการทางานของอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทังหมด
้
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(9) สาหรับอุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ให้ ทาการตรวจสอบดังนี ้
ก. ตรวจสอบชนิดและจานวนของอุปกรณ์ตรวจจับ ให้ เพียงพอสาหรับการป้องกันพื ้นที่
ข. ตรวจสอบ เพื่อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ตรวจจับครอบคลุมพื ้นที่ที่ต้องการ
ป้องกันทังหมด
้
ค. ตรวจสอบการติดตังของอุ
้
ปกรณ์ตรวจจับว่า ติดตังได้
้ มนั่ คงถาวร
ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจจับว่า ได้ ต่อเข้ ากับแผงควบคุม ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อย่าง
ถูกต้ อง
จ. ตรวจสอบเลนส์ของอุปกรณ์ตรวจจับว่า สะอาด ปราศจากฝุ่ น ไม่อยู่ในตาแหน่งที่รับการ
แผ่รังสีจากภายนอก
ฉ. ทดสอบการตอบสนองต่อเปลวไฟ หรื อเปลวที่จาลองขึ ้น
(10) ทดสอบการทางานของชุดโซนตรวจจับร่วมกับระบบอื่น ๆ
(11) ทดสอบชุดแจ้ งเหตุหลักในการรับสัญญาณแจ้ งเหตุจากแต่ละโซนตรวจจับและตรวจ
สอบการส่งสัญญาณแจ้ งเหตุจากชุดแจ้ งเหตุหลักไปยังบริ ภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาหน้ าที่ควบคุม
เพลิงไหม้
(12) ตรวจสอบและทดสอบแหล่ง จ่า ยไฟฟ้ า หลัก และแหล่ง จ่า ยไฟฟ้ า ส ารอง ว่า เป็ น ชนิ ด ที่
เหมาะสมและมีพิกัดเหมาะสมกับความต้ องการตามที่ กาหนดในข้ อ 9.2 โดยดาเนินการ
ตรวจสอบตามคาแนะนาของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่าชนิดของตัวประจุ และ
การปรับค่าถูกต้ องตามชนิดของแบตเตอรี่
(13) ตรวจสอบ“แบบที่ติดตังจริ
้ ง” ว่าถูกต้ องกับการติดตังจริ
้ ง และตรวจสอบคู่มือการใช้ งานให้
ครบถ้ วนตรงกับที่ตดิ ตังใช้
้ งาน
10.2.2 ผลการตรวจสอบและการทดสอบ
บันทึกผลของการปฏิบตั ิการตรวจสอบ(ตัวอย่างเช่น บันทึกแรงดันไฟฟ้าและกระแสของเครื่ องประจุ
อุปกรณ์ตรวจจับและการระบุรายละเอียดบริ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เป็ นต้ น ในสมุดบันทึกประวัติการทางานของระบบ
และปรับให้ ระบบทางานในสภาวะปกติ

10.3 การรั บรองของผู้ติดตัง้ ผู้ติดตังต้
้ องรับรองว่าได้ ติดตังตามมาตรฐานนี
้
้ (ดูภาคผนวก ช) และ
จัดทาแบบที่ตดิ ตังจริ
้ งเมื่อดาเนินการติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

10.4 เอกสารของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
กล่องหรื อตู้เก็บเอกสารของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ตามข้ อ 8.4.7 ต้ องมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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(1) แบบของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่แสดงรายละเอียดดังนี ้
ก. ตาแหน่ง และหมายเลขโซนที่ตดิ ตังตามมาตรฐานนี
้
้ (ดูภาคผนวก จ)
ข. ทางเข้ าไปยังพื ้นที่ปิด ที่ทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไว้
ค. ตาแหน่งของระบบปรับตังใหม่
้ ทกุ แผงของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(2) การรับรองของผู้ติดตังและรายงานการตรวจสอบของผู
้
้ ปฏิบตั ิการตรวจสอบ (ดูภาคผนวก ฉ
และ ช)
(3) คูม่ ือการใช้ งาน
(4) สมุดบันทึกประวัตกิ ารทางานของระบบ (logbook)

10.5 การบารุ งรั กษา
สาหรับความต่อเนื่องและมัน่ คงของระบบต้ องมีการจัดการบารุ งรักษาเป็ นประจา มีเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์สาหรับการบารุ งรักษา รายละเอียดของการบริ การฉุกเฉินต้ องบันทึกไว้ ในสมุดบันทึกประวัติการ
ทางานของระบบ
หมายเหตุ
1. ในการบารุงรักษาระบบควรดาเนิ นการโดย/หรื อดาเนิ นการร่ วมกับผูผ้ ลิ ต หรื อผูแ้ ทนผูผ้ ลิ ต หรื อผูท้ ี ่
มี ความรู้ในเรื ่องนีอ้ ย่างแท้จริ ง
2. เจ้าของอาคารหรื อผูแ้ ทน ต้องมี รายงานให้ทราบหรื อติ ดป้ายบอกไว้ เมื ่อมี ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ
ถูกตัดออก เพือ่ การบารุงรักษาหรื อดาเนิ นการอย่างอืน่ ในทานองเดียวกัน หรื อเมื ่อมี การต่อกลับเข้า
ระบบ
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ภาคผนวก ก.
การเลือกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับ
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ก.1 ทั่วไป
อุปกรณ์ ตรวจจับเพลิงไหม้ เริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้ าที่ตรวจจับ
สิ่งที่เป็ นผลอันเนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้ เช่นก๊ าซ CO ควัน ความร้ อน และเปลวเพลิง
เป็ นต้ น ตามระยะของพัฒนาการเกิดเพลิง (ดูรูปที่ ก1) ที่ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะโครงสร้ างของ
ตัวอาคารและคุณสมบัติการติดไฟ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ ซึง่ โดยทัว่ ไป อุปกรณ์ตรวจจับ
เพลิงไหม้ แต่ละชุดจะมีคณ
ุ สมบัติตรวจจับผลของเพลิงไหม้ ได้ เพียงชนิดเดียว เช่นอุปกรณ์
ตรวจจับก๊ าซ CO อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน และอุปกรณ์ตรวจจับ
เปลวเพลิง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ดี การเลื อกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับ ต้ องขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้ อมในแต่ล ะ
สถานที่ ทังนี
้ ้เพื่อลดปัญหาการตรวจจับผิดพลาด โดยเฉพาะการเลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับ
ที่ มี ลักษณะการตรวจจับ หลายแบบผสมรวมอยู่ใ นอุปกรณ์ ชุด เดีย วกัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก าร
ตรวจจับที่ มีประสิทธิ ภ าพสูงมากขึน้ เช่นอุปกรณ์ ตรวจจับควันและความร้ อน อุปกรณ์
ตรวจจับควันและก๊ าซ CO และอุปกรณ์ ตรวจจับควัน ก๊ าซ CO ความร้ อน และรังสี IR
จากเปลวเพลิงเป็ นต้ น
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รู ปที่ ก1 พัฒนาการของเพลิงไหม้

ก.2 ข้ อพิจารณาคุณลักษณะของอุปกรณ์ ตรวจจับ
อุปกรณ์ ตรวจจับที่ได้ มาตรฐาน จะต้ องเป็ นอุปกรณ์ ที่มีคุณลักษณะการตรวจจับ
และเริ่ มสัญญาณ เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างภาวะปกติและภาวะ
เพลิ ง ไหม้ ในพื น้ ที่ ป้องกัน ตามคุณ สมบัติการตรวจจับ ของอุป กรณ์ แ ต่ล ะประเภท กับ
จะต้ องเป็ นอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะทางเทคนิคไม่ขดั กับข้ อกาหนดทางเทคนิคของบริ ภณ
ั ฑ์
ควบคุมระบบที่ใช้ เช่นการใช้ กาลังไฟฟ้าไม่เกินพิกัดที่บริ ภณ
ั ฑ์ควบคุมระบบจะรองรับได้
เป็ นต้ น
ก.2.1 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน
อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่มต้ น ที่เริ่มเกิดควันของไอ
ประทุหลังการเกิดประกายไฟ กระทัง่ เพลิงไหม้ เข้ าสู่ระยะที่สอง ที่มีควันสีขาวลอยตัวช้ า
การตรวจจับที่ทาได้ รวดเร็ วตังแต่
้ ระยะเริ่ มต้ นของการเกิดเพลิง ทาให้ มีเวลามากพอที่จะ
เข้ าทาการตรวจสอบหรื อดับเพลิ งเบื ้องต้ น และเริ่ มทาการอพยพคนออกจากพืน้ ที่ตาม
ความจาเป็ น ก่อนจะประสบอันตราย ตัวอย่างเช่น
(1) อุป กรณ์ ต รวจจับ ควัน ชนิ ด สุ่ม ตัว อย่า งอากาศหลายจุด (aspirated type
smoke detector) สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่มต้ น
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(2) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด ชนิดลาแสง และชนิดภาพวิดีโอ (video image
smoke detector) สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่สอง
ก.2.2 อุปกรณ์ ตรวจจับก๊ าซ CO
ก๊ าซ CO เป็ นก๊ าซพิษที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหนาแน่น และน ้าหนักใกล้ เคียงกับ
อากาศ โดยการเผาไหม้ ในระยะเริ่ มต้ นที่การเผาไหม้ ยงั ไม่สมบูรณ์ ก่อนจะเกิดควันไฟจะ
เกิ ดก๊ าซ CO ขึน้ และจะลอยตัวจากการยกตัวของอากาศร้ อน อุปกรณ์ ที่มี คุณ สมบัติ
ตรวจจับก๊ าซ CO แม้ จะมีอายุการใช้ งานจากัด แต่สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ตงแต่
ั ้ ระยะ
เริ่ ม ต้ น ได้ เ ป็ น อย่า งดี โดยสภาพแวดล้ อ มที่ มี ฝุ่ นและไอน า้ ไม่ ท าให้ เ กิ ด การตรวจจับ
ผิดพลาดแต่อย่างใด
ก.2.3 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน
อุปกรณ์ ที่สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ไ ด้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่ สอง หรื อที่ สามที่ควันเริ่ ม
เปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลลอยตัวขึ ้นอย่างรวดเร็ วและมีเปลวไฟ หรื อเพลิงจากเชื ้อเพลิงบางชนิด
ที่ให้ ควันน้ อยแต่อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วกระทัง่ ถึงอุณหภูมิวิกฤติ ดังนี ้
(1) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดจุดแบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
(rate of temperature rise) สามารถตรวจจับการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิ จ าก
การเกิดเพลิงไหม้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่สามในพื ้นที่ ในอัตราความเร็วสูงจนถึงค่าพิกดั
(2) อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความร้ อนชนิ ด จุ ด แบบตรวจจั บ อุ ณ หภู มิ ค งที่ (fixed
temperature type) สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ที่สูงถึงค่าวิกฤติจากการเกิ ด
เพลิงไหม้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่สามในพื ้นที่
(3) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ น (line type thermal detector) สามารถ
ตรวจจับการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิ หรื ออุณหภูมิวิกฤติ ที่บริเวณพื ้นผิวของวัสดุ
ที่สมั ผัสหรื อที่อยู่ใกล้ เคียงตลอดเส้ นของอุปกรณ์ตรวจจับ จากการเกิดเพลิง
ไหม้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่สอง หรื อที่สาม
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ก.2.4 อุปกรณ์ ตรวจจับเปลวเพลิง
อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ที่ระยะแรกเมื่อมีการสันดาปหรื อประกาย
ไฟเกิดขึน้ และระยะที่สามที่ เริ่ มมีเปลวไฟเกิดขึน้ เหมาะกับสถานที่ที่เกิดเปลวเพลิงขึ ้น
อย่างรวดเร็ วเมื่อมีการลุกไหม้ ใช้ ติดตังได้
้ ทงพื
ั ้ ้นที่ภายในอาคาร และกับพื ้นที่มีการกอง
วัสดุภายนอกอาคาร ตลอดจนพื ้นที่หรื ออาคารที่มีการใช้ ของเหลวไวไฟ ทังนี
้ ้ตลอดแนว
มุมมองของอุปกรณ์ตรวจจับจะต้ องไม่มีสิ่งกีดขวางหรื อบดบังใด ๆ ดังนี ้
(1) อุ ป กรณ์ ต รวจจับ เปลวเพลิ ง แบบรั ง สี ใ ต้ แ ดง (infra-red, IR) จะท างาน
ตรวจจับประกายวูบวาบของแสง จากการแผ่รังสีเป็ นช่วง ๆ ในย่านความถี่ 5
เฮิรตซ์ ถึง 15 เฮิรตซ์ ซึ่งใกล้ เคียงกับการแผ่รังสีของเปลวเพลิงจากเชือ้ เพลิง
ประเภทไฮโดรคาร์ บอน (hydrocarbon) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของเหลว
เช่นน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันหล่อลื่น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จะทางาน
ตรวจจับ หากตรวจพบแสงที่ถูกตัดเป็ นช่วง ๆ ด้ วยมอเตอร์ หรื อพัดลม หรื อ
ประกายวูบวาบจากดวงไฟ หรื อจากการสะท้ อนแสงที่ผิวของเหลวในความถี่
ใกล้ เคียงกับเปลวเพลิงด้ วยเช่นกัน
(2) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงแบบรังสีเหนือม่วง (ultra-violet, UV) จะทางาน
ตรวจจับการแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 220 นาโนเมตร ถึง 270 นาโน
เมตร ซึ่งอยู่นอกแถบคลื่นแสง สาหรับการตรวจจับเพลิงไหม้ จากเชื ้อเพลิงที่
เป็ นของแข็ง หรื อสารทาละลายที่มีธาตุโลหะเป็ นองค์ประกอบที่เข้ มข้ น เช่น
ประกายไฟจากการตัดโลหะ จากการเชื่อมโลหะ จากไฟฟ้าลัดวงจร และแสง
วาบจากฟ้าผ่า เป็ นต้ น
(3) อุป กรณ์ ต รวจจับ เปลวเพลิ ง แบบกล้ องโทรทัศ น์ (video camera, flame
detector) สาหรับการตรวจจับเพลิงไหม้ จากเชื ้อเพลิงทุกประเภท
(4) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ที่มีการหน่วงเวลาการเริ่มสัญญาณเมื่อตรวจพบ
สิ่งที่คล้ ายเปลวเพลิง เพื่อลดปัญหาการตรวจจับผิดพลาด แต่หากใช้ อปุ กรณ์
ตรวจจับ เปลวเพลิ ง เป็ น อุป กรณ์ ที่ ก ระตุ้น ให้ ร ะบบดับ เพลิ ง ท างานแล้ ว
จะต้ องลดเวลาที่หน่วงลงให้ น้อยที่สุด หรื อยกเลิกการหน่วงเวลานัน้ หรื อใช้
อุปกรณ์ตรวจจับสองชุดที่ไม่มีการหน่วงเวลาให้ ทางานควบคูก่ นั โดยอุปกรณ์
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ตรวจจับทังสองชุ
้
ด จะต้ องทาการตรวจจับเปลวเพลิงได้ จึงจะทางานกระตุ้น
ให้ ระบบดับเพลิงทางาน

ก.3 ข้ อ พิ จ ารณาในการเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ส าหรั บ แต่ ล ะพื น้ ที่
ป้ องกัน
โดยทัว่ ไปอุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจจับเพลิงไหม้ ได้ ก่อนที่อปุ กรณ์ตรวจจับ
ความร้ อนจะเริ่ มทางาน อย่างไรก็ตามตาแหน่งติดตังและสภาพแวดล้
้
อม จะต้ องนามา
พิจารณาประกอบการเลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับใด ๆ ด้ วย (ดูตารางที่ ก1 และ ก2) ดังนี ้
ก.3.1 ลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ และระบบที่เลือกใช้ (ดูภาคที่ 2)
ก.3.2 สภาวะแวดล้ อมในแต่ล ะพื น้ ที่ ป้องกัน มี ผลต่อการพิจ ารณาเลื อกใช้ ช นิ ด และ
ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับ ทังนี
้ ้เพื่อ ป้องกันการทางานผิดพลาดของอุปกรณ์ตรวจจับ
ตัวอย่างเช่น
(1) ไม่ใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับควันในพื ้นที่มีปัญหาต่อการตรวจจับเช่น ฝุ่ น ความชื ้น
สูง ไอนา้ ความเร็ วลมสูง เป็ นต้ น เช่นพืน้ ที่ผลิตในโรงงาน ควรใช้ อุปกรณ์
ตรวจจับชนิดอื่นแทน
(2) เลื อ กใช้ อุป กรณ์ ต รวจจับ ความร้ อนแบบอัต ราการเพิ่ ม ของอุณ หภู มิ ที่
สามารถตรวจจับได้ เร็ วกว่าอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนแบบอุณหภูมิ คงที่
สาหรับพืน้ ที่ ป้องกันทรัพย์สิน โดยทั่วไป เว้ นแต่พืน้ ที่นนั ้ มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ วอยูเ่ ป็ นประจาแม้ ไม่ใช่อณ
ุ หภูมิวิกฤติที่จะเกิดเพลิง
ไหม้ ได้ ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบอุณหภูมิ คงที่ติดตังแทน
้
เพื่อป้องกันการแจ้ งสัญญาณผิดพลาด
(3) เลือกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับควัน สาหรับ พืน้ ที่ ป้องกันทรัพย์สินที่แม้ เกิดเพลิง
ไหม้ เพียงเล็กน้ อย ก็สามารถก่อความเสียหายเป็ นอย่างมาก หรื อประเมินค่า
มิ ไ ด้ เช่น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งควบคุม ระบบสื่ อ สาร ห้ อ งสมุด ห้ อ งยา
สถานพยาบาล ห้ องจัดแสดงภาพ โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น
(4) เลือกใช้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดพิเศษ หรื อระบบตรวจจับควันชนิด
สุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุดในห้ องเย็น ห้ องแช่แข็งที่ทาความเย็น ต่ ากว่า
ศูนย์องศาเซลเซียส เป็ นต้ น
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก-6 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคผนวก ก.
(5) พื น้ ที่ ติด ตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับ ควัน ชนิ ด ล าแสง หรื อ ชนิ ด กล้ อ งวิ ด๊ โ อ และ
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง จะต้ องตรวจสอบว่า ตลอดเวลาจะไม่มีวตั ถุได ๆ
มาบังมุมมองได้
ก.3.3 ประเภทของวัสดุเชื ้อเพลิงที่อยู่ในพื ้นที่ ตลอดจนคุณสมบัติการติดไฟและลามไฟ
ของวัสดุ ลักษณะรูปทรงของพื ้นที่หรื อของตัวอาคารที่เอื ้อต่อการแพร่กระจายควันหรื อการ
ลามไฟ การป้องกันไฟสาหรับโครงสร้ างและผนังของพื ้นที่หรื ออาคาร ตลอดจนการแบ่งกัน้
พื ้นที่แยกส่วนในอาคารเพื่อชะลอการลามไฟ ตัวอย่างเช่น
(1) เลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อน หรื ออุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง สาหรับ
วัสดุเชือ้ เพลิงที่ติดไฟง่าย ลามไฟเร็ ว มี การเผาไหม้ ที่หมดจด ให้ ควันน้ อย
หรื อไม่มีควัน
(2) ไม่เลือกใช้ อุปกรณ์ ตรวจจับควันชนิดลาแสงติดตังในพื
้ น้ ที่ หรื ออาคารที่ มี
โครงสร้ างหลัก ที่อาจมีการเคลื่อนตัวหรื อบิดตัวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยน
อุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของวัน
ก.3.4 ความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายเนื่ องจากควัน ความร้ อน และนา้ ในการดับ เพลิง
ตัวอย่างเช่น
(1) เลือกใช้ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศในท่อส่งลมของระบบ
ปรับอากาศ เพื่อควบคุมให้ ระบบส่งลมเย็นหยุดทางานเมื่อตรวจจับควันได้
สกัดไม่ให้ ควันแพร่จากพื ้นที่ต้นเพลิงผ่านระบบส่งลมเย็นไปยังพื ้นที่อื่น
(2) เลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ นกับรางสายเคเบิลไฟฟ้า หรื อกับ
ระบบสายพานลาเลียงหรื อทางเลื่อน เพื่อการตรวจจับความร้ อนจากบริ เวณ
ดังกล่าวที่เพิ่มเกินค่าที่กาหนดก่อนที่จะเกิดประกายไฟและเพลิงไหม้ ในที่สดุ
ได้ ก่อนที่ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัตจิ ะทางาน

ก.4 ข้ อพิจารณาในการเลือกชนิดของอุปกรณ์ ตรวจจับ
ก.4.1 อาคารโดยทัว่ ไปที่ความสูงของฝ้าเพดานในแต่ละชัน้ ไม่เกิน 3.0 เมตร สามารถ
เลื อกติด ตัง้ อุป กรณ์ ตรวจจับชนิ ดจุด ติด ตัง้ ที่ ฝ้าเพดาน หรื อที่ ผนัง ห้ อ งตามมาตรฐาน
กาหนด
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ก.4.2 โถงของอาคารทั่วไปที่มีความสูงมากกว่า 10.5 เมตรไปจนถึง 25.0 เมตร ต้ อง
เลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับชนิดอื่นแทนอุปกรณ์ ตรวจจับชนิดจุด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ
ควันชนิดลาแสง หรื ออุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด หรื ออุปกรณ์
ตรวจจับควันชนิดกล้ องโทรทัศน์ เป็ นต้ น
ก.4.3 อาคารที่มีพื น้ ที่ หรื อมีสภาพแวดล้ อมเป็ นอุปสรรคต่อการติดตัง้ ตลอดจนการ
บารุ งรักษา ต้ องเลือกติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับชนิดอื่นแทนอุปกรณ์ ตรวจจับชนิดจุด เช่น
อุโมงค์สายไฟฟ้า ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดเส้ น หรื ออุปกรณ์ตรวจจับ
ควันชนิดสุ่ม ตัวอย่างอากาศหลายจุด อุโมงค์และอู่จ อดรถไฟฟ้า ควรเลื อกใช้ อุปกรณ์
ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด หรื อชนิดกล้ องโทรทัศน์ เป็ นต้ น
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ตารางที่ ก-1 ตัวอย่ างอุปกรณ์ ตรวจจับที่เหมาะสมสาหรับพืน้ ที่และอาคารทั่วไป
พืน้ ที่ป้องกัน

อุปกรณ์ ตรวจจับ

หมายเหตุ

ควัน ความร้ อน เปลวเพลิง

ห้ องพัก พื ้นที่อยูอ่ าศัยหลับนอน

X

ชนิดจุด

ห้ องสมุด

X

ชนิดจุด

ช่องทางเดินแบบปิ ด โถงลิฟต์

X

ชนิดจุด

เส้ นทางออก และห้ องบันได

X

ชนิดจุด

พื ้นที่หรื อห้ องรับประทานอาหาร

X

ชนิดจุด

พื ้นที่หรื อห้ องเตรี ยมอาหาร

X

ชนิดจุด

ช่องเปิ ดแนวดิ่งของระบบท่อ

X

ชนิดจุด

ท่อลมดูดกลับระบบปรับอากาศ

X

ชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศ

โถงสูงในอาคาร

X

ชนิดลาแสง หรื อ (1)

ห้ องเก็บของ

X

X

ชนิดจุด

ลานจอดรถในอาคาร

X

ชนิดจุด

ห้ องอบไอน ้า ห้ องซัก อบ รี ด

X

ชนิดจุดอุณหภูมิสงู

ห้ องครัว เตรี ยมอาหารปรุงสาเร็จ

X

ชนิดจุด

ห้ องครัว ประกอบอาหาร

X

ชนิดจุดอุณหภูมิสงู

ปล่องดูดควันจากครัว

X

ชนิดจุดอุณหภูมิสงู พิเศษ

พื ้นที่สานักงาน

X

X

ชนิดจุด

พื ้นที่จาหน่ายห้ างสรรพสินค้ า

X

X

ชนิดจุด หรื อ (1) หรื อ (2)

ห้ องประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม

X

ชนิดจุด

โรงมหรสพ

X

ชนิดจุด หรื อ (1)

สถานบันเทิง เวทีคอนเสิร์ต

X

X

ชนิดจุด หรื อ (1)

(1) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด
(2) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดกล้ องโทรทัศน์
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ตารางที่ ก-2 ตัวอย่ างอุปกรณ์ ตรวจจับที่เหมาะสมสาหรับพืน้ ที่และอาคารเฉพาะ
พืน้ ที่ป้องกัน

อุปกรณ์ ตรวจจับ
ควัน ความร้ อน

หมายเหตุ

เปลวเพลิง

ห้ องงานระบบคอมพิวเตอร์

X

ชนิดจุด หรื อ (1) หรื อ (2)

ห้ องแผงไฟฟ้า ห้ องระบบสือ่ สาร

X

ชนิดจุด หรื อ (1)

พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน

X

(1) หรื อ (2)

ห้ องเย็น ห้ องแช่แข็ง

X

X

X

(1)

ห้ องเก็บสารไวไฟชนิดเหลว

X

X

X

(1) หรื อ (2)

คลังสินค้ า

X

ชนิดลาแสง หรื อ (1)

อุโมงค์รถไฟฟ้า อูจ่ อดรถไฟฟ้า

X

(1) หรื อ (2)

โรงจอดเครื่ องบิน

X

(1) หรื อ (2)

โถงอาคารผู้โดยสารสนามบิน

X

ชนิดจุดและ (1) หรื อ (2)

หอประชุมขนาดใหญ่

X

ชนิดจุดและ (1) หรื อ (2)

อุโมงค์สายไฟฟ้า

X

X

(1) หรื อ ชนิดเส้ น

ห้ องหม้ อน ้า ห้ องเครื่ องปั่ นไฟ

X

ชนิดเส้ น

ห้ องเครื่ องปั่ นไฟฟ้าอาคาร

X

ชนิดจุด ชนิดเส้ น หรื อ (2)

หอไซโลดักฝุ่ นอุตสาหกรรม

X

ชนิดเส้ น

ห้ องพ่นสี

X

หน่วยการผลิต
โรงงานปิ โตรเคมี
มีการเชื่อมโลหะ
อุตสาหกรรมกระดาษ

X

X

ชนิดจุด หรื อ (1)

X
X
X

(2)
หรื อ (2)

(1) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุม่ ตัวอย่างอากาศหลายจุด
(2) อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดกล้ องโทรทัศน์
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ภาคผนวก ข
การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับเมื่อทราบรัศมีป้องกัน
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ข.1 การกาหนดระยะห่ างระหว่ างอุปกรณ์ ตรวจจับ
พื ้นที่ตรวจจับของอุปกรณ์เป็ นพื ้นที่รูปวงกลม เหมือนกับลักษณะการขยายตัวออกทุกทิศทางของ
ความร้ อนและควันเมื่อลอยตัวขึ ้นสูงถึงเพดาน วงกลมที่ล้อมรอบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่ใช้ ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจับ (listed spacing (S)) เป็ นขนาดของแต่ละด้ าน จะมีรัศมีที่ยาวไม่เกิ นร้ อยละ 70 ของ
ระยะห่างที่กาหนด (0.7 S) หากระยะห่างที่กาหนดคือ 9.144 เมตร คิดเป็ นพื ้นที่วงกลมตรวจจับไม่เกิน
129 ตารางเมตร จะมีรัศมีตรวจจับ 6.4 เมตร โดยพื ้นที่ป้องกันรู ปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่ สามารถบรรจุลงใน
วงกลมดังกล่าวนันได้
้ พอดี และแต่ละมุมของพื ้นที่ห้องจรดเส้ นรอบวงกลมตรวจจับนันได้
้ จะเป็ นพิกัด
สาหรับอุปกรณ์ ตรวจจับ 1 ชุด โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์สามารถแปรผันไปตามรู ปทรงสี่เหลี่ยม
ภายในวงกลมพื ้นที่ตรวจจับนัน้ (ดูรูปที่ ข.1)
ตัวอย่ างเช่ น ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับสามารถแปรผันเป็ น 12.5 เมตร สาหรับพื ้นที่
ทางเดินที่กว้ างไม่เกิน 3.1 เมตรเป็ นต้ น โดยพื ้นที่ตรวจจับรูปเหลี่ยมภายในวงกลมตรวจจับยังคงไม่เกิน
มาตรฐานคือ 84 ตารางเมตร
A

B

C

BA
C
D

A

S

A B
CD

S
0.7 S

B
C

0.7
S

C

S

B
A

A
C

B

D’
C’
B’ A’
A’ B’
ขนาดพืน้ ที่
A = 3.1 ม. x 12.5 ม. = 38 ตรม.
B = 4.6 ม. x 11.9 ม. = 54 ตรม.
C = 6.1 ม. x 11.3 ม. = 69 ตรม.
D = 7.6 ม. x 10.4 ม. = 79 ตรม.
ระยะห่างที่กาหนด (s) = 9.1 ม. x 9.1 ม.= 84 ตรม.
สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน
D’ C’

รู ปที่ ข.1 การกาหนดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับแปรผันตามรูปทรงของพื ้นที่
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ข.2 การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับ
ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับให้ ครอบคลุมพื ้นที่ปอ้ งกัน เช่นทางเดินที่มีความกว้ างไม่เท่ากันดังรู ปที่
ข2 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับก็จะมีระยะห่างต่างกันอันเนื่องมาจากพื ้นที่ทบั ซ้ อนของวงกลมตรวจจับที่
ลดลง ทังนี
้ ้ r ในรูปคือรัศมีการป้องกันของอุปกรณ์ตรวจจับมีคา่ เท่ากับ 0.7S (ดูข้อ ข.1)

r

r

r

r

r

r

r

r

รู ปที่ ข.2 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ทางเดินที่มีความกว้ างต่างกัน

ข.3 พืน้ ที่อาคารรู ปทรงหลายเหลี่ยม
การกาหนดตาแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับลงในแบบอาคารที่มีพื ้นที่รูปหลายเหลี่ยม หรื อรูปโค้ ง
และมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตรวจจับเพียง 1 ชุดในแต่ละพืน้ ที่ป้องกันได้ ต้ อง
กาหนดตาแหน่งโดยใช้ หลักการกาหนดพื ้นที่วงกลมของการตรวจจับมาตรฐาน สาหรับอุปกรณ์
ตรวจจับแต่ละชุดวางติดต่อและมีส่วนทับซ้ อนกัน โดยไม่มีช่องโหว่นอกพื ้นที่ตรวจจับ จากภาพ
ตัวอย่างอาคารที่เป็ นรูปหลายเหลี่ยม (ดูรูปที่ ข.3) กาหนดวางอุปกรณ์ตรวจจับลงในแบบได้ ดงั นี ้
(1) โถงทางเดินรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้ าง 3.1 เมตรยาว 25 เมตร สามารถครอบคลุมการตรวจจับ
ได้ ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ 2 ชุดที่ติดตังห่
้ างกันได้ 12.5 เมตร โดยมีระยะห่างจากผนังกันพื
้ ้นที่
ยาวเท่ากับครึ่งหนึง่ ของระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ
(2) พื น้ ที่ ป้องกันรู ปสี่ เ หลี่ ยมขนาดกว้ าง 12.2 เมตรยาว 22.6 เมตรสามารถครอบคลุม การ
ตรวจจับได้ ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ 4 ชุดที่ติดตังห่
้ างกันได้ 11.3 เมตรตามด้ านยาวของพื ้นที่
และห่างกันไม่เกิน 6.1 เมตรตามด้ านกว้ างของพื ้นที่ โดยมีระยะห่างจากผนังกัน้ พื ้นที่ ยาว
เท่ากับครึ่งหนึง่ ของระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับ
(3) พื น้ ที่ ป้อ งกัน รู ป หลายเหลี่ ย มจะต้ อ งวางต าแหน่ ง อุป กรณ์ ต รวจจับ โดยใช้ ข้ อ ก าหนด
มาตรฐาน ที่กาหนดให้ จดุ ใด ๆ ที่ระดับเพดานในพื ้นที่ปอ้ งกันอยู่ห่างจากอุปกรณ์ตรวจจับที่
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ใกล้ ที่สุดไม่เ กิ นกว่า 6.4 เมตร และเพิ่ม อุปกรณ์ ตรวจจับเพื่ อรองรั บพื น้ ที่ ส่วนที่ เกิ นกว่า
ระยะห่างมาตรฐาน
หมายเหตุ ระยะห่างมาตรฐานระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับนัน้ จะใช้เฉพาะกับเพดานระดับราบที ่สูงจากพื ้นไม่
เกิ น 3 เมตร สาหรับเพดานสูง หรื อมี คาน หรื อปล่อง ท่อยืน่ ลงมา หรื อเป็ นเพดานทรงจัว่ หรื อลาดเอียง จะต้อง
ลดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับลงตามทีม่ าตรฐานกาหนด

6.4 เมตร
6.4 เมตร

6.4 เมตร

6.4 เมตร
6.4 เมตร
6.4 เมตร

6.4 เมตร
6.4 เมตร

6.4 เมตร
3.1 เมตร

12.2 เมตร

6.1 เมตร

5.6 เมตร

11.3 เมตร
22.6 เมตร

3.1 เมตร

6.3 เมตร

5.6 เมตร
3.1 เมตร

12.5 เมตร

6.3 เมตร

25 เมตร

อุปกรณ์ตรวจจับเริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ

รู ปที่ ข.3 ตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับในพื ้นที่ปอ้ งกันรูปหลายเหลี่ยม
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ข.4 ตัวอย่ างการติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับที่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ป้องกัน

ข.5 ตัวอย่ างการติดตัง้ อุปกรณ์ ท่ ไี ม่ ถูกต้ องเพราะไม่ ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ป้องกัน
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ข.6 การติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับกรณีมีตง หรือคาน ที่เพดาน (ดูข้อ 5.2.6)
ตามข้ อกาหนดที่ 5.2.6 สามารถพิสจู น์ได้ โดยใช้ หลักการทางตรี โกณมิตดิ งั นี ้
(1) ใช้ สามเหลี่ยมที่มีมมุ 11 องศา ทาให้ ด้านชิดมุมยาวเท่ากับร้ อยละ 20 ของด้ านตรงข้ ามมุม
(ด้ าน W เท่ากับ 0.2 เท่าของ H (ดูรูปที่ ข.4))
สูตร tan11 =

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

W
o

11

W
H

H

รู ปที่ ข.4 แสดงหลักการทางตรี โกณมิติ
(2) หมุนรู ปที่ ข.4 ให้ ส อดคล้ องกับการเคลื่ อนตัวของความร้ อนที่ แผ่ข ยายจะไปถึง อุป กรณ์
ตรวจจับความร้ อน (ดูรูปที่ ข.5(ก) และ ข.5(ข))
W

W

W
H

เมื่อความร้อนกระจาย
โดยรอบทุกทิศทางขึ้น
ด้านบนโดยการพา

W = 0.2H

H
11o 11o

11o

(ก)

(ข)

รู ปที่ ข.5 แสดงการนาหลักการทางตรี โกณมาอธิบายการเคลื่อนตัวของความร้ อน
(3) แนวทางการพาความร้ อนที่ แผ่ขยายตัวออกโดยสมบูรณ์ เป็ นไปดังรู ปที่ ข.5 (ข) โดยมุมที่
เกิดขึ ้นที่ฐานของไฟทากับแนวดิง่ ด้ านละ 11 องศา
(4) เมื่อความร้ อนลอยตัวขึ ้นถึงเพดาน จะแผ่ขยายตัวออกโดยรอบและสะสมลงด้ านล่างเมื่อพบ
สิ่งกีดขวางบนเพดาน จนเกิดชันความร้
้
อน ที่หนาขึ ้น (D) จนความหนามากถึงครึ่งหนึ่งของ
ค่า W นัน่ คือมีความหนาเท่ากับ 0.1 H (ดูรูปที่ ข.6)
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W

W

0.1

D = W = 0.2H
2 2
= 0.1H

รู ปที่ ข.6 แสดงการพาความร้ อนจากจุดเกิดเพลิงไหม้ มีการพาความร้ อนและแผ่ขยายตัวออก
(5) ค่าที่กาหนดตามมาตรฐานข้ อ 5.2.6 สามารถอธิบายด้ วยภาพการแผ่ขยายตัวของความร้ อน
(ดูรูปที่ ข.7) จนถึงตง หรื อคานที่ลกึ D
1.2

0.3

0.66
H≤ 3

1.2
(สมมุติฐาน)

รู ปที่ ข.7 แสดงรูปต้ นแบบที่ใช้ อธิบายข้ อกาหนดหัวข้ อ 5.2.6
หัวข้ อ 5.2.6 (1) ขนาดความลึก D ของตงหรื อคานไม่เกิน 0.1 เมตร ให้ คดิ เทียบเท่าเพดานระดับราบ
หัวข้ อ 5.2.6 (2) ขนาดความลึก D ของตงหรื อคานมากกว่า 0.1 เมตร ระยะห่างระหว่าง ตงหรื อคานไม่
มากกว่า W ซึ่งแคบกว่าระยะของการพาความร้ อนที่แสดงในรู ปที่ ข.7 (2W = 1.2
เมตร) จึงให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ใต้ คานได้ เพราะไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้ ที่ใดในระยะ
ดังกล่าว อุปกรณ์จะยังตรวจจับได้ ในระยะที่หา่ งกันไม่เกิน 0.5S
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หัวข้ อ 5.2.6 (3) ขนาดความลึก D ของตงหรื อคานมากกว่า 0.1 เมตร ระยะห่างระหว่าง ตงหรื อคาน
(W) มากกว่า 1 เมตร จึงต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับที่ใต้ คาน และที่เพดาน ที่ระยะห่าง
กันไม่เกิน 0.66 S จึงสามารถตรวจจับไฟที่อาจไม่เกิดที่ใต้ ระหว่างคานได้
หัวข้ อ 5.2.6 (4) ขนาดความลึก D ของตงหรื อคานน้ อยกว่า 0.3 เมตร และระยะห่างระหว่างตงหรื อ
คาน (W) น้ อ ยกว่า 2.4 เมตร สามารถติด ตัง้ อุป กรณ์ ต รวจจับ ที่ ใ ต้ ค านเท่า นัน้ ที่
ระยะห่างกันไม่เกิน S ได้ เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่จุดใดในช่วง 1.2 เมตร
โดยรอบ หรื อแม้ แต่ใต้ คาน ความร้ อนจะลอยตัวมาถึงคานก่อนเสมอ
หัวข้ อ 5.2.6 (5) ขนาดความลึก D ของตงหรื อ คานมากกว่า 0.3 เมตร นับเป็ นสิ่ง กี ด ขวางการแผ่
กระจายตัวของความร้ อน ที่หนา 0.3 เมตร และหากระยะห่างระหว่างตงหรื อคาน (W)
มากกว่า 2.4 เมตร (มากกว่าระยะ 2W ตามรู ปที่ ข.7) จึงกาหนดให้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์
ตรวจจับที่เพดาน หรื อเฉพาะใต้ คาน โดยให้ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ S ด้ วย
เงื่อนไขดังนี ้
ก. กรณี D/H มากกว่า 0.1 และ W/H มากกว่า 0.4 ติดที่เพดาน
ข. กรณี D/H น้ อยกว่า 0.1 หรื อ W/H น้ อยกว่า 0.4 ติดที่ใต้ คาน
ข.7 หลักการติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับที่เพดานทรงจั่ว หรือเพิงลาดเอียง
รูปที่ ข.8 แสดงหลักการคิดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ ติดตังกั
้ บฝ้าเพดานทรงจัว่ ตามข้ อกาหนด
ที่ 5.2.3
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0.10-4.14

8.28

H

0.5 – 1.5
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H

8.28

8.28

8.28

8.28

H

0.10-4.14

8.28

H

H

8.28
H

H

H

H

H

8.28
16.56 H 16.56

H

16.56 H 16.56

H

H

8.28
H

H

H

H

H

8.28
ก

H

H

H

H

H

ก

8.28
16.56 H

16.56 H

H

H 16.56

H 16.56

8.28
H

H

H

4.14

แนวผนัง

H

H
มิติ เป็ นเมตร

แนวจัว่

แปลนเพดาน
0.10-5.18

H
แนวผนัง

10.37

H

10.37

H

10.37

H
0.63-1.88

10.37
H

ภาพตัด ก-ก

H

10.37

H

0.10-5.18

10.37

H

H
มิติ เป็ นเมตร

รู ปที่ ข.8 แบบตัวอย่างการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับความร้ อน สาหรับเพดานลาดเอียงเท่ากับ 37 องศา
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ภาคผนวก ค
สายไฟฟ้ าที่ใช้ ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ค.1 ชนิดของสายไฟฟ้ า
สายไฟฟ้าสาหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับการใช้ งานของแต่ละส่วนใน
อาคาร สายไฟฟ้าที่ใช้ อาจจะเป็ นชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อหลายชนิด ดังนี ้
(1) สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตาม มอก. ฉบับล่าสุด
(2) สายทนไฟตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้
้
า ฯ วสท. ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานสากลอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
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) หรื อฉนวนต้ านเปลวเพลิงอื่น ๆ ตาม
มาตรฐาน IEC 60502
(6) สายคูบ่ ดิ ตีเกลียว (twisted pair cable) ขนาด AWG 18 16 หรื อ 14
(7) สายเกลียวไม่ห้ มุ ชีลด์ (unshielded, twisted pair (UTP) ขนาด CAT 6
(8) สายใยแก้ ว (optical fiber)
(9) สายโทรศัพท์ชนิด TIEV หรื อ TPEV
(10) สายชีลด์ (shielded, coaxial cable) ชนิด RG6 หรื อ RG11

ค.2 สายทองแดงหุ้มฉนวน
ใช้ เป็ นสายสาหรับวงจรโซนตรวจจับในระบบสามัญ (ดูข้อ 3.3) สายวงจรอุปกรณ์ตรวจจับที่ต่อกับ
โมดูลเริ่มสัญญาณในระบบที่สามารถระบุตาแหน่งได้ (ดูข้อ 3.4) โดยสายตัวนาหุ้มฉนวนแต่ละเส้ นเป็ นชนิด
สายฝอย (stranded) มีขนาดหน้ าตัดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. (ดูข้อ 8.11.2.1) ทังนี
้ ้สายดังกล่าวข้ างต้ นห้ าม
ร้ อยท่อฝังดิน หรื อฝังดินโดยตรง
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ค.3 สายทนไฟ
สายไฟฟ้าที่ใช้ ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในส่วนที่ระบุให้ เป็ นชนิดทนไฟ (ดูข้อ 9.11.2.4) เช่น สาย
สาหรับวงจรแจ้ งสัญญาณ และสายสาหรับวงจรควบคุมระบบร่วมทางานให้ ความปลอดภัยอื่น ๆ ที่บริภณ
ั ฑ์
แผงต่อร่ วม ต้ องมีพิกัดทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 750 องศาเซลเซียสเป็ นเวลานาน 2 ชัว่ โมง (ดูมาตรฐานการ
ติดตังทางไฟฟ้
้
าสาหรับประเทศไทย วสท.)

ค.4 สายคู่บดิ ตีเกลียว
ใ ช้ เ ป็ น ส า ย ส า ห รั บ ว ง จ ร รั บ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ใ น ร ะ บ บ ที่ ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง ไ ด้
(ดูข้อ 3.4) ทังนี
้ ้ การเดินสายของวงจรรับ ส่งสัญญาณแต่ละวงจรในระยะทางไกล เมื่อนับรวมความยาวสาย
ของทังสายเมนและสายกิ
้
่งแยกแล้ ว ต้ องไม่เกินพิกดั ที่ผ้ ผู ลิตบริภณ
ั ฑ์แผงควบคุมกาหนด

ค.5 สายสาหรั บระบบแบบเครื อข่ าย
ระบบที่สามารถระบุตาแหน่งได้ หากต้ องเชื่อมโยงการทางานกันระหว่างบริ ภณ
ั ฑ์แผงควบคุมระบบ
หลายแผงเข้ าด้ วยกันในลักษณะเครื อข่าย สามารถใช้ สายเกลียวไม่ห้ มุ ชีลด์ หรื อสายใยแก้ วได้ ขึ ้นกับการ
รองรับแบบเครื อข่ายของแต่ละแผงควบคุม ทังนี
้ ้ต้ องใช้ สายแบบหุ้มฉนวนที่เหมาะสมกับสภาพการใช้ งาน
ภายนอก หรื อภายในอาคาร

ค.6 สายโทรศัพท์
ใช้ เ ป็ นสายส าหรั บวงจรโทรศัพ ท์ ฉุกเฉิ นที่ผนวกกับแผงควบคุม ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เพื่ อการ
ติดต่อสื่อสารสองทางระหว่างเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ อง กับสามารถใช้ เป็ นสายที่ใช้ ต่อไปยังแผงแสดงผลเพลิง
ไหม้ แบบใช้ ดวงไฟสัญญาณ

ค.7 สายชีลด์
ใช้ เป็ นสายสาหรับวงจรตรวจจับที่ใช้ กล้ องโทรทัศน์ โดยจะต้ องมีชีลด์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95

ค.8 การป้ องกันความเสียหายทางกล
สายไฟและสายสัญญาณทังหมดในระบบ
้
ต้ องมีการป้องกันความเสียหายทางกล

ค.9 สายที่มีการป้ องกันความเสียหายจากการฉีดนา้ ดับเพลิง
ใช้ สาหรับวงจรที่ต้องดารงค์การทางานอย่างต่อเนื่อง แม้ ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น สายที่ตอ่ ระหว่าง
แหล่ง จ่ายไฟฟ้ากับแผงควบคุม ระบบแจ้ ง เหตุเพลิง ไหม้ แผงแสดงผล และสายที่ ต่อไปยัง อุปกรณ์ แจ้ ง
สัญญาณเป็ นต้ น
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ภาคผนวก ง.
ตัวอย่ างการคานวณหาพิกัดของแหล่ งจ่ ายไฟ
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ง.1 การคานวณหาพิกัดของแบตเตอรี่
(1) การคานวณหา IQ (ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะทางานปกติ)
รายการ
อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล
วงจรโซนตรวจจับ
อุปกรณ์ชว่ ย
อุปกรณ์ตรวจจับ :
- ชนิ ดความร้อน
- ชนิ ดไอโอไนเซชัน
- ชนิ ดโฟโตอิ เล็กตริ ก
- ชนิ ดไวต่อรังสี อินฟราเรด (IR Flame)
- ชนิ ดไวต่อรังสี อลั ตราไวโอเลต (UV Flame)
- ชนิ ดลาแสง
โหลดรอง (โดยปกติมีการจ่ายไฟ)
- รี เลย์ระบบปรับอากาศ
- อุปกรณ์ ล็อคประตูดว้ ยไฟฟ้า
รวม IQ (มิลลิแอมแปร์ )

กระแส
จานวน
(มิลลิแอมแปร์ )
200
1
20
6
20
2

รวม IQ (แอมแปร์ )

กระแสรวม
(มิลลิแอมแปร์ )
200
120
40

0.0
0.01
0.1
0.25
2
180

60
50
40
6
2
2

0.0
0.5
4
1.5
4
360

20
100

2
4

40
400
1170

=

1.17

หมายเหตุ ในการใช้งานจริ งให้ใช้ค่ากระแสอุปกรณ์จากผูผ้ ลิ ต
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(2) การคานวณหา IA (ผลรวมกระแสไฟฟ้าของโหลดในสภาวะแจ้ งเหตุ)
กระแสระบบแจ้ งเหตุตอ่ ไปนี ้เป็ นกระแสเพิ่มเติมจากค่าในสภาวะใช้ งานปกติ
รายการ

กระแส
จานวน กระแสรวม
(มิลลิแอมแปร์ )
(มิลลิแอมแปร์ )
1170
80
10
800
100
2
200
20
2
40
20
1
20
300
2
600
2830

กระแสรวม IQ
กระดิง่ สัญญาณ
วงจรแจ้ งเหตุและตรวจจับในแผง
รี เลย์ตอ่ เชื่อมสัญญาณการอพยพ
อุปกรณ์ตอ่ เชื่อมสัญญาณควบคุมเพลิงไหม้
อุปกรณ์ชว่ ย
โหลดอื่นที่หยุดจ่ ายไฟเมื่อมีสัญญาณแจ้ งเหตุ
รี เลย์ระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์ล็อคประตูด้วยไฟฟ้า
รวมโหลด IA ทังหมด
้
(มิลลิแอมแปร์ )
รวมโหลด IA ทังหมด
้
(แอมแปร์ )

=

20
100

2
4

2830 - 440

=

40
400
440
2390

=

2.39
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พิกดั แบตเตอรี่ ที่ต้องการตลอดอายุการใช้ งาน

AhLIFE = (IQ x TQ) + (IA x 0.25)
โดยที่
IQ
IA
TQ

=
=
=

1.17 แอมแปร์
2.39 แอมแปร์
24
ชัว่ โมง

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 -ชัว่ โมง
เลือกใช้ แบตเตอรี่ ขนาดที่มีขายตามท้ องตลาด = 40 แอมแปร์ -ชัว่ โมง

ง.2 การคานวณหาพิกัดแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าหลัก
(1) การคานวณกระแสเครื่องประจุแบตเตอรี่
เครื่ องประจุแบตเตอรี่ (ดูข้อ 8.2.3 ) = การประจุแบตเตอรี่ ใน 24 ชัว่ โมง
ที่จะได้ 5IQ + 0.25IA
สมการ แอมแปร์ -ชัว่ โมง ที่ต้องการ = (5 x IQ) + (0.25 x IA)
= (5 x 1.17) + (0.25 x 2.39)
= 6.45

แอมแปร์ -ชัว่ โมง

กระแสเครื่ องประจุที่ใช้

= 6.45 / (24 x e)
แอมแปร์
= 0.34
แอมแปร์
กาหนดให้ e = ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ในตัวอย่างนี ้สมมติให้ = 0.8
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(2) การหาพิกัดแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า
การหาพิกดั จะเลือกค่าที่สงู กว่าระหว่าง IA + โหลดในสภาวะแจ้ งเหตุ(ที่ไม่ใช้ ไฟจากแบตเตอรี่ ) กับ IQ
+ โหลดในสภาวะทางานปกติ(ที่ไม่ใช้ ไฟจากแบตเตอรี่ ) ดังนี ้
ก. IA + โหลดในสภาวะแจ้ งเหตุ(ที่ไม่ ใช้ ไฟจากแบตเตอรี่)
รายการ

กระแส
(มิลลิแอมแปร์ )
-

IA
โหลดในภาวะแจ้ งเหตุที่ไม่ใช้ ไฟจาก
แบตเตอรี่
- อุปกรณ์ยดึ ประตูด้วย
50.0
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รวม (แอมแปร์ )

จานวน
-

กระแสรวม
(แอมแปร์ )
2.39

4

0.20
2.59

หรือ
ข. IQ + โหลดในสภาวะทางานปกติ(ที่ไม่ ใช้ ไฟจากแบตเตอรี่)
รายการ

กระแส
(มิลลิแอมแปร์ )

IQ
โหลดในสภาวะใช้ งานปกติที่ไม่ใช้ ไฟ
จากแบตเตอรี่
- อุปกรณ์ยดึ ประตูด้วย
50.0
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รวม (แอมแปร์ )

จานวน

กระแสรวม
(แอมแปร์ )
1.17

6

0.3
1.47

เลือกค่าสูงกว่าเพื่อกาหนดพิกดั ของแหล่งจ่ายไฟ = 2.59
แอมแปร์
ในที่ซึ่งแหล่งจ่ายไฟใช้ เป็ นเครื่ องประจุแบตเตอรี่ ด้วยต้ องบวกกระแสที่ใช้ ประจุนีด้ ้ วยเพื่อให้ ไ ด้ ค่า
พิกดั ต่าสุดของแหล่งจ่ายไฟ ดังนี ้
พิกดั แหล่งจ่ายไฟ
= IA + กระแสที่ใช้ ประจุ
= 2.59 + 0.34 = 2.93 แอมแปร์
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ภาคผนวก จ.
สัญลักษณ์
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
สัญลักษณ์

รายละเอียด

M

อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณด้ วยมือ (Manual Station)

H

อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน

S

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

F

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง

G

อุปกรณ์ตรวจจับก๊ าซ

B

อุปกรณ์ตรวจจับชนิดลาแสง

I

อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ชนิดแสง

FS

สวิตช์ตรวจการไหล (Flow Switch) ของน ้าในระบบท่อน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler System)

SS

สวิตช์ตรวจคุม (Supervisory Switch) แรงดันของน ้าในระบบท่อน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler System)

K

อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยสวิตช์กญ
ุ แจ

T

จุดเต้ ารับโทรศัพท์ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Phone Outlet)
กระดิ่ง (Bell)
ลาโพง
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยแสง



อุปกรณ์ปลายสายวงจร (End of Line Device)
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สัญลักษณ์

รายละเอียด

MM

โมดูลมอนิเตอร์ ชนิดระบุตาแหน่งได้

CM

โมดูลควบคุมชนิดระบุตาแหน่งได้

FCP

แผงควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

RCP

แผงควบคุมระยะไกล (Remote Control Panel)

VCC

ศูนย์การสื่อสารด้ วยเสียง และโทรศัพท์ฉกุ เฉิน (Voice Communication
Center)

VDP

แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพท์ฉกุ เฉิน (Voice Distribution Panel)
ANN

แผงแสดงผล (Annunciator Panel)

BAT

จอภาพแสดงผลแบบแผนภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic
Annunciator)
แบตเตอรี่ ชนิดอัดประจุ

10013

การกาหนดรหัสของอุปกรณ์แจ้ งเหตุหรื อเริ่มสัญญาณ ชนิดระบุตาแหน่งได้

F

สายวงจรระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

AZ-m

โซนแจ้ งเหตุลาดับที่ m

DZ-n

โซนตรวจจับลาดับที่ n

TZ-p

โซนโทรศัพท์ลาดับที่ p
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อักษรประกอบสัญลักษณ์ ข้างต้ น
อักษร

รายละเอียด

A

ชนิดระบุตาแหน่งได้ (Addressable)

D

ชนิดใช้ กบั ท่อลม (Duct Type)

F

ชนิดตรวจจับด้ วยอุณหภูมิคงที่

R

ชนิดตรวจจับด้ วยอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ

C
L

ชนิดผสมการตรวจจับด้ วยอุณหภูมิคงที่ และอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิ
ชนิดเส้ น

P

ชนิดทางานด้ วยระบบโฟโตอิเล็กตริก

I

ชนิดทางานด้ วยระบบไอโอไนเซชัน

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จ-4 | วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคผนวก จ.
AZ-1
DZ-3

M
FCP

DZ-1
S

DZ-2

H

F

H

C

F

H

C

F

H

P

C

F

F
S

C

H



P

F F
P
S

S



S



C
P
P

F

H

F

S

F

S

C

F

P

H

F

S

F

S

P

C
I
I

F

H

F

S
F

F

S

C
I
I

รู ปที่ จ.1 ตัวอย่างการเขียนวงจรเส้ นเดี่ยว
50 001

F
F FCP
DZ

M

CM
10 001

AZ

40 001

MM
S P
F

P
S
F
P
S


H

C

DZ

10 002

F

10 008

F

H

C

S

F

HC F

F

10 006

C

H

H

F

F

S

P

F

30 003

F

S

P

C

S I

F

F

S

F
C

H
20 002

F

20 004

I

HC

10 005

20 001

30 002

30 004

S P

C

10 007

30 001

P

H

10 004

10 003

S I

20 003

F

S

I

F

รู ปที่ จ.2 ตัวอย่างการเขียนวงจรเส้ นเดี่ยว ระบบที่มีอปุ กรณ์ชนิดระบุตาแหน่งได้
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80 001

CM

T T T T T

T

VDP

F

F

F




70 001

F

CM

F

50 001

50 002

50 003

50 004

MM

S

H

M

P

C
FS



S

F

P

F

H

C

F

F SS


F

F



50 005

50 006

60 001

MM

MM

CM
F

F
K F K F
M F M 

AHU

40 001

CM

T T T T T

T

VDP

F

F

F




30 001

F

CM

F

10 001

10 002

10 003

10 004

MM

S

H

M

P

C
FS



S

F

P

F

H

C

F

F SS


F



10 005

10 006

20 001

MM

MM

CM

F
K F K F
M F M 

F

F
RS 485
24VDC Power Line
Audio Line
Telephone Line

FCP
VCC

RS485

ANN

RS232

รู ปที่ จ.3 ตัวอย่างการเขียนวงจรแนวดิง่ ระบบที่มีอปุ กรณ์ชนิดระบุตาแหน่งได้
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COMPUTER
FILE SERVER

UTP CAT 6 LINE

RS232

RS232

FCP

FCP

FCP

FCP

FCP

FCP

FCP

FCP

FCP

ETHERNET
SWITCH

ETHERNET
SWITCH

ETHERNET
SWITCH

รู ปที่ จ.4 ตัวอย่างการเขียนวงจรระบบที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วสท. 02-2002 : มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ภาคผนวก ฉ. | ฉ-1

ภาคผนวก ฉ
แบบรายงานการตรวจสอบ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
สถานที่ตดิ ตัง้ :
ชื่ออาคาร ................................................................................................................... ที่อยู่
........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................
หมายเลขโทรศัพท์…..............................................โทรสาร..........................................
เจ้ าของอาคาร หรื อผู้แทนผู้รับมอบอานาจ :
ชื่อ............................................................ตาแหน่ง.....................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………................................... รหัสไปรษณีย์..................................
หมายเลขโทรศัพท์.….............................................โทรสาร..........................................
 ติดตังใหม่
้
 ปรับปรุงระบบเดิม
 ติดตังเพิ
้ ่มเติม
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วันที่ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ............................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ...................................................................................
ที่อยู่บริษัท..................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................... …..รหัสไปรษณีย์.......................................
หมายเลขโทรศัพท์…..............................................โทรสาร..........................................
ชื่อวิศวกรผู้ตรวจสอบ...............................................................................................
ตาแหน่ง................................................................ใบ ก.ว. เลขที่.............................
ลงชื่อวิศวกรผู้ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ

...................................................
(.................................................)

ข้ อแนะนา :
รายงานการตรวจสอบจะสมบูรณ์ ต้ องประกอบด้ วยรายการต่อไปนี ้
(1) คูม่ ือการใช้ งาน
(2) แบบฟอร์ มรับรองการติดตังระบบแจ้
้
งเหตุเพลิงไหม้ ของผู้ตดิ ตัง้ (ดูภาคผนวก ซ)
(3) แบบที่ตดิ ตังจริ
้ ง (As-built drawing)
(4) บันทึกรายละเอียดการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับ (test report)
(5) สมุดบันทึกประวัตกิ ารทางานของระบบและอุปกรณ์ (logbook)
(6) ตารางที่ ฉ.1 ใช้ สาหรับการตรวจสอบเป็ นประจาภายหลังการติดตัง้
(7) ตารางที่ ฉ.2 ใช้ สาหรับการตรวจสอบเมื่อติดตังระบบเสร็
้
จแล้ ว หรื อเมื่อมีการปรับปรุ งระบบ
หรื อเมื่อติดตังเพิ
้ ่มเติม
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ตารางที่ ฉ.1 ความถี่ในการตรวจสอบ
ลาดับที่
1

2

3
4

รายการ
อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ
(ก) เสียง
(ข) ลาโพง
(ค) แสง
แบตเตอรี่
(ก) ชนิดน ้ากรด
- ทดสอบเครื่ องประจุ
(เปลีย่ นแบตเตอรี่เมื่อจาเป็ น)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด
- ทดสอบความถ่วงจาเพาะน ้ากรด
(ข) ชนิดนิเกิล-แคดเมียม
- ทดสอบเครื่ องประจุ
(เปลีย่ นแบตเตอรี่เมื่อจาเป็ น)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด
(ค) แบตเตอรี่ แห้ งปฐมภูมิ
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด
(ง) ชนิดน ้ากรดแบบปิ ด
- ทดสอบเครื่ องประจุ
(เปลีย่ นแบตเตอรี่เมื่อจาเป็ น)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด
ตัวนา/โลหะ
ตัวนา/อโลหะ

ตรวจซา้
ขัน้ ต้ น

ประจา
ทุก
เดือน 3 เดือน

ทุก
ครึ่งปี

ประจา
ปี

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

X
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ลาดับที่

รายการ

5

บริ ภณ
ั ฑ์ควบคุม : ระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ ชนิดมีมอนิเตอร์ สาหรับสัญญาณ
แจ้ งเหตุควบคุมและสัญญาณขัดข้ อง
(ก) การทางาน
(ข) ฟิ วส์
(ค) บริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมโยง
(ง) หลอดไฟ และหลอดแอลอีดี
(จ) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
(ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)
บริ ภณ
ั ฑ์ควบคุม: ระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ ชนิดไม่มีมอนิเตอร์ สาหรับสัญญาณ
แจ้ งเหตุควบคุมและสัญญาณขัดข้ อง
(ก) การทางาน
(ข) ฟิ วส์
(ค) บริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมโยง
(ง) หลอดไฟ และหลอดแอลอีดี
(จ) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
(ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)
ชุดควบคุมสัญญาณขัดข้ อง
บริ ภณ
ั ฑ์เสียงประกาศฉุกเฉิน
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

6

7
8
9
10
11

สายใยแก้ ว
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
(ก) อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อลม
(ข) อุปกรณ์ปลดล็อกทางกลไฟฟ้า
(ค) สวิตช์ระบบดับเพลิง
(ง) อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้ ก๊ าซ และอื่น ๆ

ตรวจซา้
ขัน้ ต้ น

ประจา
ทุก
เดือน 3 เดือน

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
ทุก
สัปดาห์
X

ทุก
ครึ่งปี

ประจา
ปี

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

X
X

X
X
X
X
X
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ลาดับที่

12
13
14

รายการ
(จ) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน
(ฉ) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
(ช) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
(ญ) ตรวจการทางานของอุปกรณ์
ตรวจจับควัน
(ด) ตรวจความไวของอุปกรณ์ตรวจจับควัน
(ต) อุปกรณ์ตรวจคุมสัญญาณ
(ถ) อุปกรณ์ตรวจการไหลของน ้า
บริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมโยง (Interface
Equipment)
แผงแสดงผลระยะไกล
บริ ภณ
ั ฑ์ในสถานที่อนั ตราย (Hazard
Equipment)

ตรวจซา้
ขัน้ ต้ น
X
X
X
X
X
X
X
X

ประจา
ทุก
เดือน 3 เดือน

ทุก
ครึ่งปี

ประจา
ปี
X
X
X
X
X

X
X

X
X

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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X
X
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ตารางที่ ฉ.2 ตารางการตรวจสอบ
อุปกรณ์
1 อุปกรณ์ควบคุม
(ก) การทางาน
(ข) บริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมต่อสัญญาณ
(ค) หลอดไฟ หรื อหลอด LED
(ง) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
2 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า และ/หรื อ UPS

3 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสารอง

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

ไม่ มี

วิธีการทดสอบ
การทางานทุกอย่างของระบบ รวมทังของสั
้
ญญาณแจ้ งเหตุและสัญญาณ
ขัดข้ อง ต้ องทดสอบตามคาแนะนาของผู้ผลิต
ทดสอบการทางานของวงจรเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบอื่น ๆ ว่าทางานได้ ดี
ถูกต้ อง
หลอดไฟ หรื อหลอด LED ต้ องทดสอบว่าใช้ งานได้
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้ องทดสอบการทางานของอุปกรณ์แจ้ งเหตุ เช่น
กระดิ่งทางานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารอง
กรณีที่ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้ รับกาลังไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า และ/หรื อ UPS ต้ องทดสอบการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า และ/
หรื อ UPS ด้ วยว่า สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้ ปกติ
ตรวจสอบโดยการปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เพื่อตรวจสอบไฟจากแบตเตอรี่
ให้ มีความสามารถจ่ายไฟให้ ระบบในสภาวะแจ้ งเหตุ ได้ อย่างน้ อย 15 นาที
เมื่อตรวจสอบแล้ ว ให้ ตอ่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักกลับคืนสูส่ ภาวะปกติ

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

ไม่ มี

4 แบตเตอรี่-การทดสอบทัว่ ไป
(ก) การตรวจด้ วยสายตา
(ข) การเปลีย่ นแบตเตอรี่
(ค) การทดสอบเครื่ องประจุแบตเตอรี่
(ง) การทดสอบการคายประจุของ
แบตเตอรี่

(จ) การทดสอบแรงดันเมื่อระบบแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ ทางานเต็มที่ (ขณะมี
โหลด)
(ฉ) แรงดันของแบตเตอรี่เมื่อไม่มโี หลด
5 การตรวจสอบวงจรป้องกันฟ้าผ่า

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการทดสอบ
ตรวจหารอยรั่ว, ระดับน ้ากลัน่ และความแน่นของขัวแบตเตอรี
้
่ พร้ อมทังท
้ า
ความสะอาดขัวแบตเตอรี
้
่ด้วย
เปลีย่ นแบตเตอรี่ ตามระยะเวลาที่กาหนดโดยผู้ผลิต หรื อเปลีย่ น เมื่อไม่
สามารถประจุไฟฟ้าให้ แบตเตอรี่มีแรงดันตามข้ อกาหนดของผู้ผลิตได้
ตรวจสอบการทางานและพิกดั ของเครื่ องประจุแบตเตอรี่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก จ. ข้ อ จ2 (ก) )
ปลดเครื่ องประจุแบตเตอรี่ แล้ วตรวจสภาพการคายประจุของแบตเตอรี่ ตาม
ข้ อกาหนดของผู้ผลิต วัดแรงดันทีข่ วแบตเตอรี
ั้
่ ต้ องไม่ต่ากว่าที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดของผู้ผลิต (การคายประจุอาจต่อตัวต้ านทานคร่อมขัวแบตเตอรี
้
่
เพื่อให้ เกิดกระแสไฟฟ้าเท่ากับการทางานสูงสุดของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ )
ปลดเครื่ องประจุแบตเตอรี่ และตรวจสอบแรงดันระหว่างขัวแบตเตอรี
้
่ เมื่อ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ทางานเต็มที่แรงดันต้ องไม่ตา่ กว่าข้ อกาหนดของ
ผู้ผลิต
ปลดเครื่ องประจุแบตเตอรี่ แรงดันต้ องไม่ตา่ กว่าข้ อกาหนดของผู้ผลิต
อุปกรณ์วงจรป้องกันฟ้าผ่า ต้ องมีการตรวจสอบตามข้ อกาหนดของผู้ผลิต
หรื อปี ละ 2 ครัง้ และต้ องตรวจสอบเพิ่มเติมหลังเกิดฟ้าผ่า
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

6 สัญญาณขัดข้ องต่าง ๆ บนแผงควบคุม
( ก) สัญญาณเสียง และแสง
(Audible & Visual)
(ข) สวิตช์ตดั สัญญาณ
( Disconnect Switch)
(ค) วงจรมอนิเตอร์ การรั่วลงดิน
( Ground Fault Monitoring
Circuit)
(ง) การส่งสัญญาณต่าง ๆ ออกนอก
พื ้นที่ ( Transmission of Signal to
Off Premise Location)
7 แผงแสดงผลระยะไกล

ไม่ มี

วิธีการทดสอบ
ตรวจสอบการทางานของสัญญาณขัดข้ องและสัญญาณปรับตังใหม่
้
(Reset) กรณีสวิตช์เงียบเสียงเป็ นแบบกดค้ าง ต้ องคืนสภาพปกติเมื่อแก้ ไข
เหตุขดั ข้ องของระบบแล้ ว
กรณีที่แผงควบคุมมีสวิตช์ตดั สัญญาณอุปกรณ์ตรวจจับ ต้ องตรวจสวิตช์ตดั
สัญญาณว่าอยูใ่ นสถานะที่ถกู ต้ องหรื อไม่ หรื อให้ ตรวจสอบสัญญาณขัดข้ อง
อันเนื่องจากสวิตช์ตดั สัญญาณอยูผ่ ิดสถานะ
เมื่อระบบมีวงจรมอนิเตอร์ การรั่วลงดิน ตรวจสอบการทางานของ
วงจรโดยต้ องแสดงสัญญาณขัดข้ องเมื่อสายไฟฟ้าใด ๆ ในระบบรั่วลงดิน
ทดสอบการทางานของอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ แล้ วตรวจสอบการรับ
สัญญาณต่าง ๆ ที่สง่ ออกนอกพื ้นที่
ตรวจสอบการรับสัญญาณเหตุขดั ข้ องที่สง่ ออกนอกพื ้นที่
ตรวจสอบการรับสัญญาณ ตรวจคุมที่สง่ ออกนอกพื ้นที่
ทดสอบการทางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และ
ตรวจสอบการรายงานผลที่แผงแสดงผลเพลิงไหม้ รวมทังสั
้ ญญาณขัดข้ อง
ต่าง ๆ ถ้ ามี

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

ไม่ มี

8 ตัวนา / โลหะ
( ก) การลัดวงจรลงดิน
( ข) การลัดวงจร
( ค) ความต้ านทานวงจร
(Loop Resistance)
9 ตัวนา / อโลหะ
( ก) ความพร้ อมของวงจร
( ข) สายใยแก้ ว
(Fiber Optic)

( ค) การตรวจคุม

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการทดสอบ
ตัวนาไฟฟ้าทังหมด
้
ในระบบต้ องตรวจสอบว่าไม่รั่วลงดิน วิธีการทดสอบให้
เป็ นไปตามที่ผ้ ผู ลิตแนะนา ยกเว้ นไม่ต้องตรวจสอบสายดิน
ตัวนาไฟฟ้าทังหมดในระบบต้
้
องตรวจสอบว่าไม่มกี ารลัดวงจร ระหว่างสาย
– สาย และสาย – ดิน วิธีการทดสอบให้ เป็ นไป ตามที่ผ้ ผู ลิตแนะนาไว้
วัดความต้ านทานวงจร ของวงจรอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ และวงจรแจ้ งเหตุ
ต้ องมีคา่ ไม่เกินที่ผ้ ผู ลิตกาหนดไว้
ตรวจสอบ อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ อุปกรณ์แจ้ งเหตุ และวงจรแจ้ งเหตุ ว่ามีกา
เชื่อมต่อสายอย่างถูกต้ อง
สายใยแก้ วต้ องทดสอบตามผู้ผลิตแนะนา หรื อใช้ มิเตอร์ วดั กาลังแสง วัด
ความสูญเสียในสาย ค่าที่วดั ได้ ของสายใยแก้ วทุกเส้ นต้ องบันทึกไว้ ที่แผง
ควบคุม ในการวัดครัง้ ต่อไป ถ้ ากาลังสูญเสียมากกว่า ร้ อยละ 2 จากค่าที่
เคยบันทึกไว้ ครัง้ แรก ต้ องทาการแก้ ไขให้ กลับคืนสูส่ ภาพโดยช่างผู้ชานาญ
เมื่อทดลองเปิ ดวงจรตรวจคุม ต้ องมีการแสดงสัญญาณขัดข้ องเกิดขึ ้นที่แผง
การทดลองเปิ ดวงจรแต่ละครัง้ ต้ องไม่ให้ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของอุปกรณ์เริ่ ม
สัญญาณ อุปกรณ์แจ้ งเหตุ หรื ออุปกรณ์สายสัญญาณ
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

10 อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
( ก) อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณทางกลและ
ไฟฟ้า
1. ตัวเชื่อมแบบไม่คืนสภาพ
2. ตัวเชื่อมแบบคืนสภาพ

( ข) สวิตช์สญ
ั ญาณแจ้ งเหตุระบบ
ดับเพลิง
( ค) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจากก๊ าซ

ไม่ มี

วิธีการทดสอบ

ถอดตัวเชื่อมหลอมละลายออก และทดสอบการทางานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง หล่อลืน่ ชิ ้นส่วนที่เคลือ่ นไหว ทุกชิ ้นตามความจาเป็ น
ถอดตัวเชื่อมหลอมละลายออก และทดสอบการทางานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง หล่อลืน่ ชิ ้นส่วนที่เคลือ่ นไหว ทุกชิ ้นตามความจาเป็ น
หมายเหตุ โดยทัว่ ไปอุปกรณ์ตรวจจับแบบตัวเชื่อมหลอมละลายใช้ สาหรับ
ปิ ดประตูทนไฟ ลิ ้น(Damper)กันไฟ
ทดสอบการทางานของสวิตช์โดยทางไฟฟ้าหรื อทางกลว่าสามารถส่ง
สัญญาณไปที่แผงควบคุมได้
ทดสอบความถูกต้ องในการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจากก๊ าซ
ตามคาแนะนาของผู้ผลิต

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

ไม่ มี

( ง) อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน
1.อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบ
อุณหภูมิ คงที่ และ/หรื อแบบ
อัตราเพิม่ อุณหภูมิ ที่เป็ นชนิด
เส้ นหรื อชนิดจุดแบบคืนสภาพ
2.อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบ
อุณหภูมิคงที่ที่เป็ นชนิดเส้ น
แบบไม่คืนสภาพ
3.อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบ
อุณหภูมิคงที่ชนิดจุดแบบไม่คืน
สภาพ

4. อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน
ทัว่ ไปแบบไม่คืนสภาพทัว่ ไป
( จ) อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
( ฉ) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการทดสอบ
ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนด้ วยอุปกรณ์ให้ ความร้ อนตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต และอุปกรณ์ตรวจจับต้ องทางานภายใน 1 นาที การทดสอบต้ อง
ระวังการเกิดความเสียหายกับตัวตรวจจับความร้ อนแบบไม่คืนสภาพ
ห้ ามทดสอบโดยใช้ ความร้ อน ให้ ทดสอบการทางานโดยทางกลและไฟฟ้า
โดยวัดและบันทึกค่าความต้ านทานวงจรและ เปรี ยบเทียบกับค่าทีย่ อมรับได้
ภายหลังการใช้ งานนาน 15 ปี ให้ เปลีย่ นใหม่ทงหมด
ั้
หรื อนาตัวอย่างไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 2 ทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ ถ้ าตัวใดตัวหนึง่ ไม่ผา่ นการทดสอบ
ให้ นาตัวอย่างใหม่อีกร้ อยละ 2 ตัว มาทาการทดสอบอีก และหากไม่ผา่ น
การทดสอบให้ เปลีย่ นอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนทังหมด
้
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนที่นาไปทาการทดสอบแล้ วห้ ามนากลับมาใช้ อีก
ห้ ามทดสอบโดยใช้ ความร้ อน ให้ ใช้ การทดสอบการทางานโดยทางกลและ
ไฟฟ้า
ทดสอบการทางานตามคาแนะนาของผู้ผลิต
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ทดสอบตามคาแนะนาของผู้ผลิต
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

( ช) อุปกรณ์ตรวจจับควัน

ไม่ มี

วิธีการทดสอบ
อุปกรณ์ตรวจจับควันต้ องทดสอบ ณ จุดติดตัง้ โดยใช้ ควัน หรื อก๊ าซเสมือน
ควันที่ผ้ ผู ลิตยอมรับ
ให้ ตรวจสอบค่าความไวของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ให้ อยูใ่ นช่วงยอมรับได้
ตามคาแนะนาของผู้ผลิต
อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อลม ให้ ทดสอบการไหลของอากาศตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต

1. ทุกชนิด
2. ชนิดตรวจจับควันในท่อลม
(Duct Type)
3. ชนิดลาแสง
4. อุปกรณ์ตรวจจับควัน และความ
ร้ อนในตัวเดียวกัน
5. อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบมี
สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์

การตรวจสอบให้ ใช้ ก๊ าซเสมือนควัน หรื อแผ่นกรองแสงไปขวางลาแสง
ตรวจสอบแยกแต่ละส่วน ตามวิธีการที่กล่าวแล้ ว
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดนี ้ จะมีสวิตช์ตดั ต่อวงจรควบคุม เปิ ด/ปิ ด อุปกรณ์
อื่น เช่น พัดลมดูดควัน ให้ ตรวจสอบว่าการทางานของอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ
อื่น ๆ ในวงจรเดียวกันไม่ทาให้ ความสามารถในการควบคุมของอุปกรณ์
ตรวจจับควันตัวนี ้เปลีย่ นไป

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

ไม่ มี

( ญ) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณและการ
ตรวจคุม
1. สวิตช์ควบคุมประตูน ้าดับเพลิง

2. สวิตช์วดั แรงดัน
3. สวิตช์ระดับน ้า

(ด) สวิตช์ตรวจการไหล
11 อุปกรณ์แจ้ งเหตุ
( ก) เสียง
( ข) ลาโพง

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการทดสอบ

ให้ ตรวจสอบว่า สวิตช์ต้องเริ่ มสัญญาณถ้ าหมุนประตูน ้าภายใน 2 รอบ หรื อ
ประตูน ้าเลือ่ นไป 1 ใน 5 ของระยะทางปกติ หรื อตามข้ อกาหนดจากโรงงาน
ผู้ผลิต
ตรวจสอบว่า สวิตช์ต้องเริ่ มสัญญาณผิดปกติ ถ้ าแรงดันน ้าเพิ่มหรื อลดลง
10 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว จากแรงดันปกติ
ตรวจสอบว่า สวิตช์จะต้ องเริ่ มสัญญาณผิดปกติ ถ้ าระดับน ้าเปลีย่ นไปจาก
ระดับที่ตงไว้
ั ้ 75 มม. สาหรับถังความดัน หรื อ 300 มม. สาหรับถังปลอด
ความดัน
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์เมื่อมีการไหลของน ้า
วัดค่าระดับความดังเสียงในบริ เวณป้องกันด้ วยเครื่ องวัด ซึง่ ต้ องเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน
วัดค่าระดับความดังเสียงในบริ เวณป้องกันด้ วยเครื่ องวัด ซึง่ ต้ องเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน
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อุปกรณ์

ถูกต้ อง ไม่ ถกู ต้ อง

( ค) แสง

(ง) สมรรถนะของระบบ
13 บริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมต่อสัญญาณ
(Interface Equipment)

วิธีการทดสอบ
ให้ ทดสอบตามคาแนะนาของผู้ผลิต และตรวจสอบตาแหน่งติดตัง้ ให้ ตรง
กับแบบที่ได้ รับอนุมตั ิ

12 บริ ภณ
ั ฑ์สอื่ สารฉุกเฉิน
(ก) เครื่ องขยายเสียง / เครื่ องกาเนิด
เสียง (Amplifier / Tone
Generator)
(ข) สัญญาณเรี ยกเข้ า
(ค) ระบบโทรศัพท์

ไม่ มี

ตรวจสอบการทางานของชุดสารองและอุปกรณ์ปลดสับให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่
ถูกต้ อง
ตรวจสอบการทางานและการรับสัญญาณทังแสงและเสี
้
ยงทีเ่ ข้ ามายังแผง
ควบคุม
ตรวจสอบการทางานและขันตอนการท
้
างานให้ ถกู ต้ อง ตังแต่
้ เครื่องโทรศัพท์
เต้ ารับหูฟัง และสัญญาณการทางาน
ทดสอบการสือ่ สารระหว่างกันอย่างน้ อย 5 หูฟังในเวลาเดียวกัน ตรวจสอบ
ความคมชัดของเสียง
ตรวจสอบการต่อของบริ ภณ
ั ฑ์เชื่อมโยง โดยทดสอบการทางานจริ งหรื อโดย
การจาลองสัญญาณรับส่งระหว่างกัน

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ภาคผนวก ซ.
แบบรายงานสาหรั บผู้ตดิ ตัง้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(ภาคผนวกนี ้มิใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
1. ชื่ออาคาร.............................................................................................................
2. สถานที่...…………........…....................................................................................
3. ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตดิ ตัง..……....................................................................................
้
ผู้แทนจาหน่าย..................................................................................................
4. ระบบนี ้ได้ มีการต่อร่วมอยูก่ บั สถานีดบั เพลิง (ระบุชื่อ)....................................
5. วันที่เริ่มติดตัง...............................วั
้
นที่ติดตังเสร็
้ จและส่งมอบงาน............................
6. รายละเอียดโหลดรองอื่นที่ได้ มีการต่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล..................
………………………………………………………………………………………………
7. กระแสไฟฟ้าของโหลดรองซึ่งใช้ ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ ควบคุม และแสดงผล(แนบ
รายการคานวณประกอบ) .......................................................................
8. ขนาดแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก..................................................................….
9. ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ .……............................................................................
10. มีข้อตกลงในการบารุงรักษาระบบหรื อไม่…......................................................……
11. มีคมู่ ือการใช้ งานให้ ด้วยหรื อไม่...............................................................................
12. มีสมุดบันทึกประวัตกิ ารทางานของระบบให้ ไว้ หรื อไม่...............................................
13. มีแบบการติดตังจริ
้ งให้ ไว้ หรื อไม่….............................................................……….
14. มีสว่ นไหนของอาคารไม่ได้ อยูใ่ นระบบป้องกันนี ้.......................................................
...............................................…............................................................................
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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...............................................................................................................................
15. ข้ าพเจ้ า/เรา ขอรับรองว่า การติดตังได้
้ ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ทงหมดในระบบแจ้
ั้
งเหตุ
เพลิงไหม้ และระบบสามารถทางานได้ สมบูรณ์ครบถ้ วน พร้ อมทังได้
้ ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในตาราง
ต่อไปนี ้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว และขอรับรองว่าข้ อมูลทังหมดที
้
่ระบุไว้ ในเอกสารนี ้ เป็ นความจริง
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
บริษัทผู้ตดิ ตัง..............................................................................................................
้
..................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................
ลงชื่อ ................................................. วันที่ .............................
ลงชื่อ ................................................. วันที่ .............................
หมายเหตุ ประทับตราด้วย (ถ้ามี )

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางที่ ช.1 การตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
หมายเลข
โซนแจ้ งเหตุ

จานวน
อุปกรณ์
ต่อโซน

ตรวจจับความร้ อน
อุณหภูมิคงที่ อัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิ

ผสม

จานวน และชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ
ตรวจจับควัน
โฟโตอีเล็กตริก ไอโอไนเซชัน
ลาแสง

ตรวจจับเปลวเพลิง
อินฟราเรด อัลตราไวโอเล็ต อุปกรณ์แจ้ ง
เหตุด้วยมือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
จานวนรวม

- กรณีไม่ใช้ ให้ ขดี ออก
- ใส่หมายเลขของอุปกรณ์แสดงผลชนิดระบุสถานที่ได้ ไว้ ในวงเล็บ

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อื่น ๆ
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ภาคผนวก ญ
ข้ อมูลค่ าพิกัดการคายความร้ อน (Heat Release Rate)
และเวลาพัฒนาของไฟ (Fire Growth Time)
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ญ.1 ทั่วไป
ข้ อมูลดังต่อไปนี เ้ ป็ นข้ อมูล ค่าพิกัดการคายความร้ อนสูงสุด (maximum heat release rate) และเวลาพัฒ นา
ของไฟ (fire growth time) เชื ้อเพลิงต่าง ๆ ที่ได้ มาจากการทดลองจริ ง ซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะและมีข้อจากัดในการใช้ วัสดุ
เชื ้อเพลิง เฟอร์ นิเจอร์ ตา่ ง ๆ ก็เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้ ในประเทศนัน้ ๆ ที่ทาการทดลอง ดังนันการใช้
้
ข้อมูลต้ องใช้ วิจาร
ญาณและพิจารณาอย่างรอบคอบ
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ญ.2 ข้ อมูลค่ าพิกัดการคายความร้ อน และเวลาพัฒนาของไฟ
ตารางที่ ญ.1 แสดงข้ อมูลค่ าพิกัดการคายความร้ อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate) และเวลาพัฒนาของ
ไฟ (Fire Growth Time) เชือ้ เพลิงในคลังสินค้ า
วัสดุเชือ้ เพลิงในคลังสินค้ า
เวลา (t )
ค่ า Q ต่ อพืน้ ที่ 2
g

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ถุงไปรษณีย์บรรจุเต็ม กองสูง 1.5 เมตร
ม้ วนกระดาษอัดแน่น (Roll Paper) กองตังสู
้ ง 6 เมตร
ผ้ าฝ้าย กองสูง 3.6 เมตร
ขวดพลาสติก PE บรรจุกล่องกระดาษลูกฟูกไม่แผ่น
กันแยกขวด
้
กองตังสู
้ ง 4.5 เมตร
ขวดพลาสติก PE บรรจุกล่องกระดาษลูกฟูกมีแผ่นกัน้
แยกขวด กองตังสู
้ ง 4.5 เมตร
ขวดพลาสติก PVC บรรจุกล่องกระดาษลูกฟูกมีแผ่น
กันแยกขวด
้
กองตังสู
้ ง 4.5 เมตร
ม้ วนฟิ ลม์พลาสติก PP หรื อ PE กองตังสู
้ ง 4.2 เมตร
พาเล็ท PE กองตังสู
้ ง 1 เมตร
ของเล่น PS บรรจุกล่องลูกฟูก กองตังสู
้ ง 4.5 เมตร

190
15-28
20-42
75

400
1900

85

6250

9

3400

40
130
110

3970
2050

หมายเหตุ :
1.
tg : หน่วย วิ นาที คือเวลาทีเ่ ชื ้อเพลิ งนัน้ พัฒนาไปจนถึงพิกดั การคายความร้อนเท่ากับ 1055 kW หรื อ เวลา
พัฒนาของไฟ (Fire Growth Time)
2. 
Q ต่อพืน้ ทีข่ องเชื ้อเพลิ ง : หน่วย kW/m2 คือค่าพิ กดั การคายความร้อนสูงสุดต่อหน่วยพืน้ ทีข่ องเชื ้อเพลิ ง
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ตารางที่ ญ.2 แสดงข้ อมูลค่ าพิกัดการคายความร้ อนสูงสุด (Maximum Heat Release Rate) และเวลาพัฒนา
ของไฟ (Fire Growth Time) เชือ้ เพลิงเป็ นเฟอร์ นิเจอร์
3
วัสดุเชือ้ เพลิงเฟอร์ นิเจอร์
Q
เวลา (t ) 1 เวลา (t ) 2
1 ตู้เสื ้อผ้ าไม้ อดั หนา 1/2”พร้ อมเสื ้อผ้ า
35
20
3250
น ้าหนักรวม 68.5 kg
2 ตู้เสื ้อผ้ าไม้ อดั หนา 1/8” พร้ อมเสื ้อผ้ า น ้าหนักรวม 36 kg
40
40
6000
3 ตู้เสื ้อผ้ าพาร์ ติคลั บอร์ ด 3/4” น ้าหนักรวม 120.33 kg
150
0
1200
4 เก้ าอี ้เบาะโครงเหล็ก น ้าหนักรวม 16.52 kg
200
120
3000
5 เก้ าอี ้ไฟเบอร์ กลาส น ้าหนักรวม 5.28 kg
120
20
35
6 เก้ าอี ้เบาะโฟมแบบ 2 ที่นงั่ น ้าหนักรวม 54.6 kg
350
500
1000
7 ฟูกที่นอนสปริง น ้าหนักรวม 62.36 kg
350
400
500
หมายเหตุ:
1.
tg : หน่วย วินาที คือเวลาที่เชื ้อเพลิงนันพั
้ ฒนาไปจนถึงพิกดั การคายความร้ อนเท่ากับ 1055 kW หรื อ เวลา
พัฒนาของไฟ (fire growth time)
2.
tv : หน่วยวินาที คือช่วงเวลาจากเริ่มจุดติดไฟ(Ignition)จนถึงจุดที่เชื ้อเพลิงนันเริ
้ ่มพัฒนาเป็ นรูปกราฟแบบ
t2 หรื อเวลาก่อนเพลิงไหม้ เริ่ มพัฒนาจากค่าพิกดั การคายความร้ อนเท่ากับศูนย์ (virtual time)
3. 
Q : หน่วย kW คือค่าพิกด
ั การคายความร้ อนสูงสุด
g

v
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ภาคผนวก ด.
การคานวณเวลาการตอบสนอง
และระยะห่ างของอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนชนิดจุด
โดยใช้ ฐานความคิดทางด้ านสมรรถนะ
Heat Detection Response and Spacing Calculation
Using Performance Base
(ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานแต่มีขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน)
้
ด.1 ทั่วไป
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนและหัวกระจายน ้าดับเพลิงนันถู
้ กออกแบบมาเพื่อให้ ทางานเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ ให้ เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้สามารถอพยพออกจากสถานที่เกิดเหตุ และทาการดับเพลิงได้ อย่าง
ทันทีทนั ใดก่อนที่ไฟจะลุกลามเป็ นไฟขนาดใหญ่ ดังนันระยะห่
้
างของอุปกรณ์ ตรวจจับจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
นอกเหนื อจากชนิด ของอุปกรณ์ และมาตรฐานการติดตัง้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
ตรวจจับ จะเป็ นตัวแปรที่สาคัญ ที่ทาให้ อุปกรณ์ ทางานได้ ภายในเวลาที่กาหนดหรื อไม่ ทั้งนี้ การออกแบบ
อย่างถูกต้ องในลักษณะ performance-based จะต้ อง กาหนดเวลาขัน้ ต่าก่อนที่จะทาให้ เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตคน โครงสร้ างอาคารหรื อทรัพย์สิน แล้ ว จึงนาเวลาไปคานวณหาระยะห่างของอุปกรณ์

ด.2 โมเดลการถ่ ายเทความร้ อน (Heat Transfer Model)
จากหลักการสมดุลพลังงานที่นิยามพลังงานรวมคือ พลังงานจากการนา พลังงานจากการพา และ
พลังงานจากการแผ่รังสีรวมกัน สามารถเขียนเป็ นสมการพื ้นฐานได้ ดงั นี ้

Qtotal = Qcond + Qconv + Qrad

(1)

ในการวิเคราะห์ การถ่ายเทความร้ อนไปสู่ อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน (heat detectors) ได้ ตดั การ
ถ่ายเทความร้ อนแบบนาความร้ อนและแบบการแผ่รังสีออก เพราะถือว่ามีคา่ น้ อยมากและเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
ไปในทางที่เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น ดังนันการถ่
้
ายเทความร้ อนจากไฟไปสู่อปุ กรณ์ จึงพิจารณาแบบ
การพาความร้ อนเพียงประการเดียว ทาให้ การวิเคราะห์โมเดลสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนสามารถ
เขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้
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g  Td )

Q conv  hA(T

(2)

Q
 hA(T  T )
total
g d

(3)

Q

:

ค่าพิกดั การคายความร้ อน, kW

h

:

สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนแบบการพา

A
Tg
Td

:
:
:

พื ้นที่ที่ถกู ความร้ อน, m2
อุณหภูมิ ของ แก๊ ส ที่ถ่ายเทไปที่อปุ กรณ์ , C
อุณหภูมิที่ตงไว้
ั ้ ให้ อปุ กรณ์ทางาน, C

kW
m 2 . C

ด้ วยหลักการวิเคราะห์แบบ lumped-mass ซึ่งถูกนามาใช้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการวิเคราะห์ ลักษณะของ
การถ่ายเทความร้ อนจากอุณ หภูมิของแก๊ ส (Tg) จะไปสู่ชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อนที่อุปกรณ์ ตรวจจับความ
ร้ อนหรื อหัวกระจายน ้าดับเพลิง ดังนันสมการอั
้
ตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อน
คือ
dTd  Q conv
(4)
dt mc
m

:

มวลของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อน kg

C

:

ความร้ อนจาเพาะของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อน

kJ
kg. C

dtd  hA(Tg  Td )
dt
mc
mc
 
hA

dtd  1 (T  T )
dt  g d

ดังนัน้


(5)
(6)

(7)

: Time constant ของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อน (วินาที)

จากสมการที่ 7 จะเห็นว่าถ้ ามวลของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อนมากขึ ้นจะทาให้ ค่า  มากขึ ้น นัน่ คือ
อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อนจะช้ าลง เนื่องจาก m, C และ A ของชิ ้นส่วนไว
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ต่อความร้ อนจะมีค่าคงที่ แต่ค่า h จะแปรเปลี่ยน ตามรากที่สองของความเร็ วของแก๊ สหรื อค่าเรโนลด์นัม
เบอร์ (Re)
h  u12
h 1

(8)
(9)



ดังนัน้

1

1 2

(10)

u12 = cons tan t

(11)
(12)



u

ouo 12 = cons tan t = RTI

การหาค่า RTI (Response Time Index) ซึ่งเป็ นค่าคงที่ของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อนนัน้ ๆ จะทาใน
ห้ องทดลอง โดยกาหนดให้ ค่าความเร็ วของแก๊ สคงที่ (uo เป็ นค่ามาตรฐาน) และจับเวลาเพื่อหาค่า o เมื่อ
ทราบค่ า RTI แล้ วก็ ส ามารถหาค่ า ที่ ค วามเร็ ว ของแก๊ สที่ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ กั น ได้ ดัง นั น้ อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิของชิ น้ ส่ วนที่ ไวต่อความร้ อน ภายในอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อน (heat detector)
สามารถเขียนสมการใหม่ได้ ดงั นี ้
1

dtd  u (T  T )
dt RTI g d
2


1


2

tu

Td - Ta  (Tg - Ta ) 1- exp 

 RTI




(13)







(14)

สาหรับหัวกระจายน ้าดับเพลิง (sprinkler) เนื่องจากน ้าทาให้ เกิดการสูญเสียความร้ อน ดังนันสมการ
้
สมดุลพลังงานจะต้ องนาค่าการนาความร้ อนที่สญ
ู เสียมาคิดรวมด้ วย ดังนี ้

Qtotal = Qconv + (- Qcond )

(15)

จึงทาให้ ได้ สมการ(16) แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของชิ ้นส่วนที่ไวต่อความร้ อน (sprinkler
links) สาหรับหัวกระจายน ้าดับเพลิง ดังนี ้
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mc .

dT l
 hA (T g T l )  c (T l T o )
dt

ให้  Tl = Tl – To ,

 Tg = Tg - To


dT l
u 2 
C



T

 g 1  1
dt
RTI 
 u 2

1



T l 







  12
tu
1  exp  
T l 

  RTI


1  C  
 
1 

 u 2
T g

(16)


1  C
1

 u 2

(17)




 

 

(18)

C (Conduction parameter) สาหรับ Conventional link sprinkler มีค่าประมาณ = 1.0 และ Fast
response link sprinkler มีคา่ ประมาณ = 0.6 การวัด C factor นี ้ได้ ทาการทดลอง 27 ครัง้ ที่ FMRC โดย
Bill และ Heskestad ถ้ า C = 0 สมการที่ 18 จะเท่ากับสมการที่ 14 ซึ่งเป็ นสมการสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้ อน

รู ปที่ ด.1 แสดงผลของการนาความร้ อนที่มีผลต่ อการทางานของ Sprinkler
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ด.3 โมเดลของการคานวณการตอบสนองของอุปกรณ์
การค านวณการตอบสนองของอุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความร้ อน หรื อ ชิ น้ ส่ ว นไวต่ อ ความร้ อนนั น้
จาเป็ นต้ องรู้คา่ ทางฟิ สิกซ์ที่สาคัญ ได้ แก่ ค่าอุณหภูมิของแก๊ สในชันบน
้ (Upper gas temperature) และค่า
ความเร็ วของแก๊ ส (gas velocity) ณ ตาแหน่งของอุปกรณ์ที่ติดตังอยู
้ ่ใต้ เพดาน ในการนี ้จะต้ องใช้ โมเดลการ
คานวณค่าที่สาคัญดังกล่าว เรี ยกว่า fire models แบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบ ได้ แก่
1. โมเดลของ Alpert แบบค่าพิกดั การคายความร้ อน (Heat Release Rate) คงที่
(Alpert’s Steady State Fire Model)
2. โมเดลของ Alpert แบบกึ่งค่าพิกดั ความร้ อนคงที่
(Alpert’s Quasi Steady State Fire Model)
3. โมเดลแบบค่าพิกดั ความร้ อนแปรเปลี่ยนตามเวลา
(Power – Law Fire Model)
ด.3.1 โมเดลของ Alpert แบบค่ าพิกัดการคายความร้ อนคงที่
Dr. Alpert เป็ นนักวิจัยที่ Factory Mutual ได้ ทาการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่าพิกัด
การคายความร้ อนกับอุณหภูมิและความเร็วของแก๊ สที่ตาแหน่งต่าง ๆ โดยตังสมมุ
้ ติฐานว่า ค่าพิกดั การคาย
ความร้ อนมี ค่าคงที่ (Steady – State Fire) รวมทัง้ เพดานในห้ อ งทดลองเรี ย บ โดยผลการทดลอง จึง ได้
สมการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ดังต่อไปนี ้
Q 
 r 

T g  T a  5 . 38 
H
T g T a 

2

2
16 . 9Q 3

H

5

3

3

: r H  0 . 18

: r H  0.18

Ta

: อุณหภูมิแวดล้ อม  C

Q

: ค่าพิกดั การคายความร้ อนรวมหรื อ Total Heat Release Rate (kW)
: ระยะทางจากกึ่งกลางของ fire plume ถึงตาแหน่งที่ต้องคานวณ (m)
: ความสูงเพดานเหนือกองเพลิง (m)

r
H
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สมการที่ 19 เป็ นสมการเพื่อหาค่าอุณหภูมิของแก๊ สที่ตาแหน่งต่าง ๆ ที่ห่างออกไป จากกึ่งกลางของ
fire plume หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็ น การคานวณเพื่ อหาค่าอุณ หภูมิ ของแก๊ ส ใน ceiling jet ( r H 2 
0.18) ส่วนสมการที่ (20) จะไม่มีค่าตัวแปร r ปรากฏในสมการ ใช้ เพื่อหาค่าอุณหภูมิของแก๊ สภายใน fire
plume ( r H < 0.18) หรื อระยะจากกึ่งกลางของ fire plume ถึงจุดเปลี่ยนหรื อหักเลี้ยว (Turning point)

รู ปที่ ด.2 แสดงความสัมพันธ์ของ r H ในการเลือกใช้ สตู รการคานวณ

u 

1
1
0 . 2Q 3 H 2

r

5

6

 Q 
u  0 . 95  
H 

1

: r H  0 . 15

(21)

 0 . 15

(22)

3

:

r

H

สมการที่ (21) และ (22) ใช้ เพื่อคานวณความเร็ วของแก๊ สใน ceiling jet และ fire plume มีหน่วย
เป็ น m/s ตามลาดับ จากสมการทังสี
้ ่สมการ สามารถนาไปแทนค่าในสมการที่ (14) ซึ่งได้ มาจาก โมเดลการ
ถ่ายเทความร้ อนสาหรับอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน และหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อคานวณหาค่า
อุณหภูมิ และความเร็วที่อปุ กรณ์ในระยะเวลาที่กาหนดหรื อคานวณหาเวลาในการตอบสนองของอุปกรณ์
ด.3.2 โมเดลของ Alpert แบบกึ่งค่ าพิกัดการคายความร้ อนคงที่
โมเดลนี ใ้ ช้ สมการคานวณแบบข้ อ ข3.1 โดยคานวณเป็ นชุดของค่าพิกัดการคายความร้ อน Q ที่
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่กาหนดแล้ วเฉลี่ยค่า Q การใช้ โมเดลแบบนี ้จะทาให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ละเอียดขึ ้นอีก
ระดับหนึ่ง และถ้ากาหนดค่าพิ กดั การคายความร้ อนในช่ วงเวลาสั้น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้ น
ตัวอย่าง การเฉลี่ยค่า Q จะได้ ข้อมูล ดังนี ้
t (sec)
Q (kW)
0- 60
42
60-120
381
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120-180
180-240
240-300
300-360

1058
2073
3426
5718

ด.3.3 โมเดลแบบค่ าพิกัดการคายความร้ อนแปรเปลี่ยนตามเวลา
Dr. Gunnar Heskestad และ Dr. Michael Delichatsios ซึ่งเป็ นนักวิจยั ที่ Factory Mutual เช่นกัน
ได้ทาการทดลองเพื่ อหาความสัม พันธ์ ระหว่างค่าพิกัดการคายความร้ อนแบบแปรเปลี่ ยนตามเวลา กับ
อุณหภูมิและความเร็ วของแก๊ สที่ตาแหน่งใด ๆ ที่กาหนดขึ ้น โมเดลนี ้มีหลายรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก
NFPA 72-1999 เพื่อใช้ ในการคานวณหาค่าอุณหภูมิและความเร็ วที่อุปกรณ์ ในระยะเวลาที่กาหนด หรื อ
คานวณหาเวลาในการตอบสนองของอุปกรณ์ ซึง่ ความสัมพันธ์นี ้เขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้
Q  t
Q



p
t

:
:
:
:

p

(23)

ค่าพิกดั การคายความร้ อนรวมหรื อ Total Release Rate, kW
ค่าคงที่ของการพัฒนาไฟของเชื ้อเพลิงแต่ละประเภท, kW/sec2
ค่ายกกาลัง กาหนดตามประเภทของเชื ้อเพลิง
เวลา, sec

ในเอกสารฉบับนี ้จะกาหนดให้ p = 2 เพราะเชือ้ เพลิง รวมทังการกระจายของเชื
้
อ้ เพลิงส่วนใหญ่
ภายในอาคารจะมีการพัฒนาของไฟอยู่ในช่วง p = 2 มีอาคารบางประเภทเท่านัน้ เช่น คลังเก็บสินค้ าที่เก็บ
สินค้ าแบบเรี ยงซ้ อนกันหลายระดับ เช่น เชื ้อเพลิงประเภทยาง เป็ นต้ น ค่า p อาจมีคา่ เท่ากับ 6 หรื อ 9 ก็ได้
ดังนันการใช้
้
โมเดลนี ้จะต้ องเข้ าใจที่มาของสมการด้ วย

รู ปที่ ด.3 แสดงอุณหภูมิเพิ่มขึ ้นในช่วงระยะแรกของการลุกไหม้ เป็ น สัดส่วน
กับกาลังสองของเวลาที่ผา่ นไปสาหรับเชื ้อเพลิงในอาคารทัว่ ไป
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1055
t g2

(24)

tg (fire growth time) คือเวลาที่เชื ้อเพลิงนัน้ ๆ ลุกไหม้ จนค่า Q ถึง 1055 kW
ผลการทดลองทาให้ ได้ สมการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ในรูปแบบที่ไม่มีมิติ หรื อไม่มีหน่วย ดังนี ้
u* 
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T

*
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1

A  H
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t f*  0 . 861 1  r
 t f*

(คุณสมบัตขิ องอากาศที่ร่วมเข้ ามา)

(26)
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*
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T

ดังนั้น

(27)

(เวลา)

(28)

(เวลาที่แก๊ สเดินทางถึงอุปกรณ์)

(29)
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3
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(อุณหภูมิของแก๊ ส)
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กรณี ที่

(25)

T
3
2
2
T
A 5  a  5 H 5
 g
t

A

กรณี ที่ :t *

(ความเร็วของแก๊ ส)
5

*1

2

r 
 0 . 59  
H 

(31)
r
H

0. 63

(32)
(33)

โมเดลการถ่ายเทความร้ อน สามารถคานวณหาอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนตามเวลาสาหรับอุปกรณ์
ตรวจจับความร้ อน ดังนี ้
1

dT d
u 2
T g T d

dt
RTI
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(35)

(36)

(37)

สมการที่ (23) ถึง (37) ทาให้ เราสามารถคานวณหาค่าอุณหภูมิที่อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนได้ ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง หรื อคานวณหาค่าเวลาที่อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนที่ กาหนดนันท
้ างาน ส่วนหัวกระจาย
น ้าดับเพลิงอัตโนมัติ เมื่อได้ คา่ ความเร็ วและอุณหภูมิของแก๊ สแล้ วนาไปแทนค่าในสมการที่ (18) ตามเวลาที่
กาหนด ก็ จ ะหาค่าอุณ หภูมิ ที่ เปลี่ ยนแปลงที่ ชิ้ น ส่ วนไวความร้ อนที่ หัวกระจายนา้ ดับเพลิงอัต โนมัติ ไ ด้
สาหรับขันตอนในการค
้
านวณเวลาที่อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนทางาน หรื อตอบสนอง และหาระยะห่ าง
ระหว่างอุปกรณ์ฯ มีดงั ต่อไปนี ้
1. หาค่าอุณหภูมิแวดล้ อม (Ta) และความสูงเพดานเหนือกองเพลิง (H)
2. ประเมินลักษณะการพัฒนาของเพลิงไหม้ ของเชื ้อเพลิงโดยหาข้ อมูลจาก ภาคผนวก หรื อ จาก
หนังสืออ้ างอิง เช่น SFPE Handbook, NFPA 72 เป็ นต้น
3. หาค่าระยะทางจากกึ่งกลางไฟถึงตาแหน่งที่ตงของอุ
ั้
ปกรณ์ตรวจจับ ฯ (ค่า r) หรื อคานวณจาก
S
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ (S) ซึง่ r  2
4. หาค่า RTI หรื อ  จากอุปกรณ์ตรวจจับฯ
การประมานค่าเริ่มต้ นด้ วยค่า Q หรื อประมาณเวลาก่อนแล้ วนาไปคานวณหาค่า
=  t 2 และสมมุตวิ า่ ไฟเริ่ มที่เวลา t = o
ที่ t = o กาหนดให้ อณ
ุ หภูมิที่อปุ กรณ์ตรวจจับฯเป็ นอุณหภูมิแวดล้ อม
คานวณค่า t*f , A , t* ตามลาดับ
Q

ถ้ า t*  t*f ไปที่ขนตอน
ั้
9 แต่ถ้าน้ อยกว่าให้ ประมาณค่า t ในขันตอนที
้
่ 5 ใหม่
คานวณค่า

u T
u*
*
,
, D , T ,
,Y
*1
u * T *
T 2

ตามลาดับ

คานวณหาค่าอุณ หภูมิภ ายในอุปกรณ์ ตรวจจับ ความร้ อน Td(t) หรื อค่าอุณ หภูมิที่เปลี่ยนแปลง
ภายในอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน dTd(t)/dt
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ถ้ าอุณหภูมิในขันตอนที
้
่ 10 ต่ากว่าค่าที่อปุ กรณ์ ตรวจจับความร้ อนจะตอบสนอง ก็ให้ เพิ่มเวลา ( t ) หรื อค่า
Q ในขันตอนที
้
่ 5 ใหม่ แต่ถ้าอุณหภูมิในขันตอนที
้
่ 10 สูงกว่าก็ให้ ลดค่า Q ในขันตอนที
้
่ 5 ลง แล้ วคานวณ
ซ ้าตามขันตอนจนกระทั
้
่งอุณ หภูมิภายในอุปกรณ์ ตรวจจับ ความร้อน Td(t) เท่ากับ อุณหภูมิของอุปกรณ์
ตรวจจับ ความร้ อนที่ จ ะตอบสนอง หรื อ ค่าอุณ หภู มิ ที่ เปลี่ ยนแปลงภายในอุป กรณ์ ต รวจจับ ความร้ อน
dTd(t)/dt
ด.4 ตัวอย่ างการคานวณ
ห้ องมีความสูง 4 เมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน เท่ากับ 7.2 เมตร และอุปกรณ์
ตรวจจับความร้ อนทางานที่อณ
ุ หภูมิ 57 oC และมี RTI = 165 (m-s)1/ 2 หากใช้ เวลาในการแจ้ งเหตุนานเกิน
กว่า 180 วินาที จึงจะเริ่ มฉี ดน ้าดับเพลิง ในขณะที่ความเสียหายได้ เกิดขึ ้นแล้ วและลุกลามไปอย่างมากจน
ไม่ส ามารถควบคุม เพลิ งไหม้ ได้ ดังนัน้ จึงต้ องคานวณหาเวลาที่ อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนทางาน โดย
กาหนดให้ เชื อ้ เพลิ งมี fire growth time เท่ากับ 150 วิน าที ถื อ เป็ น medium fire และอุณ หภูมิ แ วดล้ อ ม
เท่ากับ 24 oC
ดูตาราง ข.1 แสดงการคานวณเวลาที่อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนทางาน
จากผลลัพธ์ จะพบว่าอุปกรณ์ ตรวจจับเริ่ มทางานที่เวลา 185 วินาที (โดยมีค่า Heat Release Rate
ที่ 1600 kW) ซึ่งเกิ นค่าที่ กาหนดไว้ ดังนัน้ จึงจ าเป็ นต้ องปรับปรุ งการออกแบบโดยการปรับระยะห่างให้
น้ อยลง หรื อปรับค่า RTI ให้ ต่าลง
หากต้ อ งการคงค่า RTI ของอุป กรณ์ ต รวจจับ ความร้ อนไว้ แต่ป รั บ ระยะห่างให้ น้ อ ยลงเพื่ อ ให้ อุป กรณ์
ตรวจจับความร้ อนทางานที่ 180 วินาที จะได้ ค่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนเท่ากับ 6.9
เมตร
ตามตัวอย่างข้ างต้ น หากเปลี่ ยนอุป กรณ์ ตรวจจับความร้ อนเป็ นชนิดอัตราการเพิ่ม ของอุณ หภูมิ
(Rate of Rise Type) ให้ ดูผลลัพธ์ ที่ช่องสมการ (35) ซึ่งมีค่า 0.468 oC/sec หรื อ 28 oC/minute ซึ่งปกติจะ
อุปกรณ์ ตรวจจับชนิดนี ้ จะทางานประมาณ 8 -12 oC/minute จะเห็นว่าอุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนจะเริ่ ม
ทางานได้ เร็ วกว่ามาก ซึ่งถ้ าให้ ทางานที่ 10 oC/minute หรื อ 0.17 oC/sec อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนจะ
ทางานที่เวลา 96 วินาที (โดยมี ค่า Heat Release Rate ที่ 435 kW) ขณะที่อุณ หภูมิที่ชิ ้นส่วนไวต่อความ
ร้ อนภายในอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนมีอณ
ุ หภูมิเพียง 29 oC เท่านัน้
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ตารางที่ ด.1 กรณีคานวณเวลา หรือ Heat Release Rate ที่อุปกรณ์ ตรวจจับความร้ อนตอบสนอง
หรือทางาน
กรณี คานวณเวลาหรื อ Heat Release Rate ทีอ่ ปุ กรณ์ตรวจจับความร้อนตอบสนองหรื อทางาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

กรอกค่าความสูงเพดานทีต่ ดิ ตั้งอุปกรณ์ตรวจจับฯเหนื อกองไฟ
กรอกค่าระยะห่ างของอุปกรณ์ตรวจฯถึงกองไฟ
กรอกค่าความหนาแน่ นอากาศ
กรอกค่าค่า Specified Heat ของอากาศ
กรอกค่าอุณหภูมแิ วดล้อมของอากาศ
o
C + 273
กรอกค่า time constant ของอุปกรณ์ตรวจจับฯ หรื อ
กรอกค่า Response Time Index , RTI = ov1.5
กรอกสัมประสิ ทธ์เวลาการพัฒนาของไฟ หรื อ
กรอกสัมประสิ ทธ์การพัฒนาของไฟ จากสมการ (24)
ทดลองเปลี่ยนค่า Q จน Td(t) หรื อ dTd/dt = ค่าทีอ่ ปุ กรณ์ตรวจจับฯทางาน หรื อ
ทดลองเปลี่ยนค่า t จน Td(t) หรื อ dTd/dt = ค่าทีอ่ ปุ กรณ์ตรวจจับฯทางาน
คานวนเวลาทีค่ วามร้อนเคลื่อนทีถ่ ึงอุปกรณ์ตรวจจับฯ จากสมการ (29)
คานวนค่า A จากสมการ (26)
คานวนค่า D จากสมการ (32)
คานวณเวลาทีใ่ ช้ในการตอบสนองแบบไร้มติ ิ จากสมการ (28)
คานวณ สมการ (33)
คานวณ สมการ (25)
คานวณ สมการ (27)
คานวณ สมการ (31)
คานวณ สมการ (37)
คานวณ สมการ (36)
คานวณ สมการ (35)
คานวณระยะห่ างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับฯ: S = 1.414 x r

H (m)

4.0

r (m)

5.1

3

kg/m )
o
c p (kJ/kg- C)

o 

1.17
1.01

T∞ (oC)

24

T∞ (oK)

297

o

135
1/2

RTI (m-s)

165

t g (s)

150

 (kW/S )

0.047

Q(kW)

1600

2

t(s)

185

t 2f *

1.96

A

0.03

D

0.45

t 2*

16.16
0.5

U2*/dT2*
U/U2*

0.350

dT/dT2*
dT2*

0.93
98.43

Y

0.98
o

Td(t) ( C)
o

dTd/dt( C/s)
S(m)

0.51

57.04
0.468
7.2

หมายเหตุ:
1. ทดลองปรับค่าเวลาหรื อ heat release rate จน Td(t) หรื อ dTd(t)/dt = ค่าทีอ่ ปุ กรณ์ตรวจจับฯทางาน
2. ตามตัวอย่างกาหนดให้คา่ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทางานทีอ่ ณ
ุ หภูมิ = 57 oC
3. กรณี กาหนดเวลาหรื อ heat release rate ทีอ่ ปุ กรณ์ตรวจจับต้องตอบสนอง
ก็ให้ทดลองปรับค่าระยะห่ างของกองเพลิงแทน
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เวลาทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตรวจจับทางาน-วินาที

350
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ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับฯ-เมตร

รู ปที่ ด.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่อปุ กรณ์ตรวจจับความร้ อนชนิดอุณหภูมิคงที่ทางาน
เทียบกับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับฯ (RTI =165 (m-s)1/ 2, tg = 150 sec, และ Td = 57oC)

พืกัดการคายความร ้อน-กิโลวัตต์

5000
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ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับฯ-เมตร
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ตารางที่ ด.2 ผลค านวณค่ าระยะห่ างระหว่ างอุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ความร้ อ นอุ ณ หภู มิ 57oC ติดบน
เพดานที่ความสูงต่ าง ๆ
ความสูง (เมตร)
ระยะห่ าง (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 ข้ อจากัดของโมเดล
ข้ อจากัดดังต่อไปนี ้มีความสาคัญมาก ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ โมเดลมีความเข้ าใจและนาไปใช้ อย่างถูกต้ อง
บนสมมุติฐานที่ กาหนดไว้ จ ากการทดลอง แล้ วหาความสัม พัน ธ์ ขึน้ มาจนเป็ นสมการต่าง ๆ ที่ กล่าวมา
ข้ างต้ น
ด.5.1 ผลจาก Boundary
เมื่อเพิ่มระยะทางให้ ห่างออกไป ทังอุ
้ ณหภูมิและความเร็ วของแก๊ สก็จะลดลงเข้ า หาค่าแวดล้ อมค่า
อุณหภูมิและความเร็วของแก๊ ส จะมีคา่ สูงสุดที่ระยะต่าจากเพดานลงมา 1% ของความสูงของเพดาน
ด.5.2 โมเดลของ Alpert แบบค่าพิกัดการคายความร้ อนแบบคงที่ ไม่นาเวลาการเดินทางของแก๊ สไปที่
อุปกรณ์มาคานวณด้ วย ใช้ คา่ พิกดั การคายความร้ อนที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา
ด.5.3 โมเดลของ Alpert แบบกึ่งค่าพิกดั การคายความร้ อนแบบคงที่ ไม่นาเวลาการเดินทางของแก๊ สไปที่
อุปกรณ์มาคานวณด้ วยสมมุตโิ ดยการเฉลี่ยค่าพิกดั ความร้ อนในช่วงเวลาที่กาหนดสัน้ ๆ
ด.5.4 โมเดลแบบค่าพิกดั การคายความร้ อนแปรเปลี่ยนเวลา เพลิงลุกไหม้ จริงจะเวลาอยูอ่ ีกช่วงหนึง่
ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาเชื ้อเพลิงในช่วงต้ นมีการพัฒนาตามหลักการ power law แต่อาจเปลี่ยนเมื่อเชื ้อเพลิง
กาลังจะหมดไป
ด.5.5 โมเดลทังหมด
้
ไม่ได้ นาผลจากผนัง คาน มาพิจารณาโดยถือว่าเป็ นเพดาน เรี ยบและไม่มีที่สิ ้นสุด
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ด.6 สรุ ป
จากงานวิจัยเพื่ อพัฒ นาโมเดลการวิเคราะห์ ต่าง ๆ ดังที่ กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ คานวณหาเวลา ที่
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนและหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติจะตอบสนอง (response) ได้ จากเชื ้อเพลิง
ประเภทต่าง ๆ โดยโมเดลแบบค่าพิกดั การคายความร้ อนคงที่เหมาะกับการใช้ คานวณการประมาณขันต้
้ น
รวมทัง้ ใช้ กับเชื ้อเพลิง เช่น ของเหลวไวไฟที่มีค่า ค่อนข้ างคงที่ Q ส่ ว นโมเดลที่ ใช้ กับ ที่ แ ปรเปลี่ ย น
Q ตามเวลาจะทาให้ ได้ ผ ลลัพ ธ์ ที่แม่นยา ซึ่งจะต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการคานวณความเข้ าใจเรื่ อง
โมเดลของเพลิงไหม้ (fire models) และโมเดลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนและหัวกระจาย
น ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (heat detector & sprinkler response models) จะช่วยให้ วิศวกรนาวิธีการเหล่านี ้ไป
ประยุกต์ใช้ การออกแบบงานตามวิธี performance-based แทนการใช้ prescriptive-based สาหรับงานที่
มีลกั ษณะพิเศษที่ไม่เหมาะสมที่อาจทาให้ ต้นทุนในการลงทุนการป้องกันสูงเกินความจาเป็ น
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ภาคผนวก ต
คาศัพท์
ต1. คาศัพท์ อังกฤษ - ไทย
Accessible
Actuating Device
Addressable
Addressable System
Air Change Rate
Air Handling System
Airtight
Alarm Indicator (Notification)
Alarm Verification
Alarm Verification Facility - AVF
Alarm Zone Circuit - AZC
Alarm Zone Facility - AZF
Alarm Zone Limitation
Alert Signal
Amplifier
Ancillary Control Device
Ancillary Control Facility - ACF
Ancillary Load
Annunciator
Approved
As-built Drawing
Atrium
Battery Charger
Beam Detector
Bell
Building Service System - BSS

เข้ าถึงได้
อุปกรณ์กระตุ้น
ระบุตาแหน่งได้
ระบบที่สามารถระบุตาแหน่งได้
อัตราการระบายอากาศ
ระบบส่งลม
กันลม
อุปกรณ์แสดงผลแจ้ งเหตุ
การพิสจู น์การแจ้ งเหตุ
อุปกรณ์ชว่ ยพิสจู น์การแจ้ งเหตุ
วงจรโซนแจ้ งเหตุ
ชุดโซนแจ้ งเหตุ
ข้ อจากัดของโซนแจ้ งเหตุ
สัญญาณเตรี ยมพร้ อม
เครื่ องขยายเสียง
อุปกรณ์ควบคุมช่วย
ชุดควบคุมช่วย
โหลดรอง
แผงแสดงผลเพลิงไหม้
ได้ รับการรับรอง
แบบที่ตดิ ตังจริ
้ ง
ช่องเปิ ดระหว่างชัน้
เครื่ องประจุแบตเตอรี่
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดลาแสง
กระดิง่
ระบบบริการของอาคาร
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Commissioning
Concealed Space
Control and Indicating Equipment CIE
Control Valve
Corridor
Covered Ways
Distributed System
Duct Type
Electromagnetic Door Holder
Device
End of Line Device
Equipment
Evacuation Signal
Evacuation Tones
Exhaust Duct
Extra Low Voltage - ELV
Fault
Fault Signal
Fiber Optic
Field of View
Fire Alarm System
Fire Alarm Indicator
Fire Command Center
Fire Control Room
Fire Control Station
Fire Indicator
Fire Indicator Panel - FIP
Fire Intensity Coefficient
Fire Phone Outlet
Fire Phone Outlet
Fire Resistance Rate

ปฏิบตั ิการตรวจสอบ
พื ้นที่ปิด
อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล
วาล์วควบคุม
ช่องทางเดิน
ทางเดินมีหลังคา
ระบบกระจายสัญญาณ
ชนิดใช้ กบั ท่อลม
อุปกรณ์ยดึ ประตูด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อุปกรณ์ปลายสายวงจร
บริภณ
ั ฑ์
สัญญาณแจ้ งเหตุหนีไฟ
สัญญาณอพยพ
ท่อระบายอากาศ
แรงดันต่ามาก
ขัดข้ อง, ผิดพลาด
สัญญาณขัดข้ อง
สายใยแก้ ว
พื ้นที่ตรวจจับ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
อุปกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้
ศูนย์สงั่ การดับเพลิง
ห้ องควบคุมเพลิงไหม้
สถานีควบคุมเพลิงไหม้
อุปกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้
แผงแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
สัมประสิทธิ์ความเข้ มของไฟ
จุดต่อสายโทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
จุดต่อสายโทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
อัตราการทนไฟ
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Fire Suppression
Fire Warning System
Fixed Temperature Detector
Flame
Flame Detector
Flame Speed
Flow Switch
Hazardous Area
Heat Detector
Heat Release
Indicator
Infrared
Initiating Device
Interface
Intermediate Horizontal Surface
Ionization
Isolation Relay
Joint
Level Surface
Listed Spacing
Logbook
Loop Resistance
Louvers
Low Voltage
Maintenance Free
Manual Call Point
Manual Station
Mimic Panel
Monitor
Newton
Nonrestorable Type Link
Occupied Area

การดับเพลิง
ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบอุณหภูมิคงที่
เปลวเพลิง
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
ความเร็วในการลุกลาม(ของเปลวเพลิง)
สวิตช์ตรวจการไหล
พื ้นที่อนั ตราย, สถานที่อนั ตราย
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน
ความร้ อนที่ปลดปล่อย(ปริมาณ)
อุปกรณ์แสดงผล
อินฟราเรด
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
การเชื่อมต่อสัญญาณ, การแปลงสัญญาณ
พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง
ไอโอไนเซชัน
รี เลย์แยกวงจร
การต่อสาย
พื ้นผิวแนวราบ
ระยะห่างที่กาหนด
สมุดบันทึกประวัตกิ ารทางานของระบบ
ความต้ านทานวงจร
ช่องระบายอากาศ (ลักษณะเกล็ดซ้ อนกัน)
แรงดันต่า
ไม่ต้องบารุงรักษา
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
แผงแสดงวงจรเส้ นเดี่ยว
มอนิเตอร์
หน่วยแรงงาน 1 กิโลกรัม – เมตร ต่อ วินาที2
ตัวเชื่อมแบบไม่คืนสภาพ
พื ้นที่ครอบครอง
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Open Grid
Operator's Manual
Optical Fiber
Orifice
Partition
Photoelectric
Power Source (Supply), Primary
Power Source (Supply), Secondary
Power Supply
Protected Area
Protected Building
Qualified Person
Quiescent
Rate of Heat Release
Regulation Authority
Remote Annunciator
Remote Control Equipment - RCE
Remote Indicator
Reset
Restorable Type Link
Return Air
Sampling Point
Sealed
Searching Distance
Sensing Element
Sensing Head
Shaft
Skylight
Smoke Detector
Smoke developed
Sprinkler
Subcontrol Panel

ฝ้าเพดานตะแกรง
คูม่ ือผู้ใช้
สายใยแก้ ว
ขนาดรู
ฉากกัน้
โฟโตอิเล็กตริก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ารอง
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
พื ้นที่ปอ้ งกัน
อาคารที่ได้ รับการป้องกัน
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
สภาวะใช้ งานปกติ (ไม่มีการแจ้ งเหตุ)
อัตราความร้ อนที่ปลดปล่อย (บีทียตู อ่ วินาที)
ผู้มีอานาจออกข้ อบังคับ
แผงแสดงผลระยะไกล
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล
ปรับตังใหม่
้
ตัวเชื่อมแบบคืนสภาพ
ลมกลับ
จุดสุม่ ตัวอย่าง
ปิ ดผนึก
ระยะค้ นหา
ส่วนตรวจวัด
หัวตรวจวัด
ช่องเปิ ดแนวดิง่ ,ปล่อง
ช่องแสง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ปริมาณควันไฟ(ที่ลกุ ลาม)
หัวกระจายน ้า
แผงควบคุมย่อย
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Subindicator Panel
Supervisory
Supervisory Signal Device
System Trouble
Termination
Tone
Tone Generator
Trouble Signal
Ultraviolet
UPS
Valve Monitoring Device
Visual and Audible Indicator
Warning System

แผงแสดงผลย่อย
การตรวจคุม
อุปกรณ์ตรวจคุมสัญญาณ
สถานะขัดข้ องของระบบ
การต่อสาย
สัญญาณเสียง
เครื่ องกาเนิดเสียง
สัญญาณขัดข้ อง
อัลตราไวโอเลต
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
อุปกรณ์มอนิเตอร์ วาล์ว
อุปกรณ์แสดงผลชนิดแสงและเสียง
ระบบเตือนภัย
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ต2. คาศัพท์ ไทย - อังกฤษ
กระดิง่
กันลม
การเชื่อมต่อสัญญาณ, การแปลงสัญญาณ
การดับเพลิง
การตรวจคุม
การต่อสาย
การต่อสาย
การพิสจู น์การแจ้ งเหตุ
ขนาดรู
ข้ อจากัดของโซนแจ้ งเหตุ
ขัดข้ อง, ผิดพลาด
เข้ าถึงได้
ความต้ านทานวงจร
ความร้ อนที่ปลดปล่อย(ปริมาณ)
ความเร็วในการลุกลาม(ของเปลวเพลิง)
คูม่ ือผู้ใช้
เครื่ องกาเนิดเสียง
เครื่ องขยายเสียง
เครื่ องประจุแบตเตอรี่
จุดต่อสายโทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
จุดต่อสายโทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
จุดสุม่ ตัวอย่าง
ฉากกัน้
ชนิดใช้ กบั ท่อลม
ช่องทางเดิน
ช่องเปิ ดแนวดิง่ ,ปล่อง
ช่องเปิ ดระหว่างชัน้
ช่องระบายอากาศ (มีลกั ษณะเหมือนเกล็ดซ้ อน
กัน)
ช่องแสง

Bell
Airtight
Interface
Fire Suppression
Supervisory
Joint
Termination
Alarm Verification
Orifice
Alarm Zone Limitation
Fault
Accessible
Loop Resistance
Heat Release
Flame Speed
Operator's Manual
Tone Generator
Amplifier
Battery Charger
Fire Phone Outlet
Fire Phone Outlet
Sampling Point
Partition
Duct Type
Corridor
Shaft
Atrium
Louvers
Skylight
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ชุดควบคุมช่วย
ชุดโซนแจ้ งเหตุ
ได้ รับการรับรอง
ตัวเชื่อมแบบคืนสภาพ
ตัวเชื่อมแบบไม่คืนสภาพ
ท่อระบายอากาศ
ทางเดินมีหลังคา
นิวตัน
บริภณ
ั ฑ์
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
แบบที่ตดิ ตังจริ
้ ง
ปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ปรับตังใหม่
้
ปริมาณควันไฟที่ลกุ ลาม
ปิ ดผนึก
เปลวเพลิง
ผู้มีอานาจออกข้ อบังคับ
แผงควบคุมย่อย
แผงแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
แผงแสดงผล(เพลิงไหม้ )
แผงแสดงผลย่อย
แผงแสดงผลระยะไกล
แผงแสดงวงจรเส้ นเดี่ยว
ฝ้าเพดานตะแกรง
พื ้นที่ครอบครอง
พื ้นที่ตรวจจับ
พื ้นที่ปอ้ งกัน
พื ้นที่ปิด
พื ้นที่อนั ตราย, สถานที่อนั ตราย
พื ้นผิวแนวราบ
พื ้นผิวแนวราบคัน่ กลาง
โฟโตอิเล็กตริก

Ancillary Control Facility - ACF
Alarm Zone Facility - AZF
Approved
Restorable Type Link
Nonrestorable Type Link
Exhaust Duct
Covered Ways
Newton (1 Kg-m/sec2)
Equipment
Qualified Person
As-built Drawing
Commissioning
Reset
Smoke developed
Sealed
Flame
Regulation Authority
Subcontrol Panel
Fire Indicator Panel - FIP
Annunciator
Subindicator Panel
Remote Annunciator
Mimic Panel
Open Grid
Occupied Area
Field of View
Protected Area
Concealed Space
Hazardous Area
Level Surface
Intermediate Horizontal Surface
Photoelectric
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มอนิเตอร์
ไมครอน
ไม่ต้องบารุงรักษา
ระบบกระจายสัญญาณ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ระบบเตือนภัย
ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้
ระบบที่สามารถระบุตาแหน่งได้
ระบบบริการของอาคาร
ระบบส่งลม
ระบุตาแหน่งได้
ระยะค้ นหา
ระยะห่างที่กาหนด
รี เลย์แยกวงจร
แรงดันต่า
แรงดันต่ามาก
ลมกลับ
วงจรโซนแจ้ งเหตุ
วาล์วควบคุม
ศูนย์สงั่ การดับเพลิง
สถานะขัดข้ องของระบบ
สถานีควบคุมเพลิงไหม้
สภาวะใช้ งานปกติ (ไม่มีการแจ้ งเหตุ)
สมุดบันทึกประวัตกิ ารทางานของระบบ
ส่วนตรวจวัด
สวิตช์ตรวจการไหล
สัญญาณขัดข้ อง
สัญญาณขัดข้ อง
สัญญาณแจ้ งเหตุหนีไฟ
สัญญาณเตรี ยมพร้ อม
สัญญาณเสียง
สัญญาณอพยพ

Monitor
Micron
Maintenance Free
Distributed System
Fire Alarm System
Warning System
Fire Warning System
Addressable System
Building Service System - BSS
Air Handling System
Addressable
Searching Distance
Listed Spacing
Isolation Relay
Low Voltage
Extra Low Voltage - ELV
Return Air
Alarm Zone Circuit - AZC
Control Valve
Fire Command Center
System Trouble
Fire Control Station
Quiescent
Logbook
Sensing Element
Flow Switch
Fault Signal
Trouble Signal
Evacuation Signal
Alert Signal
Tone
Evacuation Tones
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สัมประสิทธิ์ความเข้ มของไฟ
สายใยแก้ ว
สายใยแก้ ว
ห้ องควบคุมเพลิงไหม้
หัวกระจายน ้า
หัวตรวจวัด
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟฟ้ารอง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
โหลดรอง
อัตราการทนไฟ
อัตราการระบายอากาศ
อัตราความร้ อนที่ปลดปล่อย (บีทียตู อ่ วินาที)
อัลตราไวโอเลต
อาคารที่ได้ รับการป้องกัน
อินฟราเรด
อุปกรณ์กระตุ้น
อุปกรณ์ควบคุมช่วย
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
อุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือ
อุปกรณ์ชว่ ยพิสจู น์การแจ้ งเหตุ
อุปกรณ์ตรวจคุมสัญญาณ
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน
อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อนแบบอุณหภูมิคงที่
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดลาแสง
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
อุปกรณ์ปลายสายวงจร
อุปกรณ์มอนิเตอร์ วาล์ว

Fire Intensity Coefficient
Fiber Optic
Optical Fiber
Fire Control Room
Sprinkler
Sensing Head
UPS
Power Supply
Power Source (Supply), Secondary
Power Source (Supply), Primary
Ancillary Load
Fire Resistance Rate
Air Change Rate
Rate of Heat Release
Ultraviolet
Protected Building
Infrared
Actuating Device
Ancillary Control Device
Remote Control Equipment - RCE
Control and Indicating Equipment - CIE
Manual Call Point
Manual Station
Alarm Verification Facility - AVF
Supervisory Signal Device
Smoke Detector
Heat Detector
Fixed Temperature Detector
Beam Detector
Flame Detector
End of Line Device
Valve Monitoring Device
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อุปกรณ์ยดึ ประตูด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
อุปกรณ์แสดงผล
อุปกรณ์แสดงผลแจ้ งเหตุ
อุปกรณ์แสดงผลชนิดแสงและเสียง
อุปกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้
อุปกรณ์แสดงผลเพลิงไหม้
อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล
ไอโอไนเซชัน

Electromagnetic Door Holder Device
Initiating Device
Indicator
Alarm Indicator (Notification)
Visual and Audible Indicator
Fire Alarm Indicator
Fire Indicator
Remote Indicator
Ionization
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