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ระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัยและระบบดับเพลงิ 



ค าน า 
  ปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขี้นจากอัคคีภัย (ไฟไหม้)  เห็นได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพ่ิมขึ้นทุกๆปี    
 ซึ่งสังเกตุได้จากข่าวและเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจ า  ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ   
 และรวมไปถึงสถานท่ีราชการและสถานที่อื่นๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่าง 
 มหาศาล   อุบัติเหตุเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ  แต่ทั้งน้ืและทั้งน้ันไม่ว่าสาเหตุเกิด 
 จากอะไรก็ตาม   เราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันและรู้จักการใช้เครื่องมือ,อุปกรณ์ในการป้องกันให ้
 ถูกต้องและเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี  
     งานอาคารสถานที่จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก   จึงได้จัดท าคู่มือความรู ้
 เกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบดับเพลิง   และจัดลงใน Web Site เพื่อเป็นการเผยแพร่ให ้
 บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว   ทั้งนี้อาจน าไปใช้ 
 ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
  งานอาคารสถานที่หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบคุคลากร 
 ของมหาวิทยาลัยฯ   นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการป้องกันเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิต 
 และทรัพย์สิน   และยังตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของรัฐบาลอีกด้วย 
       จัดท าโดย 
           นาย สมหมาย  สุขส าราญ 
               งานอาคารสถานที่ 



ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 กฎหมายก าหนดไว้ว่าอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ,อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง   
ต้องมีข้อก าหนดส าหรับการป้องกันอัคคีภัย   ที่หลีกเลี่ยงมิได้เด็ดขาดแม้แต่ในอาคารพักอาศัยทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์  สถานที่ราชการ   ก็
จ าเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามสมควรไว้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ให้บริการ 
 การป้องกันอัคคีภัยวิธี Active  คือการป้องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,
ระบายควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดี 
 
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยเป็นระบบ ที่บอกให้คนในอาคารทราบว่า มีเหตุฉุกเฉิน จะได้มี
เวลาส าหรับการเตรียมตัวหนีไฟ  หรือดับไฟได้มีอุปกรณ์ในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detector) อันได้แก่อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และ
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อีกแบบหนึ่งคืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นอุปกรณ์ที่
ให้ ผู้พบเหตุเพลิงไหม้ ท าการแจ้งเตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลัก 



- ระบบดับเพลิงด้วยน้ าคือระบบที่มีการเก็บกักน้ าส ารอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเมื่อมีเหตุเพลิง
ไหม้จะสามารถใช้ระบบดับเพลิง ในการดับไฟได้ระบบนี้จะประกอบไปด้วยถึงน้ าส ารองดับเพลิง  
ซึ่งต้องมีปริมาณส าหรับใช้ดับเพลิงได้ 1- 2 ชม.และประกอบด้วย ระบบส่งน้ าดับเพลิงได้แก่  เครื่อง
สูบระบบท่อ แนวตั้งแนวนอน, หัวรับน้ าดับเพลิง, สายส่งน้ าดับเพลิง, หัวกระจายน้ าดับเพลิง 
นอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงด้วยน้ าแบบอัตโนมัติ โดยที่เครื่องที่อยู่บน เพดานห้องจะท างาน เมื่อมี
ปริมาณความร้อนที่สูงขึ้น จนท าให้ส่วนที่เป็นกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แล้วน้ าดับเพลิงที่ต่อ
ท่อไว้ ก็จะกระจายลงมาดับไฟ 
- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ข้างในบรรจุสารเคมีส าหรับดับเพลิงแบบต่าง ๆ 
ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็ก ก็สามารถใช้เครื่องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟได้ 
- ลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิงส าหรับอาคารสูง กฎหมายจะก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับพนักงาน
ดับเพลิงท างานในกรณีไฟไหม้ โดยแยกจากลิฟต์ใช้งานปกติทั่วไป ซึ่งจะท าให้การผจญเพลิง และ
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ระบบควบคมุควันไฟ การส าลักควันไฟเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ อาคารจึง
ต้องมีระบบ ที่จะท าให้มีการชะลอ การแพร่ ของควันไฟ โดยมากจะใช้การอัดอากาศลงไปในจุดที่
เป็นทางหนีไฟ, โถงบันได และโถงลิฟต์ โดยไม่ให้ควันไฟลามเข้าไป ในส่วนดังกล่าว เพิ่มระยะเวลา
การหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคารด้วย 
 



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้มีอุปกรณ์หลัก
มีดังนี ้

 

- Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุม
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) 

- Graphic Annunciator Panel (ตู้แสดง
ผังต าแหน่งที่เกิดปัญหา) 

- Signal Initiating Device (อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณเตือนภัย) 

- Audible Alarm Device (อุปกรณ์เสียง
เตือนภัย) 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัย 



หน้าที่การท างานของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

        เมื่อมีสัญญาณเพลิงไหม้สง่มาจากโซนใด Digital Zone 
Indicator ของโซนนั้นที่ Fire Alarm Control Panel (FCP) 
จะติดขณะเดียวกัน FCP จะตรวจสอบว่าเป็นสัญญาณ เพลิง
ไหม้จริงหรือไม่ โดยจะหน่วงเวลาไว้ 10-15 วินาที ส าหรับกด
ปุ่มแจ้งสัญญาณเตือนภัย Manual Pull Station , Heat 
Detector และ Smoke Detector 

ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าไม่ใช่สัญญาณเพลิงไหม้จริง (เวลา
ไม่เกิน 15 วินาท)ี FCP จะ Reset ตัวเองโดย 

อัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นสัญญาณเพลิงไหม้จริง (เวลาเกิน 15 
วินาที) Zone Lamp LED ของโซนที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่ง 

FCP & Graphic Annunciator Lamp Led จะติดพร้อมมี
เสียงสัญญาณเตือน Buzzer ดังขึ้นท่ี FCP และ Graphic 
Annunciator 

FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) 
 



หน้าที่การท างานของตู้ Graphic Annunciator Panel  

       เป็นแผนผังรูปแบบอาคาร , ส านักงาน หรือ ภูมิ ส าหรับ
บอกต าแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงผลเป็นโซน จะเป็น
แผนผังอาคารมีหลอดไฟ LED แสดงต าแหน่งช้ัน หรือ โซนที่
เกิดเหตุนั้นๆ ซึ่ง Graphic Annunciatorนี้จะอยู่ตามต าแหน่ง
ที่ระบใุนแบบน้ันมีสวิทย์ส าหรับทดสอบ Lamp Test (กดเพื่อ
ทดสอบหลอด LED ติดทุกๆหลอด) Silence สวิทย์ส าหรับหยุด
เสียงเตือน Buzzer และ LED ไฟแสดง Power on ที่ประกอบ
อยู่หน้าตู้ Graphic Annunciator 

GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL (ตู้แสดงผังต าแหน่งที่เกิดปัญหา) 
 



 

 

 

 

หน้าที่การท างานของ Smoke Detector 

1. Smoke Detector เป็นชนิด Photo electric มี Response 
Lamp (LED) ส าหรับแสดงภาวะเมื่ออุปกรณ์ท างาน พ้ืนท่ี 

ตรวจจับไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร Ambient Temperature 
– 15 to +55 C  เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน  เมื่อเกิดควันหรือ
เพลิงไหม้ Smoke Detector จะส่งสัญญาณไปยังตู้ fire 
control panel 

SIGNAL INITIATING DEVICE (อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตือนภัย) 
 



หน้าที่การท างานของ Heat Detector 

Heat Detector ชนิด Rate Of Rise Temperature ใช้
ส าหรับตรวจจับความร้อนที่เกิดอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตรา 10 
C ต่อนาที มี Response Lamp ส าหรับแสดงสภาวะเมื่อ 
Detector ท างานพื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
Ambient Temperature –10 to 50 c 

 Heat Detector ชนิด Fixed Temperature ท างานที่
อุณหภูมิ 70 C มี Response Lamp ส าหรับแสดงภาวะเมื่อ
อุปกรณ์ท างาน พื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
Ambient temperature –15 C to 70 C 

 

SIGNAL INITIATING DEVICE (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย) 



หน้าที่การท างานของ Beam Smoke Detector 

ชนิดโฟโตอิเล็กตริก สามารถตรวจจับควันที่หนาทึบได้ดี มีหลักการท างานสองแบบ คือ แบบควัน
บังแสง และแบบควันหักเหแสง 

(1) แบบควันบังแสง (Light Obscuration) ลักษณะการท างานจะมีแหล่งก าเนิดแสงและตัวรับ
แสง ปกติปริมาณแสงท่ีตัวรับแสงได้จะมีค่าแน่นอนอยู่ค่าหนึ่ง เมื่อมีควันเข้าไปในกล่อง แสงท่ีส่อง
ไปกระทบตัวรับแสงจะถูกบังด้วยอนุภาคของควัน เมื่อต่ าถึงค่าที่ตั้งไว้อุปกรณ์ตรวจจับจะตรวจได้
และท างาน โดยปกติสีของควันจะไม่มีผลต่อการท างานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ตรวจจับแบบนี้ที่ใช้
ทั่วไปจะเป็นแบบล าแสง (Beam Smoke Detector) ท างานโดยท่ีแหล่งก าเนิดแสงจะส่องแสง
ผ่านพื้นที่ที่ต้องการป้องกันตรงไปท่ีติดตั้งห่างออกไป ส่วนประกอบจะมีตัวฉายแสงและตัวรับแสง
แยกเป็นคนละตัวกัน 

รูปการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบควันบังแสง 

(ในสภาพปกติแสงจากแหล่งก าเนิดแสงผ่านอากาศไปถึงตัวรับแสงน้อยลง) 

รูปการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบควันบังแสง 

(เมื่อมีควัน แสงจากแหล่งก าเนิดแสงจะไปถึงตัวรับแสงน้อยลง) 

(2) แบบควันหักเหแสง (Light Scattering) 

รูปการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบควันหักเหแสง 

(ในสภาพอากาศปกติแสงจากแหล่งก าเนิดจะไม่สะท้อนไปท่ีตัวรับแสง) 

รูปการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบควันหักเหแสง 

( เมื่ออากาศมีควัน แสงส่วนหนึ่งจะสะท้อนไปท่ีตัวรับแสง ) 
 

SIGNAL INITIATING DEVICE (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย) 



 
หน้าที่การท างานของ Manual Pull 

Station 

Manual Pull Station เป็นแบบ Boxกลมสี
แดงท าด้วยโลหะ ปุ่มกดอยู่ใต้แผ่น Acrylic 
Plastic ไม่คม ไม่เป็นอันตราย หรือเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมพลาสติก  ปุ่มกดอยู่ใต้แผ่น
กระจก  หลักการท างาน  เมื่อผู้ใดพบเห็น
เพลิงไหม้ หรือกลุ่มควันจ านวนมาก  ให้ท า
การกดหรือดึง Manual Pull Station  
แล้วกระดิ่งจะดังขึ้น  เพื่อท าการแจ้งให้ผู้ท่ี
อยู่ในอาคารทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้  

 

SIGNAL INITIATING DEVICE (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย) 



หน้าที่การท างานของ Alarm Bell 

1.Alarm Bell 6 “ เป็นกระดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 MM ( 
15 ซ.ม. ) ชนิด Motor Driven Method ตัวกระดิ่งท าด้วย 
Aluminiun Alloy สีแดงใช้กับแรงดัน 24 V DC 20 MA ระดับ
ความดังไม่น้อยกว่า 90 DB ที่ระยะ 1 เมตร หรือเทียบเท่า 

ใช้ย่ีห้อทั่วๆไปได้ เป็นแบบ Sole Noie Motor Driver ท าหน้าที่
แจ้งสัญญาณเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

2. Siren Electronic หรือ Horn / Strobes light ซึ่งใช้ร่วมกับ
ของ System Sensor และยี่ห้อทั่วไปที่ใช้ไฟ DC 24 V 

3. Fire indication Lamp เป็นหลอดไฟโชว์ติดถาวรหรือแจ้ง
สัญญาณเตือนภัยกระพริบๆใช้ไฟ DC 24 V เป็นแบบ LED 

Current DC 21 MA ขนาด 9.5 CM เป็นแบบทรงกรวยสีแดง 

AUDIBLE ALARM DEVICE (อุปกรณ์เสียงเตือนภัย) 
 



เอกสารอ้างอิง 

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems, UL 864 

NFPA 72, National Fire Alarm Code 



อาคารที่มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

• อาคารบริหาร, วิชาการ 1, วิชาการ 2 ( ส่วนต่อเติมชั้น 6) 

• อาคารวิชาการ 1 ( ส านักคอมฯชั้น 1) 

• อาคารวิชาการ 3 

• อาคารบริการ1 ส่วน 1 และส่วน 2 ( ส านักคอมฯชั้น 4,5) 

• อาคารสัมมนา 1 

• อาคารสัมมนา 2 

• อาคารพิทยพัฒน์ 

• อาคารวิทยทัศน ์

• อาคารบริภัณฑ ์

• อาคารพานิชน์ส่วนหน้า 

• อาคารตรีศร 

• อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 

• อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ( อาคารจอดรถ OB VAN) 

• อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 

 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



การดูแลบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยส าหรับอาคารต่างๆของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  การดูแลบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อุปกรณ์ต่างๆ
ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยใช้งานอย่างได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ  เม่ือเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติหรือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้  ระบบต่างๆเหล่านั้นสามารถส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้บุคลากรที่
อยู่ในอาคารนั้นๆทราบ   และอพยพไปยังท่ีปลอดภัยเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   
การดูแลบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยด าเนินการดูแล 1-2 ครั้ง/ปี  วิธีการด าเนินการดูแล
บ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีดังต่อไปนี้ 
 
 ตู้ควบคุม ( Fire Control Panel ) 
 • ท าความสะอาดตู้ควบคุมทั้งภายในและภายนอก 
 • ตรวจเช็คระบบสายไฟและสายสัญญาณของตู้ควบคุม 
 • ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ และแบตเตอร่ี โดยดูขั๋วต่อสาย  และวัดกระแสไฟเข้า-ออก 
 • ตรวจเช็คดวงไฟแสดงสถานะ (LED Indicator) ต่างๆ ทุกดวง 
 • ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD หรือ LED ที่แผงควบคุม  
 • ตรวจเช็คสวิทซ์ (Control Switch) ควบคุมระบบต่างๆ  
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆท่ีนอกเหนือจากนี้ (ถ้าม)ี  



 

ตู้ Graphic Annunciator Panel (ตู้แสดงผังต าแหน่งที่เกิดปัญหา) 
 • ท าความสะอาดตู้แสดงผังท้ังภายในและภายนอก 

 • ตรวจเช็คระบบสายไฟและสายสัญญาณของตู้ควบคุม 

 • ตรวจสอบดวงไฟแจ้ง เตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหมหน้าตู ้

 • ตรวจสอบสวิทซ์ปิดเสียงแจ้งเตือน (Acknowledge) การเกิดเหตุเพลิงไหม  ้ของตู้แสดงผล 

 • ตรวจสอบเสียงแจ้ง เตือน (Buzzer) การเกิดเหตุเพลิงไหม  ้ของตู้แสดงผล 

 • ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ (ถ้ามี) 



 Signal Initiating Device (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย) 
  
  • ท าความสะอาดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย 

  • การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์พ่น
ควัน 

เช่น สเปรย์ฉีดควันเทียม (Smoke Detector Tester) แล้วดูสถานการณ์ท างาน ของดวงไฟแสดงสถานะ (LED 
Status) ของตัวอุปกรณ์  

  • การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิดตรวจจับอุณหภูมิความร้อน (Rate 
of Rise) ว่าปกติหรือไม่ 

  • การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ชนิดตรวจจับอุณหภูมิ(Fixed 
Temperature) ว่าปกติหรือไม่ 

  • การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อ น (Heat Detector) ทั้งชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่และ
ตรวจจับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกินกว่าท่ีก าหนดหนด (Rate of Rise / Fixed Temperature)ว่าปกติหรือไม่  

  •  การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยล าแสงบีม (Beam Smoke Detector) ชนิดต่างๆ จะ
ทดสอบโดยการใช้แผ่นกระดาษแข็ง ไปบังล าแสงระหว่างตัวรับ (Receiver) กับตัวส่ง (Transmitter) ว่าท างาน
หรือไม่ 
 



  • การทดสอบอุปกรณแ์จ้ง เหตุ ด้วยมือ (Manual Station)  ซึ่งจะทดสอบโดยการใช้งานจริง เช่นดึงคัน
โยกลง (Pull Down) หรือกดปุ่ม (Push Button) หรือแบบทุบกระจกให้แตก (Breakglass) ในกรณีที่รวมคียส์วิทซ์ 
(Keyswitch) ในตัวอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)  เพื่อท าระบบส่งสัญญาณเตอืนทันทีแบบพร้อมกัน
ทั้งหมด (General Alarm) จะทดสอบโดยการใช้กุญแจไขที่คยี์สวิทซ์ระบบก็จะส่งสญัญาณเตือนจากอุปกรณ์กระดิ่ง 
(Bell) หรืออุปกรณ์ฮอน (Horn) หรืออุปกรณ์ไฟกระพริบ (Strobe) ให้ดังพร้อมกันทั้งหมดทันที   แต่การทดสอบนี้
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานที ่

  • ทดสอบสัญญาณการแจ้งเตือนปัญหา (Trouble) ทดสอบโดยการท าให้เกิดปัญหา เช่น ปลดสายโซน
อุปกรณ์ตรวจจับ (Zone Detector) ออกจากบนบอร์ดแผงวงจรของตู้ควบคุม หรือ ถอดออกจากอุปกรณ์โมดูลระบุ
ต าแหน่ง (Addressable Modules) ชนิดต่างๆ หรือ ให้ถอดอุปกรณ์ตรวจจับส่วนหัว (Head Detector) จาก
อุปกรณ์ Smoke Detector กับ Heat Detector  ออกจากฐานอุปกรณ์ (Detector Base) หรือถอดอุปกรณ์ต่างๆ 
ออกจากระบบ แล้วรอดูผลการแจ้งปัญหาว่าตรงตามที่ต าแหน่งท่ีเกิดปัญหาไปหรือไม่ 

  • ทดสอบระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวกับ Signal Initiating Device (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย) 

 



 ตู้ Audible Alarm Device (อุปกรณ์เสียงเตือนภัย) 
  

  •  ท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm Indicating Devices) ต่างๆ 
ตามฟังก์ช่ัน (Function) การท างานที่ก าหนด   

  • การทดสอบอุปกรณแ์จ้งเตือน เช่น Bell ,Horn ,Strobe ,Horn/Strobe ,Speaker 
,Speaker/Strobeทดสอบโดยการจ่ายไฟแบบ 24 โวลล์ DC ในสายโซนของอุปกรณ์แต่ละโซน หรือจ่ายไฟแบบ 24
โวลต์ดีซี ไลท่ดสอบทีละตวัของอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนแต่ละตัว แต่ละโซน หรือทดสอบการท างานของระบบจริง
โดยใช้สเปรยค์วันเทียมทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ต่างๆ หรือปลดสายไฟต่ออุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อน (Heat Detector) ออก หรือปลดสายโซนทีละโมดูลระบุต าแหน่ง (Addressable Module) ออก หรือ
ทดสอบการท างานของอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วย 

มือ (Manual Station) หรือทดสอบโดยการใช้กุญแจไขคียส์วิทซ์ (Key switch)  

  • ผู้ด าเนินการตรวจสอบสรุปปัญหาและผลการทดสอบทั้งหมด   จัดท ารายงานส่งให้มหาวิทยาลัย   เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

   

 



ระบบดับเพลงิ 

 ระบบดับเพลิงด้วยน้ าประกอบด้วย ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ า
ดับเพลิงอัตโนมัต(ิAutomatic Sprinkler Systems) และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
ปริมาณน้ าส ารองเพื่อการดับเพลิงจะต้องมีเพียงพอในการส่งน้ าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ทั้งน้ี
มาตรฐานในการติดต้ังระบบดับเพลิงด้วยน้ าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลการติดตั้งระบบน้ า
ดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
 ระบบท่อยืน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน NFPA 14 Standard 
for Installation of Standpipe and Hose Systems โดยมาตรฐาน NFPA 14 แบ่งระบบท่อ
ยืนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

  ท่อยืนประเภทที่ 1 ประกอบด้วยวาล์วสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Valve) 
ขนาด 65 มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) ส าหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมการ
ใช้สายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดใหญ่  ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 1 
 



 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ท่อยืนประเภทที่ ๑ ประกอบด้วยวาล์วสายฉีดน้ าดับเพลิง 



  

 ท่อยืนประเภทที่ 2 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Station) ขนาด 25 
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 40 มิลลิเมตร (11/2 นิ้ว) ส าหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง
ขนาดเล็ก ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ชุดสายฉีดน้ าดับเพลิงแบบ Hose Reel ชุดสายฉีดน้ าดับเพลิงแบบ Hose Rack 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uXMQMeFgAudLxM&tbnid=UACMQPopesRdrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/fire/item/188-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&ei=7tiKUt6-L8aprAeJ84GIDg&bvm=bv.56643336,d.bmk&psig=AFQjCNGcNqXV35B-j1Zpv_MhK7h06JRcWg&ust=1384917509980876


  

 ท่อยืนประเภทที่ 3 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Station) ขนาด 25
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 40 มิลลิเมตร (11/2 นิ้ว) ส าหรับผู้ที่อยู่ในอาคารและวาล์วสายฉีดน้ า
ดับเพลิง (Hose Valve) ขนาด 65มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) ส าหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 ท่อยืนประเภทที่ 3 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ าดับเพลิง และชุดสายฉีดน้ าดับเพลิง 



  

 ส าหรับการติดตั้งระบบท่อยืนภายในโรงงานควรติดตั้งเป็นระบบท่อยืนประเภทที่ 3 เพื่อ
สามารถใช้ในการดับเพลิงได้ในทุกสถานการณ์ โดยทั่วไปวาล์วสายฉีดน้ าดับเพลิงและชุดสายฉีดน้ า
ดับเพลิงจะติดตั้งภายในตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ระยะห่างระหว่างตู้สายฉีดน้ า
ดับเพลิงต้องห่างกันไม่เกิน 64 เมตร วัดตามแนวทางเดินมาตรฐาน NFPA 14 ก าหนดอัตราการส่ง
น้ าดับเพลิงส าหรับท่อยืนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ดังนี้  

ในกรณีที่ระบบท่อยืนมีมากกว่าหนึ่งท่อ ปริมาณการส่งจ่ายน้ าจะต้องไม่น้อยกว่า 500 แกลลอนต่อ
นาที (GPM) (30 ลิตรต่อวินาที) ส าหรับท่อยืนท่อแรกและ 250 แกลลอนต่อนาที (15 ลิตรต่อ
วินาที) ส าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ปริมาณการส่งน้ ารวมของท่อยืนเกิน 1,250 
แกลลอนต่อนาที (95 ลิตรต่อวินาที) ให้ใช้ปริมาณการส่งน้ าที่ 1,250 แกลลอนต่อนาที (95 ลิตรต่อ
วินาที) หรือมากกว่าได้ ปริมาณน้ าส าหรับดับเพลิงต้องมีเพียงพอให้การส่งน้ าตามอัตราการไหลที่
ระบบท่อยืนต้องการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณน้ า
ดับเพลิงส าหรับท่อยืนประเภทที่ 1 และ 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 



 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการส ารองน้ าดับเพลิงอย่างน้อย 30 นาที 

ปริมาณน้ าส ารองดับเพลิงอย่างน้อย = 1,250 x 30 = 37,500 แกลลอน (151,937 ลิตร) 

นอกจากระบบน้ าดับเพลิงที่ดีมีประสิทธิภาพแล้วนั้นการส่งน้ าดับเพลิงให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ าก็
มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยต้องให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการสามารถท า
ได้โดยใช้เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 20 Standard for Installation of Stationary 
Pumps for Fire Protection 
 



เอกสารอ้างอิง 

[1] National Fire Protection Association. 2003. NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary 
Pumps for Fire Protection 2003 Edition. National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. 

[2] National Fire Protection Association. 2003. NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe 
and Hose Systems. National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.  

[3] National Fire Protection Association. 2003. NFPA 2003 Standard for the Inspection,Testing, and 
Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems 2003 Edition. National Fire Protection 
Association, Quincy, Massachusetts. 

[4] National Fire Protection Association. 2003. NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for 
Fire Protection. National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. 

[5] National Fire Protection Association. 2003. NFPA 101 Life Safety Code 2003 Edition. National Fire 
Protection Association, Quincy, Massachusetts. 

[6] National Fire Protection Association. 2004. NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire 
Extinguishing Systems 2004 Edition. National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. 

[7] National Fire Protection Association. 2005. NFPA 70 National Electrical Code 2005 Edition. 
National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. 

[8] Trevits, M.A., Yuan, L., Smith, A.C., Thimons, E.D., Goodman, G.V. 2009. The Statusof Mine Fire 
Research in the United States. National Institute for Occupational Safety and Health, Pittsburgh 
Research Laboratory, Pittsburgh, PA. 
 



   ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ(Automatic Sprinkler Systems) 

ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เป็นระบบดับเพลิงที่
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก และปัจจุบันมีการติดตั้งใช้กัน
แพร่หลายทั่วโลก เพราะสามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ท าให้
เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟก็น้อยลงและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จ ากัด 
ระบบนี้จะท าให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ ซึ่งหมายถึงชีวิตผู้ใช้อาคารจะมี
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากขึ้นตามไปด้วย   

 

 

 

  
                                   

                                      ภาพที่ 1 แบบทั่วไปของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง 

                                          ที่มา: P&G Global Fire Protection (2003) [2] 

 

 

 



      ประเภทของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ  (Type of Automatic Sprinkler 
System)  

                1. ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานกับพื้นที่ป้องกัน
เพลิงไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ท าให้น้ าในเส้นท่อเกิดการแข็งตัว น้ า
จากหัวกระจายน้ าดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ 

2. ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานส าหรับพื้นที่ปอ้งกันที่มีอุณหภูมิ
โดยทั่วไปต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งท าให้เกิดการแข็งตัวของน้ าในเส้นท่อได้ โดยในระบบท่อจะมีการ
อัดอากาศเข้าภายในแทนน้ า เหมาะส าหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด 

3. ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ าเข้า (Pre Action System) ระบบนี้เหมาะส าหรับพื้นที่ป้องกันที่
ต้องการหลีกเลี่ยง การท างานหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่อาจผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

4. ระบบเปิด (Deluge System) ระบบนี้เหมาะส าหรับพื้นที่ป้องกันอัคคภีัยพิเศษ ที่ต้องการน้ า
ดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบเปิด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุก
หัวซึ่งประเภทของระบบที่ใช้ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี ้คือ ระบบท่อเปียกเนื่องจากเป็นระบบที่มีความ
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
 



 

 

 

 

             
           ภาพที่ 2 ระบบส่งน้ าดับเพลิง 
ที่มา: P&G Global Fire Protection (2003) [2] 



 ในการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง ส าหรับอาคารใดๆ จะต้อง
พิจารณาถึงระบบส่งน้ าดับเพลิงที่น่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งระบบ ซึ่งจะต้องสามารถส่งน้ าดับเพลิงใน
ปริมาณและความดันเพียงพอส าหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้น ระบบส่งน้ าดับเพลิงที่สามารถน ามา
พิจารณาเลือกใช้ส าหรับการดับเพลิง เช่น เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดท างานอัตโนมัติต่อกับแหล่งน้ า
ดับเพลิงถังเก็บน้ าสูง ถังน้ าความดันหรือท่อเมนสาธารณะที่มีความดันและปริมาณการไหลเพียงพอ
ตลอดปี การหาปริมาณน้ าเพื่อใช้ในการดับเพลิงของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง จะต้องน าพื้นที่
ครอบครองของอาคารมาพิจารณาด้วยเสมอ ซึ่งการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ครอบครองประเภทใด จะ
ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงว่ามีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ จ านวนมากน้อยเพียงใด 
ดังนั้นการแบ่งประเภทของพื้นที่ครอบครองส าหรับอาคารแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

  1. พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light Hazard Occupancies) หมายถึง สถานที่ที่
มีปริมาณเชื้อเพลิงและความสามารถในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่ า เช่น ที่พักอาศัย ส านักงาน
สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ 



 2. พื้นท่ีครอบครองอันตรายปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies) 
2.1 พื้นท่ีครอบครองอันตรายปานกลางกลุ่มที่ 1 (Ordinary Hazard Group 1) หมายถึงสถานท่ีที่มี
เชื้อเพลิงท่ีมีความสามารถในการเผาไหม้ต่ า ปริมาณของเช้ือเพลิงปานกลาง กองของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้มี
ความสูงไม่เกิน 8 ฟุต เช่นโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ฯลฯ 
2.2 พื้นท่ีครอบครองอันตรายปานกลางกลุ่มที่ 2 (Ordinary Hazard Group 2) หมายถึงสถานท่ีที่มี
ปริมาณเชื้อเพลิงและความสามารถในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงปานกลางถึงสูง กองของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
ได้มีความสูงไม่เกิน 12 ฟุต เช่น โรงงานผลิตสิ่งทอโรงงานกระดาษและผลิตเยื่อกระดาษ ฯลฯ 
 3. พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra Hazard Occupancies) 
3.1 พื้นท่ีครอบครองอันตรายมากกลุ่มที่ 1 (Extra Hazard Group 1) หมายถึงสถานท่ีที่มีปริมาณเชื้อเพลิง
และความสามารถในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงสูงมาก มีฝุ่น หรือสารที่ท าให้เกิดการลุกติดของไฟ หรือวัสดุ
อื่นที่สามารถจะท าให้เกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่มีสารไวไฟและสารติดไฟเช่นโรงงานผลิตไม้อัดและ
ไม้แผ่น อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ 
3.2 พื้นท่ีครอบครองอันตรายมากกลุ่มที่ 2 (Extra Hazard Group 2) หมายถึงสถานท่ีที่มีปริมาณของสาร
ไวไฟและสารติดไฟปานกลางถึงมากหรือสถานที่เก็บสารมีขนาดใหญ่ พื้นท่ีกลุ่มนี้จะมีลักษณะการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) โดยตรง 
เช่น โรงพ่นสี โรงกลั่นน้ ามัน ฯลฯ 
 



 

จากการก าหนดพื้นที่ครอบครองหาปริมาณและความดันของน้ าดับเพลิงที่ต้องการ เพื่อดับเพลิงที่
เกิดขึ้นจะต้องพิจารณาถึง พื้นที่เท่าใดที่หัวกระจายน้ าดับเพลิงท างานจริงหรือจ านวนเท่าใดที่หัว
กระจายน้ าดับเพลิงถูกคาดการณ์ว่าจะแตกมากที่สุดและสามารถดับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ จากสถิติ
การเกิดอัคคีภัยในอาคารทั่วไป สามารถสรุปได้ว่าส าหรับอาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง 
ร้อยละ 94 ของอาคารเหล่านั้นสามารถควบคุมไฟไว้ได้ ด้วยหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่แตกและส่งน้ า
ดับเพลิงออกมาจ านวน 25 หัว หรือน้อยกว่านั้นเพียงอย่างเดียวขนาดของพื้นที่ป้องกัน 
(Protection Area Limitations) ขนาดของพื้นที่ป้องกันสูงสุดส าหรับแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละชั้น
ต่อระบบท่อเมนแนวดิ่ง (System Riser) หรือระบบท่อเมนร่วมแนวดิ่ง (Combined System 
Riser) ใดๆหนึ่งท่อให้เป็นไปตามตารางที่ 1 แสดงไว้ดังนี้ [5] [6] [7] 



System Protection Area Limitations. 

Occupancy 

Classification 

Maximum Floor Area Maximum Coverage 

Area per 

Sprinkler 
  

Light hazard 52,000 ft2 (4831 

m2) 

225 ft2 (20.9 m2) 

Ordinary hazard 52,000 ft2 (4831 

m2) 

130 ft2 (12.1 m2) 
  

Extra hazard     

- Pipe schedule 25,000 ft2 (2323 

m2) 

90 ft2 (8.4 m2) 

- Hydraulically 

calculated 

40,000 ft2 (3716 

m2) 

100 ft2 (9.3 m2) 

ตารางที่ 1 พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อระบบท่อเมนแนวดิ่ง 

ที่มา: NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems (2002) [7] 



  

 ดังนั้นถ้าหากอาคารส านักงานต่างๆมีการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ า
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถป้องกันและ
ลดอันตรายจากการเสียชีวิตของพนักงานหรือเจ้าที่ในกรณีของการเกิดเหตุอัคคีภัยลงได ้
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 ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง  

 ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump System) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นต่อ
สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง 
และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปัม๊น้ าดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่
ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการท างานได้ทั้งแบบ MANUAL และ 
AUTOMATIC  

 การแบ่งประเภทเครื่องสูบน้ าดับเพลิงตามการติดตั้งจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบ
นอน (Horizontal) และแบบตั้ง (Vertical) ซึ่งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะต้องค านึงถึง
ระดับน้ าเริ่มต้นที่ใช้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงดูดและจ่ายออกไปยังระบบท่อดับเพลิง ส่วนประเภทของ
ระบบต้นก าลังของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงมี 2 ประเภท คือ แบบเครื่องยนต์ดีเซลและแบบมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใช้กับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง รูปร่างของ
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั้งสองแบบจะมีลักษณะตามรูปข้างล่างนี้ 

 



ภาพที่ 1 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบตั้งและแบบนอน 



 ขนาดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

 ส าหรับขนาดของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ตามมาตรฐานสากลนั้น มีการก าหนดขนาดของ
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการเลือกใช้จะต้องเลือกให้อยู่ในขนาดที่ระบุไว้ตามตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 ขนาดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
 

 

 

 

 

  

 

ที่มา: NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (2003) 
 

ลิตร/นาท ี(แกลลอน/

นาท)ี 

ลิตร/นาที (แกลลอน/

นาท)ี 

ลิตร/นาท ี(แกลลอน/นาท)ี 

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

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

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

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

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

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

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



การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

ในการเลือกเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบนอนนัน้ ระดับของแหล่งน้ าดับเพลิงจะต้องมีระดับสูงกว่า
ระดับท่อดูดน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบนอนนี้จะมีหลายลักษณะ 
เช่น แบบหอยโข่ง เป็นต้น  
 

ภาพที่ 2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบนอน 



 โดยปกติเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหอยโข่ง จะเลือกใช้กับความต้องการปริมาณน้ า
ดับเพลิงที่ไม่เกิน 750 แกลลอนต่อนาที ในกรณีที่มีความต้องการปริมาณน้ าดับเพลิงสูงมากกว่า 
750 แกลอนต่อนาที ควรเลือกใช้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบอื่น 

 

ภาพที่ 3 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหอยโข่ง 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพที่ 4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบตั้ง 

ที่มา: NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (2003) 

 



 ในกรณีที่แหล่งน้ าดับเพลิงมีระดับน้ าต่ ากว่าระดับท่อดูดน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
จะต้องท าการเลือกเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเป็นแบบตั้ง (Vertical Type) เท่านั้น โดยการออกแบบ
และติดตั้งจะต้องมีการจัดสร้างตะแกรงกันขยะ หรือเศษสิ่งของต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ่อน้ าที่ใช้
ส าหรับการดูดน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง รวมทั้งการติดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไว้ที่ปลายของท่อ
ดูดเสมอเครื่องสูบน้ าดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jocky Pump) โดยปกติเป็นเครื่องสูบน้ าที่ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง หน้าที่ของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ าทดแทนน้ า
ส่วนที่อาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบท่อน้ าดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ านี้จะท างานโดยอัตโนมัติเมื่อ
แรงดันภายในระบบท่อน้ าดับเพลิงลดลงจากระดับที่ก าหนดไว้ และเมื่อมีการเติมน้ าอยู่ในระดับปกติ
แล้ว เครื่องสูบน้ านี้จะหยุดเองโดยอัตโนมัติเช่นกันห้องเครือ่งสูบน้ าดับเพลิงจะต้องมีเส้นทางการเข้า
ออกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าได้โดยสะดวกตลอดเวลา ต าแหน่งของห้องควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการ
ระบายอากาศได้ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง ผนังห้องเครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 



อุปกรณ์ประกอบระบบ 

อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้กับ
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงเท่านั้น โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองการทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเท่านั้น อุปกรณ์หลักของระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
คือ 

1 อุปกรณ์ระบายลมอัตโนมัติส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า12.7 มิลลิเมตร 

2 วาล์วลดแรงดัน (Pressure Relief Valve) เพื่อป้องกันแรงดันเกินที่ด้านส่ง (Discharge) ของ
เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

3 มาตรวัดแรงดัน จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมาตรวัดไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร (3 ½ นิ้ว) 
พร้อมวาล์วปิดเปิดขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) 

4 วาล์วปิด-เปิด จะต้องเป็นวาล์วที่สามารถเห็นการปิด-เปิดได้ด้วยตาเปล่า เช่นวาล์ว OS&Y วาล์ว
ปีกผีเสื้อ เป็นต้น 

5 มาตรวัดอัตราการไหลของน้ าดับเพลิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

6 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิง จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมสั่งงานเครือ่งสูบน้ า
ดับเพลิงและจะต้องถูกออกแบบเพ่ือใช้ส าหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเท่านั้น 

 



  

 ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump System) ดังที่ได้กล่าว
มาขั้นต้น เมื่อแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการต่างๆ หากเกิด
เหตุการณ์อัคคีภัยขึ้นมาจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรือห้อง
ใกล้เคียงท าให้ไฟอยู่ภายในพื้นที่ที่จ ากัดและเมื่อเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับ 
สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดจากเหตุการณ์เลวร้ายทางด้านอัคคีภัยได้อย่างมากเลยทีเดียว  
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 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

 ถังดับเพลิงแบบมือถือนั้นหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่ราชการ หรืออาคารบ้านเรือนต่างๆ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้า
เกิดอัคคีภัยถังดับเพลิงที่ติดตั้งในจุดต่างๆนั้น เป็นชนิดที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงหรือไม่ สามารถดับไฟที่เกิดจากการติดไฟของก๊าซฯที่รั่วออกมาได้หรือไม่ และถังดับเพลิง
เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร  

 ถังดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ดับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นต้น ซึ่งเพลิงไหม้
นั้นยังไม่มีความรุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใช้ประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในถัง
ดับเพลิงแบบมือถือให้ถูกต้องตรงกับประเภทของไฟที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการดับเพลิงขั้นต้น 

 



 ประเภทของสารเคมีแห้งดับเพลิง 

ประเภทของสารเคมีแห้งดับเพลิง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

 1 โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate Based) สารเคมีกลุ่มนี้จะมี
ประสิทธิภาพในการดับเพลิงที่เกิดกับไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แต่
โดยทั่วไป จะใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามันที่ใช้ในการประกอบอาหาร 

 2 โปแตสเซียม (Potassium Based) สารเคมีดับเพลิงประเภทนี้มีคุณสมบัติในการ
ดับเพลิงส าหรับไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C)ได้ดีกว่ากลุ่มโซเดียมไบ
คาร์บอเนต 

 3 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate) หรือเรียกว่าสารเคมี
แห้งดับเพลิงเอนกประสงค์ (ABC Multi-Purpose Dry Chemical) เหมาะส าหรับไฟประเภททก 
(Class A) ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แต่ไม่เหมาะกับการดับเพลิง
น้ ามันที่ใช้ในการประกอบอาหารเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ซ้ าได้ รวมทั้งไม่ใช้ในการดับเพลิงกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงเนื่องจากจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นเสียหายได้ 
 



ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสารดับเพลิงแต่ละประเภท 

 ล าดับ ช่ือเคมี สูตรเคมี ช่ือทางการค้า 

1 โซเดียมไบคาร์บอเนต NaHCO3 ผงเคมีแห้งกรดเกลือโซดา 
2 โปแตสเซียม 

ไบคาร์บอเนต 

KHCO3 ผงเคมีแห้ง Purple K 

3 โปแตสเซียม คลอไรด์ KCI ผงเคมีแห้ง Super K 

4 โมโนแอมโมเนียม 

ฟอสเฟต 

(NH4) H2PO4 ผงเคมีแห้ง ABC หรือ 
เอนกประสงค์ 

  

ท่ีมา: NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers (2002) 

ภาพที่ 1 ถังดับเพลิงแบบมือถือแบบต่างๆ 



 ในการติดต้ังถังดับเพลิงแบบมือถือ (ยกเว้น เครื่องดับเพลิงแบบล้อเข็น) ควรติดตั้งให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดต่อไปนี้คือ 

 

 1. การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ าหนักรวม (Gross Weight) ไม่เกิน 18.14 
กิโลกรัม(40ปอนด์) จะต้องท าการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังสูงไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) โดยวัด
จากพ้ืน 

 2. ในกรณีที่ถัง (ยกเว้นถังแบบมีล้อเข็น) มีน้ าหนักเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด์) 
จะต้องติดตั้งให้จุดบนสุดของถังสูงไม่เกิน 1.00 เมตร (3-1/2 ฟุต) โดยวัดจากพ้ืน 

 3. ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถกระท าการติดตั้งให้เป็นไปตามข้างต้นได้ จะต้องท าการ
ติดตั้งให้ส่วนล่างสุดของถังอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 
 



การเลือกประเภทสารดับเพลิง 
 ในการแบ่งระดับอันตรายส าหรับพื้นที่ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างในส่วนของการ
จัดเก็บหรือการใช้งานในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งระดับอันตรายได้
เป็น 3 ระดับ คือ 
 1 อันตรายระดับต่ า (Low Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถท าให้เกิดไฟ
ประเภท ก (ClassA) มากกว่าเชื้อเพลิงส าหรับไฟประเภท ข (Class B)โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้ว
จะมีการลุกลามไฟในระดับต่ าเช่น ส านักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องพักในโรงแรม
เป็นต้น 
 2 อันตรายระดับปานกลาง (Ordinary Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท 
ก (Class A)และ ข (Class) มากกว่าพ้ืนที่อันตรายระดับต่ า เช่น พื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ขาย
สินค้า พื้นที่ร้านค้าโรงงานขนาดเล็ก พื้นที่ท างานวิจัย โชว์รูมรถยนต์ พื้นที่จอดรถยนต์ทเป็นต้น 
 3 อันตรายระดับสูง (High Hazard) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช้ การผสม 
ของเชื้อเพลิงที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น พื้นที่ท างานไม้ พื้นที่ซ่อมรถ 
พื้นที่แสดงสินค้า พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตสี การชุบ การพ่นเคลือบ 
รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสารไวไฟ เป็นต้น 
 



ตารางที่ 2 ความสามารถในการดับเพลิงของสารดับเพลิงแต่ละประเภท 

 
ประเภทของสารดับเพลิง 

(Fire Extinguishing Agents) 
  

ประเภทของไฟ 

(Fire 

Classification) 
  

ก 
(A) 

  

ข 
(B) 
  

ค 
(C) 
  

ง 
(D) 
  

น า้ 

  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

  

โฟม (Foam) เช่น AFFF, AR-AFFF 

เป็นต้น 

  

ผงเคมีแห้งเอนกประสงค์ 

(Multipurpose-ABC) 

  

ผงเคมีแห้งกลุ่มโปแตสเซียม 

  

ผงเคมีแห้งกลุ่มโซเดียมไบคาร์บอเนต 

  

แก๊สดับเพลิง เช่น Halotron-1 เป็นต้น 

  

สารดับเพลิงพเิศษ (Dry Powder) 
  

 

  

  

  

  
  

  

 

 
  

  

  

  

  

 

 
  

  
  

  

  

  

 
  

  
  

 

 

 
  

  

 
  

  

  

  

  

 
  

  
  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

ที่มา: NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers (2002) 



 อัตราการดับเพลิง (Fire Rating) 
 การก าหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือ จะมีการอ้างอิงการทดสอบตาม
มาตรฐานของ Underwriter’s Laboratories Inc. (UL) ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยให้สถาบันที่
เชื่อถือได้เป็นผู้ท าการทดสอบหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมี
แห้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1970 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตารางที่ 14 เป็นตัวอย่างการก าหนดอัตราการ
ดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือ สามารถน าไปดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไม้ที่มี
ขนาดต่างๆกัน 
 การเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือส าหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้น จะมีหลักเกณฑ์
พิจารณาอัตราการดับเพลิงและระยะห่างของการฉีดที่ปลอดภัยการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ
ส าหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้น จะต้องท าการติดตั้งโดยการก าหนดระยะห่างของเครื่อง
ดับเพลิงและระยะในการเข้าถึงเครื่องดับเพลิงให้มสัมพันธ์กับระดับอันตรายของพื้นที่และอัตราการ
ดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใช้ด้วยส าหรับการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใช้ใน
การดับเพลิงกับไฟประเภท ค (Class C) นั้น โดยปกติจะเลือกใช้สารดับเพลิงที่ไม่น าไฟฟ้าและไม่
ท าให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน ดังนั้นในการเลือกสารดับเพลิง สามารถเลือกได้
หลายแบบ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารเคมีแห้ง และแก๊สดับเพลิงต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งถัง
ดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใช้ในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค(Class C) นั้น จะต้องมีระยะห่างกันไม่
เกิน 23 เมตร 
 



  

 ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ถังดับเพลิงจึงถือเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงยามฉุกเฉินที่เรา
สามารถหยิบมาใช้ได้ใกล้ตัวที่สุด ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึง โดยบนตัวถังดับเพลิงจะระบุประเภท
ของไฟที่เหมาะกับชนิดของถังดับเพลิงเอาไว้บนตัวถังดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การ
เลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเกิดประโยชน์และถูกประเภทของการใช้งาน ในการติดตั้งถังดับเพลิง
จะต้องติดตั้งในที่ๆเหมาะสม มองเห็นง่าย สะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงต้องแนะน าสมาชิกในบ้าน
หรือในอาคารให้ศึกษาและท าความเข้าใจวิธีใช้งานด้วย นอกจากนี้แล้วยังต้องหมั่นตรวจสอบ ท า
ความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิงตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน อย่าให้กลายเป็นเพียงถัง
เหล็กไร้ค่า เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถังดับเพลิงจะเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่น าทางรอดมาสู่ชีวิต
และทรัพย์สินของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในที่นั้นๆ  
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การดูแลบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



การดูแลบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงส าหรับอาคารต่างๆของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  

  การดูแลบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้อุปกรณ์ต่างๆของระบบดับเพลิงให้ใช้งานอย่าง
ได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้  ระบบต่างๆเหล่านั้นสามารถ
น าไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   การดูแลบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ด าเนินการดูแล 4 ครั้ง/ปี  วิธีการด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงมี
ดังต่อไปน้ี 
 

 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง ( Fire Pump ) 
  ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน 
  • หม้อน้ า    • ระบบสายพาน 
  • ระดับน้ าในหม้อน้ า   • ตรวจรอยรั่วของระบบระบายความร้อน 
  • ระบบพัดลม   • ท าความสะอาดระบบหล่อเย็น 
  • ระดับอุณหภูมิ   • อื่นๆที่เกี่ยวกับระบบระบายความร้อน 
  • น้ ายาหล่อเย็น 
  • พู่เล่ย ์
  



    ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และน้ ามันหล่อลื่น 

  • ตรวจเช็คเครื่องยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์ 
  • ท าความสะอาดเครื่องยนต์     

  • ตรวจรอยรั่วของระบบน้ ามันหล่อลื่น    

  • ตรวจเช็คระดับอุณหภูมิ 

  • ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ 

 ตรวจเช็คระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 

  • ตรวจสอบรอยรั่วของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง   

  • ตรวจเช็คระดับน้ ามันเชื้อเพลิง     

  • ตรวจสอบท่อและจุดต่อต่างๆ   

  • อื่นๆที่เกี่ยวกับระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 

   

 

 



     ระบบแบตเตอรี่  

  • ตรวจเช็คแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ดับเพลิง   

  • ตรวจเช็คระดับน้ ากรดหรือน้ ากลั่น   
  • ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่และสายไฟขั้วแบตเตอรี่    

  • ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

   

 ตรวจเช็คระบบท่อไอดี 

  • ตรวจสอบรอยรั่วของระบบท่อไอดี   

  • โครงสร้างรอยต่อของระบบท่อไอดี   
  • ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบท่อไอดี   

   

   

 

 



  

     ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย  
  • ตรวจสอบรอยรั่วของระบบท่อไอเสีย   
  • ตรวจสอบพร้อมท าความสะอาดท่อไอเสียและตัวยึดท่อ 
  • ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบท่อไอเสีย    
  
 ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ า 
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปั๊มน้ า   
  • ตรวจสอบแรงดันด้าน Suction และ Discharge   
  • ตรวจสอบการท างานของ Jocky Pump   
  • ท าความสะอาดชุดปั๊ม 
  • อื่นๆที่เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ า 
 

 

   

 

 



  

  

 

     ตรวจเช็คระบบควบคมุ  
  • ตรวจสอบการท างานของสวิตซ์ควบคุมทั้งหมด   
  • ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ   
  • ตรวจสอบ Lamp Show ต่างๆของระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนทั้งหมด 
  • ระบบไฟฟ้าและสายควบคุมระบบต่างๆ   
  • ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบควบคุม    

  

 ตรวจสอบระบบอื่นๆของเครื่องยนต์ดับเพลิงที่นอกเหนือจากหัวข้อ 3.1.1-3.1.8 
 
     

     

  

   

  

 

 

   

 

 



   

 ตู้ฉีดน้ าดับเพลิง ( Fire Hose ) 
 

     ตู้ฉีดน้ าดับเพลิง จะต้องท าความสะอาดทั้งภายนอกภายในตู้และอุปกรณ์ทุกๆ
ชิ้นส่วนให้สะอาด     
 สายฉีดน้ าดับเพลิง จะต้องด าเนินการตรวจเช็คและท าความสะอาด 
     หัวฉีดน้ าดับเพลิง  จะต้องด าเนินการตรวจเช็คทดสอบและท าความสะอาด 
 ข้อต่อต่างๆและซีลยาง  จะต้องด าเนินการตรวจเช็คและท าความสะอาด  
 วาล์วน้ าและซีลยาง  จะต้องด าเนินการตรวจเช็คและท าความสะอาด  
 อุปกรณ์อื่นๆทุกชิ้นส่วนภายในตู้   จะต้องด าเนินการตรวจเช็คและท าความ
สะอาด   
  
 
 
    
 



เครื่องยนต์สูบน้ าดับเพลิงอาคารวิทยทัศน์ 



เครื่องยนต์สูบน้ าดับเพลิงอาคารบริภัณฑ์ 



เครื่องยนต์สูบน้ าดับเพลิงอาคารตรีศร 



เครื่องยนต์สูบน้ าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 



ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ(AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 



ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ(AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS)
อาคารบริภัณฑ์ 



เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งทุกๆอาคารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



นายยงยทุธ์  เจียรวฒันสวสัดิ์ 
ต าแหนง่ วิศวกรช านาญการ  หวัหน้าหนว่ยเคร่ืองกล 

โครงสร้างผังหน่วยเครื่องกล งานอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
งานดูแลบ ารุงรักษาระบบสญัญาณเตือนอัคคีภัย 

นายสมหมาย  สขุส าราญ 
ต าแหนง่ นายช่างเทคนิค 
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