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6. ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  
 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในหมวดท่ี 6 ที่สภาวิศวกรใช้เรียบเรียงน้ีได้นํามาจาก มาตรฐาน
และคู่มือหลายเล่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานดังต่อไปน้ี 

ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 3002 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย   

- มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ  
- มาตรฐานแผงควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานสายฉีดนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานวาล์วสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

ค. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ง. National fire protection association (NFPA) และอ่ืนๆ  
ซึ่งสภาวิศวกรขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และเอ้ือเฟือใน เน้ือหา บทความ รูปภาพ ตารางและ

อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับการเรียบเรียงเพ่ือให้เน้ือหาของระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในหมวดท่ี 6 
บรรลุวัตถุประสงค์และมีความสมบูรณ์ เพียงพอที่จะทําให้วิศวกรและผู้ที่เก่ียวข้องในวิชาชีพน้ีได้ศึกษา  
หาความรู้และนําไปสู่การความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพควบคุมและวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. 2550 เป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประเภทและขนาดควบคุม 
ดังต่อไปน้ี 

ก. งานให้คําปรึกษาและพิจารณาตรวจสอบ ตาม ข้อ ข. ถึง ข้อ จ. ทุกประเภทและทุกขนาด 
ข. งานวางโครงการ ที่มีมูลค่ารวมกันต้ังแต่ 3 ล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัย

ต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
ค. งานออกแบบและคํานวณ ที่มพ้ืีนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ง. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ทีม่ีพ้ืนทีป้่องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
จ. งานอํานวยการใช้ ที่มีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
หมายเหตุ: รายละเอียด รูปภาพและข้อมูลตามที่ปรากฏในหัวข้อที่ 6 น้ีเป็นการคัดลอกและดัดแปลง

ให้สั้นและเข้าใจง่าย ผู้สัมภาษณ์และผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องศึกษาและใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสม จะใช้เป็นเหตุผลหลีกเลี่ยงไม่รับผิดชอบไม่ได้ 

 
ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2551 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เฉพาะงาน
ประเภทและขนาดดังน้ี 
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6.1  งานวางโครงการ 
 งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผน

โครงการ  
 ขนาดควบคุม ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ที่มีมูลค่ารวมกันต้ังแต่ 3 ล้านบาทต่อระบบขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป (กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550)  

 ประเภทและขนาดท่ีผู้ถือใบอนุญาตวิศวกรรมเคร่ืองกลระดับสามัญ ระบบดับเพลิงและป้องกัน
อัคคีภัยทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551)  

 งานวางโครงการของระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย เป็นการพิจารณาอาคารให้มีระบบป้องกัน
อัคคีภัยที่ถูกต้องและปลอดภัย ตามกฎหมาย และการประมาณราคาของระบบให้มีการลงทุนที่เหมาะสมกับ
โครงการ 

 ข้อแนะนําสําหรับผู้สอบสัมภาษณ์: ผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องทราบกฎกระทรวงและประกาศที่เก่ียวกับ
การป้องกันอัคคีภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ บังคับใช้กับอาคาร 

 ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าสัมภาษณ์: จะต้องมีผลงาน ความรู้และเข้าใจ เพ่ือให้อาคารมีการป้องกัน
อัคคีภัยตามที่กฎหมายกําหนด 

 งานวางโครงการ มีรายละเอียดของงานที่เก่ียวกับกฎกระทรวง ประกาศ และมาตรฐานที่เก่ียวกับ 
การป้องกันอัคคีภัยมีดังน้ี 

 
6.1.1 การศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาคาร 

ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
ก. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ข้อ 18 ถึงข้อ 21 บังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2536 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ข. กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย ข้อ 2 และข้อ 3 บังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ค. กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ข้อ 15 บังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ .ศ .  2540 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ง. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพ่ือประกอบกิจการเป็น
สถานบริการ พ.ศ. 2555 หมวด 4 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ข้อ 23 ถึงข้อ 26 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

จ. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการระงับและป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 บังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉ. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบ การเพ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้าง บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงกําหนด
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มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการระงับป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม) 

ช. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการระงับป้องกันอัคคีภัย พ.ศ.2555  
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 

6.1.2  มาตรฐานที่เก่ียวข้อง (ใช้ประกอบแนวคิดงานวางโครงการ) 
ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 3002 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

- มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ  
- มาตรฐานแผงควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานสายฉีดนํ้าดับเพลิง  
- มาตรฐานวาล์วสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

ค. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ง. National fire protection association (NFPA)  

6.1.3 งานวางโครงการ จะต้องศึกษาและพิจารณาลักษณะการใช้สอยอาคาร และพ้ืนที่ปลูกสร้างตาม
กฎหมาย โดยอาคารหรือโรงงานมีคําจํากัดความดังน้ี  
6.1.3.1  อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงต้ังแต่ 23.00 เมตร 

ขึ้นไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
6.1.3.2  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างมีพ้ืน ที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ัน หนึ่งช้ันใดใน

หลังเดียวกัน ต้ังแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
6.1.3.3 อาคารที่ปลูกสร้าง (กฎกระทรวงฉบับที่ 39) ดังต่อไปน้ี  

ก. ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด  
ข. อาคารท่ีใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุมโรงแรม สถานพยาบาล 

สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ 
ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร 
สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงานและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

ค. อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีต้ังแต่ 4 หน่วยขึ้นไป และหอพัก 
ง. อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามข้อ 6.1.3.3 ก. ถึง 6.1.3.3 ค. ที่มีความสูงต้ังแต่ 3 ช้ันขึ้นไป 
จ.  อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามข้อ 6.1.3.3 ก. ถึง 6.1.3.3 ง. ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลัง

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 
6.1.3.4 อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไปและมีพ้ืนที่รวมกัน
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ทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
(กฎกระทรวงฉบับที่ 55) 

6.1.4 งานวางโครงการตามกฎหมายอาคาร ประกอบด้วยงานที่ต้องดําเนินการดังน้ี 
6.1.4.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ข้อ 18 ถึง 
ข้อ 21 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน พ .ศ . 2536 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน ที่เก็บนํ้าสํารอง และหัวรับนํ้าดับเพลิง ดังต่อไปน้ี 
ก. ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาส

กาลมาตร (175 psi) โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีนํ้ามัน สีแดง และติดต้ังแต่ช้ันล่างสุด
ไปยังช้ันสูงสุดของอาคารระบบท่อยืนทั้งหมด ต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งนํ้า และ
ระบบส่งนํ้าจากแหล่งจ่ายนํ้าของอาคาร และจากหัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ทุกช้ันของอาคารต้องจัดให้มีตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงที่ประกอบ ด้วยหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง
พร้อมสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) และหัวต่อสายฉีด
นํ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) พร้อมทั้ง
ฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดนํ้า
ดับเพลิงยาวไม่เกิน 30.00 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงแล้วสามารถนําไปใช้ดับเพลิง
ในพ้ืนที่ทั้งหมดในช้ันน้ันได้ 

 
 
 
 

 

ท่อยืนต้องทนความดันใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร 

ตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง 

รูปท่ี 6.1.1 ท่อยืนต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร 
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ค. อาคารสูงต้องมีที่เก็บนํ้าสํารองเพ่ือใช้เฉพาะในการดับเพลิง และต้องมีระบบส่งนํ้าที่มี
ความดันตํ่าสุดที่หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงที่ช้ันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาล
มาตร (65 psi) แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 psi) ด้วยอัตราการไหล 
30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) โดยให้มีประตูนํ้าปิดเปิดและประตูนํ้ากันนํ้าไหลกลับ
อัตโนมัติด้วย 

ง. หัวรับ นํ้า ดับเพลิ งที่ ติด ต้ั งภายนอกอาคารต้องเ ป็นชนิดข้อ ต่อสวมเร็ วขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) ที่สามารถรับนํ้าจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวม
เร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) ที่หัวรับนํ้าดับเพลิงต้องมี
ฝาปิด เปิดที่มีโซ่ร้อยติดไว้ด้วย ระบบท่อยืนทุกชุดต้องมีหัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร
หน่ึงหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็วที่สุด และให้อยู่ใกล้หัวท่อ
ดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด บริเวณใกล้หัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคารต้องมีข้อความ
เขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า "หัวรับนํ้าดับ เพลิง" 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลงิพร้อมสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) ยาวไม่เกิน 30.00 เมตร 

หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) พร้อมทั้งฝา
ครอบและโซ่ร้อย 

ตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิงทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร 

เครือ่งดับเพลิงแบบมอืถือบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
หน่ึงเครื่องต่อพื้นที่อาคารไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร หรือ ไม่เกิน 
45.00 เมตร สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 

รูปท่ี 6.1.2 ตัวอย่างตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง 

  

รูปท่ี 6.1.3 ตัวอย่างป้ายและหัวรับน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ังภายนอกอาคาร 
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จ. ปริมาณการส่งจ่ายนํ้าสํารอง ต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อวินาที 
(500 gpm) สําหรับท่อยืนท่อแรก และไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อวินาที (250 gpm) 
สําหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพ่ิมขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จําเป็นต้องมากกว่า 
95 ลิตรต่อวินาที และสามารถสง่จ่ายนํ้าสํารองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ฉ. ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมขนาดบรรจุสารเคมี 
ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละช้ัน โดย
ให้มีหน่ึงเคร่ืองต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร จากระยะไม่เกิน 45.00 เมตร 
แต่ไม่น้อยกว่าช้ันละ 1 เครื่อง ต้องติดต้ังให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืน
อาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 6.1.4 ตัวอย่างระบบท่อน้ําดับเพลิง 

 

รูปท่ี 6.1.5 การจัดวางเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
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ช. ให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น Sprinkler system หรือระบบอ่ืนที่เทียบ เท่าที่
สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ โดยให้สามารถทํางานครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดทุกช้ัน ในการน้ี ให้แสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละช้ันของอาคารไว้ด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบ Sprinkler system 

 

รูปท่ี 6.1.7 ตัวอย่างแบบแปลนระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบ Sprinkler system 
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6.1.4.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย ข้อ 2 และข้อ 3 
บังคับใ ช้ ต้ังแต่ วันที่  31 พฤษภาคม  พ .ศ .  2537 โดยกรมโยธาธิการและผัง เมือง 
กระทรวงมหาดไทย  
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 กําหนดให้อาคารที่ปลูกสร้างตามชนิดและประเภทและอาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่กําหนดชนิดและประเภทไว้ ต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด
และขนาดที่เหมาะสม 
 

ตารางท่ี 6.1.1 ชนิดและขนาดเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
6.1.4.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ข้อ 15 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 กําหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 อาคารดัง กล่าวหากจะขอ
แก้ไขแบบแปลน ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้แล้ว ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งหมดที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ซึ่งเจ้าของอาคารดังกล่าวไม่อาจดําเนินการได้ 
เพราะไม่สอดคล้องกับรูปแบบอาคารเดิมที่ได้ รับอนุญาตไว้ และทําให้เจ้าของอาคารไม่มาย่ืน
ขอแก้ไขอาคารท้ังที่อาคารน้ันอาจ จะอยู่ในลักษณะที่ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารเพียงพอหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ใช้อาคารดังกล่าวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
มาตรการบางประการให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างไว้แล้วดังกล่าว โดย
สมควรกําหนดให้อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ดังกล่าว ถ้าประสงค์จะขอแก้ ไขที่กําหนด หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตก็ให้สามารถกระทําได้ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด และ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 น้ี 
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แต่ยังคงต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่พอเพียง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบ 
Sprinkler system หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า และถ้าเป็นอาคารที่ยังมิได้ก่อสร้าง แต่ได้รับ
อนุญาตให้แก้ไขแบบแปลนแล้วต้องจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 และจัดให้มีแผนผังของอาคารติดไว้ที่ห้องโถงหน้าลิฟต์ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การดับเพลิง  
หมายเหตุ : 
1. ดัดแปลง คัดลอก ลบข้อความที่ไม่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 50 ออก 
2. โดยสรุป อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการยกเว้นหากมีการแก้ไขแบบ

แปลน ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ จะต้องมีระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 

6.1.4.4 กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพ่ือประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 หมวด 4 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ข้อ 23 ถึงข้อ 26 บังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 ความเป็นมา สถานบริการประสบอัคคีภัย วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 มีผู้เสียชีวิต 66 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพ่ือประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 กําหนดให้ 
 “สถานบริการ" หมายความว่า สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการโดยหวังประโยชน์ใน ทางการค้า 
ดังต่อไปน้ี 
ก. สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทท่ีไม่มีคู่บริการ 

 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.8 สถานบริการประสบอัคคีภัย 
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ข.  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเครื่องด่ืมอย่างอ่ืนจําหน่ายและบริการ โดยมีผู้บําเรอ
สําหรับปรนนิบัติลูกค้า 

ค.  สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า 
ง. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจําหน่ายหรือให้บริการ 
จ. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องด่ืมอย่างอ่ืนจําหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ

การแสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 
ฉ.  สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้อาคารทุกประเภทและทุกขนาดท่ีใช้เพ่ือประกอบกิจการเป็นสถานบริการเป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ สถานบริการแบ่งออกตามขนาดพื้นที่บริการเป็น 6 ประเภท
ดังต่อไปน้ี  
 

ตารางท่ี 6.1.2 ประเภทสถานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.9 สถานบริการประเภทรองเง็ง 

ประเภทสถานบริการ พ้ืนท่ีบริการ ตารางเมตร 

ก. อาคารเด่ียว น้อยกว่า 200 

ข. อาคารเด่ียว 200-500 

ค. อาคารเด่ียว ต้ังแต่ 500 

ง. อาคารรวม 200-500 

จ. อาคารรวม ต้ังแต่ 500 

ฉ. อาคารชั้นเดียวไม่มีผนัง ต้ังแต่ 200 
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ตัวอย่างการคิดพ้ืนที่บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานบริการประเภท ค ซึ่งมีความสูงต้ังแต่สามช้ันหรือต้ังแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไป 
และ สถานบริการประเภท จ ที่ต้ังอยู่ในอาคารซึ่งมีความสูงต้ังแต่ช้ันที่สามหรือ
ต้ังแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไป ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อ
ยืน ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ที่เก็บนํ้าสํารอง และหัวรับนํ้าดับเพลิง เหมือนกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.10 ตัวอย่างการคิดพ้ืนท่ีบริการ 
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- สถานบริการประเภท ค และประเภท จ ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 6.1.11 ระบบดับเพลิง สําหรับสถานบริการประเภท ค ซ่ึงมีความสูงต้ังแต่สามชั้นหรือต้ังแต่ 15.00 เมตร 
ข้ึนไป และ สถานบริการประเภท จ ท่ีต้ังอยู่ในอาคารซ่ึงมีความสูงต้ังแต่ชั้นท่ีสามหรือต้ังแต่ 15.00 เมตร ข้ึนไป 

 

รูปท่ี 6.1.12 ตัวอย่างระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบ Sprinkler สถานบริการประเภท ค และ จ 
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- สถานบริการประเภท ง ที่ต้ังอยู่ในอาคารขนาดใหญ่จะต้องจัดให้มีระบบดับ 
เพลิงอัตโนมัติเหมือนกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- สถานบริการต้องติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกห้ิว ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้มี 1 เครื่องต่อพ้ืนที่สถานบริการไม่เกิน 
200 ตารางเมตร แต่ไม่น้อยกว่าช้ันละ 2 เคร่ือง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.13 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบ Sprinkler สําหรับ สถาน บริการประเภท ง 

 

รูปท่ี 6.1.14 สถานบริการทุกประเภทท่ีมีพ้ืนท่ีสถานบริการไม่เกิน  
200 ตารางเมตร ต้องติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
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6.1.4.5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการระงับและป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 บังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการระงับและป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 
สําหรับโรงงานจําพวกที่ 2 คือ โรงงานขนาดกลาง การประกอบกิจการอาจก่อมลพิษ หรือ
ก่อให้เกิดความรําคาญเพียงเล็กน้อย และโรงงานจําพวกที่ 3 คือ โรงงานขนาดใหญ่ ก่อปัญหา
มลพิษซึ่งทางราชการต้องควบคุมดูแลและยังเป็น โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง
หรือปานกลาง 
ข้อบังคับตามประกาศมีดังต่อไปน้ี 
ก.  อาคารโรงงานนอกจากได้มีการติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้ว ยังต้องติดต้ังเคร่ือง

ดับเพลิงแบบมือถือตาม มอก.332 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก.881 
เครื่องดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์์ หรือ มอก.882 เครื่องดับเพลิงยกห้ิว: โฟม 

ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม 
ค. การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 6.1.3 การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดต้ังแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 6.1.15 การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
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จ. สํารองนํ้าสําหรับดับเพลิงให้กับอุปกรณ์ฉีดนํ้าดับเพลิงได้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบนาที  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ. โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์์ ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพ้ืนที่ ต่อเน่ือง
ติดต่อกัน 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัว
กระจายนํ้าดับเพลิง อัตโนมั ติ  (Automatic sprinkler system) หรือระบบอ่ืนที่
เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.1.16 การสํารองน้ําสําหรับดับเพลิงให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ําดับเพลิง 

รูปท่ี 6.1.17 การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) 
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ช. สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 14 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องติดต้ังระบบดับเพลิง
อัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้าง บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2534 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง มหาดไทย (ปัจจุบันบังคับใช้เป็น
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการระงับป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม) 

6.1.4.7 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการระงับป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม  
 กฎกระทรวงหมวดที่ 3 การดับเพลิง กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการดังน้ี 
ก. ให้นายจ้างจัดให้มีระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงที่สามารถ

ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย  
- ในกรณีที่ไม่มีท่อนํ้าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่

หรือมี แต่ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมนํ้าสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมี
อัตราส่วนปริมาณนํ้าที่สํารองต่อพ้ืนที่อาคารตามที่กําหนดไว้ในตาราง  

 
 
 

 

>14 ตารางเมตร 

 

รูปท่ี 6.1.18 ตัวอย่างระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบใช้สารเคมี 



 

-538- 

ตารางท่ี 6.1.4 อัตราส่วนปริมาณนํ้าท่ีสํารองต่อพ้ืนท่ีอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สําหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลังต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัด เตรียมนํ้า

สํารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้  
- ระบบการส่งนํ้าที่เก็บกักนํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และการติดต้ัง จะต้องได้รับ 

การตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องมี 
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ยานพาหนะ หรือสิ่งอ่ืน 

- ข้อต่อท่อรับนํ้าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งนํ้าภายในอาคาร จะต้องเป็นระบบ
เดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วย
สวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นน้ัน และต้องอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดต้ังต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 

- ข้อต่อสายส่งนํ้าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วย
ดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นน้ัน ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมี
อุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว  

- สายส่งนํ้าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุม
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้ 

ข. ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
- จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานที่สํานักงานมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด หรือตามมาตรฐานท่ี
อธิบดีกําหนด  

- เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเคร่ือง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์น้ัน ต้องมี
ขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหน่ึงเมตรห้าสิบเซนติเมตร  

- ห้ามใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น 
คาร์บอนเตตราคลอไรด์  

- จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจํานวน ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิง และการติดต้ัง ดังต่อไปน้ี 
 

เนื้อท่ี ปริมาณน้ําท่ีสํารอง 

ไม่เกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 

เกิน 250 ตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 500 ตารางเมตร 

15,000 ลิตร 

เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร 

27,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 
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 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ 
จํานวน ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิง และการติดต้ัง ให้คํานวณตามพ้ืนที่ของ
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดไว้ในตาราง โดยต้องมีระยะ
เข้าถึงไม่เกินย่ีสิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ ใ ช้เครื่องดับเพลิงที่มี
ความสามารถในการดับเพลิงตํ่ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่ที่กําหนด
ไว้ในตาราง ให้เพ่ิมจํานวนเครื่องดับเพลิงน้ันให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่กําหนด 

 
ตารางท่ี 6.1.5 
 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง 
พ้ืนท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเบาต่อ 

เคร่ืองดับเพลิง 
1 เคร่ือง 

พ้ืนท่ีเสี่ยงอัคคีภัย 
ปานกลางต่อ 
เคร่ืองดับเพลิง 

1 เคร่ือง 

พ้ืนท่ีเสรื่องอัคคีภัย 
ร้ายแรงต่อ 

เคร่ืองดับเพลิง 
1 เคร่ือง 

1 - เอ 200 ตร..ม ไม่อนุญาตให้ใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้ 
2 - เอ 560 ตร..ม 200 ตร..ม ไม่อนุญาตให้ใช้ 
3 - เอ 840 ตร..ม 420 ตร..ม 200 ตร..ม 
4 - เอ 1,050 ตร..ม 560 ตร..ม 370 ตร..ม 
5 - เอ 1,050 ตร..ม 840 ตร..ม 560 ตร..ม 
10 - เอ 1,050 ตร..ม 1,050 ตร..ม 840 ตร..ม 
20 - เอ 1,050 ตร..ม 1,050 ตร..ม 840 ตร..ม 
40 - เอ 1,050ตร..ม 1,050 ตร..ม 1,050 ตร..ม 

 
 
    เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี  

 ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงที่ติดต้ังต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กําหนดไว้ในตาราง 
 
ตารางท่ี 6.1.6 เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใช้ดับเพลิงประเภท บ ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ระยะห่างจากวัสดุท่ีก่อให้เกิด 
เพลิงประเภท บี 

อย่างเบา 
5 - บี 9 เมตร 

10 - บ ี 15 เมตร 

อย่างปานกลาง 
10 - บ ี 9 เมตร 

20 - บ ี 15 เมตร 

อย่างร้ายแรง 
20 - บ ี 9 เมตร 

40 - บ ี 15 เมตร 
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เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซ ี
การติดต้ังให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเช้ือเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทําให้เกิดเพลิง
ประเภท เอ หรือ บี และติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทน้ัน  
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี  
ในการติดต้ังให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินย่ีสิบสามเมตร  

- ให้ติดต้ังหรือจัดวางเคร่ืองดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถ
นํามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

- ให้จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน ติดไว้ที่
ตัวถังหรือบริเวณที่ติดต้ัง 

ค. กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายนํ้าเข้าหรือสารดับเพลิงอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 

และจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
- ต้องติดต้ังสัญญาณเพ่ือเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติกําลังทํางาน  
- ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางนํ้าหรือสารดับเพลิงอ่ืนจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 

ง. ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง นายจ้าง
ต้องจัดให้มีระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับ เพลิงตามข้อ 
6.1.4.7 ก. และเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ 6.1.4.7 ข. สําหรับสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ตามข้อ 6.1.4.7 ข. อย่างเดียวก็ได้ 

จ. ให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปน้ี  
- ติดต้ังป้ายแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
- ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถนํามาใช้

งานได้โดยสะดวกตลอดเวลา  
- จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดย

ในการตรวจสอบน้ันต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหน่ึงครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต
กําหนด พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทําการตรวจสอบคร้ัง
สุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 6.1.4.7 ข. 

ฉ. สถานที่ซึ่งมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือทําหน้าที่ดับเพลิงประจําอยู่ตลอดเวลาที่มีการทํางาน และจัดหาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกัน
ความร้อนหรือควันพิษ อย่างน้อยให้เพียงพอกับจํานวนผู้ทําหน้าที่ดับเพลิงน้ัน 
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นอกจากน้ียังมีกฎหมายอาคารอีกสองฉบับที่มีการบังคับใช้โดยใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 
เป็นแนวทางในการบังคับใช้ ดังน้ี 

- กฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
บังคับใช้กับอาคารบางอาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรืออาคารบางอาคารซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง  

หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่
อาจ เป็นภยันตรายต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย       

หรืก่อให้้เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ดังกล่าวปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยของอาคาร  

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2544 โดยกรุงเทพมหานคร เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติบาง
ประการให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ .ศ .  2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2535 หลายฉบับ  
ซึ่งกฎกระทรวงต่างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดบางประการไม่ครอบคลุมกับสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร สมควรเพ่ิมเติมรายละเอียดบทบัญญัติบางประการเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของ
กรุงเทพมหานคร  
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6.2  งานออกแบบและคาํนวณ 
 งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความชํานาญเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดใน

การก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการคํานวณแสดงเป็นรูปแบบ 
ข้อกําหนด หรือประมาณการ 

ขนาดควบคุม ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยที่มีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตร 
ขึ้นไป (กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550)  

ประเภทและขนาดท่ีผู้ถือใบอนุญาตวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ ระบบดับเพลิงและป้องกัน
อัคคีภัยทุกขนาด (ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551) 

ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าสัมภาษณ์: ให้จัดเตรียมแบบระบบดับเพลิงเพ่ืออธิบายวิธีการออกแบบและ
คํานวณ จํานวน ขนาดและตําแหน่งของท่อยืน ขนาด แบบ และการเลือกเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

การติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านท่อระบบดับเพลิง การกําหนดชนิด และการคํานวณจํานวนของเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถือ 

หมายเหตุ:  คําศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อน้ี 
ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายมว้น (Fire hose reel) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire hose cabinet) 
หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose connection) 
ระบบท่อยืน (Fire riser) 
หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 
หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)  
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire extinguisher) 
เขตจ่ายนํ้า โซน (Zone) 
วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) 

วสท. (มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522) 
งานออกแบบและคาํนวณ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีแนวคิดในการทํางานดังน้ี 
6.2.1 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ค. มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง 
ง. มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
จ. มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยนํ้าชนิดมีตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิง 
ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ช. National fire protection association (NFPA) 
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6.2.2 งานออกแบบและคํานวณ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 

ก.  ประเภทพ้ืนที่ครอบครอง 
ข. ระบบท่อยืนและตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (ช่ือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
ค. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ง. ระบบท่อนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
จ. อุปกรณ์วัสดุในระบบดับเพลิง 
ฉ. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและการติดต้ัง 
ช. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและการติดต้ัง 

6.2.3 ประเภทพ้ืนที่ครอบครอง 
 การกําหนดประเภทพ้ืนที่ครอบครองแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีอันตรายน้อยไปยังอันตรายมาก เพ่ือพิจารณา

ความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบและคํานวณมีความปลอดภัยต่อการใช้งานและ 
การลงทุนที่เหมาะสมในโครงการ รายละเอียดของแบ่งได้ดังต่อไปน้ี 

6.2.3.1 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light hazard occupancies) พ้ืนที่ดังต่อไปน้ีหรือคล้ายกัน 
ให้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น ที่พักอาศัย สํานักงานท่ัวไป ภัตตาคาร (ส่วนรับประทาน
อาหาร) โรงภาพยนตร์ และศูนย์การประชุม (ไม่รวมเวที และเวทีหลังม่าน) โบสถ์ วัด และ
วิหาร สโมสร สถานศึกษา สถาบันต่าง ๆ โรงพยาบาล สถานพยาบาลและพักฟ้ืน ห้อง สมุด 
(ยกเว้นห้องสมุดที่มีช้ันวางหนังสือขนาดใหญ่) และพิพิธภัณฑ์ 

6.2.3.2 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (Ordinary hazard occupancies) ได้แบ่งการจัด
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ก. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที ่1 

พ้ืนที่ดังต่อไปน้ีหรือคล้ายกัน ให้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น ที่จอดรถยนต์และ 
ห้องแสดงรถยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โรงงานผลิตเครื่องด่ืม ร้านทํา 
ขนมปัง ร้านซักผ้า โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตแก้วและวัสดุที่ทําจากแก้ว 
ภัตตาคาร (ส่วนบริการ) โรงงานผลิตเคร่ืองบริโภคประจําวัน 

ข. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที่ 2 
พ้ืนที่ดังต่อไปน้ีหรือคล้ายกัน ให้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น โรงงานผลิตสินค้าที่ทํา
จากหนังสัตว์ โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม โรงงานผลิตสิ่งทอ โรงงานยาสูบ โรงงาน
ประกอบผลิตภัณฑ์ไม้ โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์โฆษณา โรงงานใช้สารเคมี โรงสีข้าว โรงกลึง 
โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ โรงต้มกลั่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานผลิตยางรถ ยนต์ 
โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่อง โรงงานกระดาษและผลิตเย่ือกระดาษ โรงงานผลิต ภัณฑ์
กระดาษ ร้านค้า ท่าเรือและสะพานส่วนที่ย่ืนไปในนํ้า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เวทีแสดง 
ทําการไปรษณีย์ ห้องสมุด (มีช้ันเก็บหนังสือขนาดใหญ่) ร้านซักแห้ง  

6.2.3.3 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra hazard occupancies) ได้แบ่งการจัดออกเป็น 2 กลุม่ 
ก. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่มที่ 1 พ้ืนที่กลุ่มน้ีจะมีลักษณะการใช้งานที่เก่ียวข้องกับ

ของเหลวติดไฟ (Combustible liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) ใน
ปริมาณไม่มาก พ้ืนที่ดังต่อไปน้ี หรือคล้ายกันให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น โรงเก็บและ
ซ่อมเคร่ืองบิน พ้ืนที่ ๆ ใช้งานโดยมีของเหลวไฮดรอลิก ติดไฟได้ หล่อด้วยแบบโลหะ  
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ขึ้นรูปโลหะ โรงงานผลิตไม้อัดและไม้แผ่น โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 
37.9 °C) อุตสาหกรรมยาง โรงเลื่อย โรงงานสิ่งทอรวมท้ังโรงฟอก, ย้อม, ป่ันฝ้าย เส้นใย
สังเคราะห์และฟอกขนสัตว์ และโรงทําเฟอร์นิเจอร์ด้วยโฟม 

ข. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่มที่ 2 พ้ืนที่กลุ่มน้ีจะมีลักษณะการใช้งานที่เก่ียวข้องกับ
ของเหลวติดไฟ (Combustible liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) 
พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ หรือคล้ายกันให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น โรงงานผลิตยางมะตอย 
โรงพ่นสี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานผลิตนํ้ามันเคร่ือง พ้ืนที่ ๆ ใช้สารฉีดชนิดของเหลวติดไฟ
ได้ โรงชุบโลหะที่ใช้นํ้ามัน อุตสาหกรรมพลาสติก พ้ืนที่ล้างโลหะด้วยสารละลาย 
การเคลือบสีด้วยการจุ่ม 

6.2.4 ระบบท่อยืน (Fire riser) และตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
 ระบบท่อยืน หมายถึง ระบบท่อยืนในแนวด่ิงต้ังแต่สองช้ันขึ้นไปถือเป็นระบบท่อยืน (อ้างอิงตาม 
NFPA 14) การออกแบบ กําหนดและติดต้ังระบบท่อยืน หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose valve) และ
อุปกรณ์ฉีดนํ้าดับเพลิงประกอบกัน อยู่ในตําแหน่งที่สามารถต่อสายฉีดนํ้า นําไปฉีดยังจุดที่เกิดเพลิง
ไหม้ได้โดยง่าย เป็นจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและสะดวกต่อการทํางานของพนักงานดับเพลิง เช่น 
บริเวณบันไดหนีไฟ เป็นต้น 
 ระบบท่อยืนจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช่ือมต่อระบบทั้งหมดเข้ากับระบบส่งนํ้า เช่น ถังเก็บ
นํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง  
6.2.4.1  ประเภทของท่อยืน (อ้างอิงตาม วสท.) 

ระบบท่อยืนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
ก. ประเภทที่ 1 จัดเตรียมหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) (อัตรา

การไหล 15 ลิตรต่อวินาที 250 gpm) สําหรับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่ได้รับการฝึกฝน
การใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ประเภทที่ 2 จัดเตรียมตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) ส่วนใหญ่เป็นสาย
ฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายม้วน Hose reel (อัตราการไหล 2.50 ลิตรต่อวินาที 20-40 
gpm) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) (อัตราการไหล 6 ลิตรต่อวินาที 100 gpm ไม่นิยม
ใช้) สําหรับผู้ใช้อาคาร 

 

รูปท่ี 6.2.1 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 1 
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ค. ประเภทที่ 3 (ข้อ ก และ ข รวมกัน) จัดเตรียมตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร 
(1 น้ิว) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) สําหรับผู้ใช้อาคาร และหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) สําหรับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

6.2.4.2  อัตราการไหลของท่อยืน (อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
กรณีมีท่อยืนหลายท่อในอาคารหลังเดียวกัน ให้ท่อยืนมีอัตราการไหลดังน้ี 
ก. ท่อยืนท่อแรก ให้มีอัตราการไหล 30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) 
ข. ท่อยืนท่อที่สองและท่อยืนต่อไปให้มีอัตราการไหลท่อละ 15 ลิตรต่อวินาที (250 gpm) 
ค. อัตราการไหลของท่อยืนทุกท่อรวมแล้วไม่จําเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตรต่อวินาที (1,500 

gpm) 

รูปท่ี 6.2.3 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 6.2.2 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 2 
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ข้อแนะนํา: ท่อยืนแต่ละท่อไม่ควรห่างกันเกิน 60.00 เมตร การดับเพลิงมักใช้สายฉีดนํ้า
ดับเพลิงมากกว่าหน่ึงเส้น ดังน้ันเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงควรมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 
30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.4.3 การติดต้ังระบบท่อยืน (อ้างอิงตาม วสท.) 

ก. การป้องกันท่อยืน 
ท่อในระบบท่อยืนจะต้องติดต้ังในตําแหน่งที่มีการป้องกันท่อจากความเสียหายทางกล
หรืออัคคีภัย กรณีที่ท่อต้องฝังดิน หรือท่อที่ติดต้ังอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการกัด
กร่อน ท่อดังกล่าวต้องมีกรรมวิธีป้องกันผิวภายนอกด้วยวัสดุกันการกัดกร่อน 

ข. วาล์ว (Valves) 
- การต่อท่อยืนเข้ากับแหล่งนํ้ายกเว้นหัวรับนํ้าดับเพลิง จะต้องมีวาล์วควบคุมชนิดที่

บอกตําแหน่งการเปิด ปิด (Indicating type valve) และวาล์วกันกลับ ติดต้ังใกล้กับ
แหล่งจ่ายนํ้า เช่น ถังเก็บนํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และจุดต่อรับนํ้าจากท่อประปา
สาธารณะ 

- ท่อยืนแต่ละทอ่ต้องมีวาล์วควบคุม 
- การต่อท่อยืนที่ฝังดินเข้ากับท่อประปาสาธารณะ จะต้องใช้วาล์วแบบก้านยืน (Post 

indicator valve)  
ค. หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department connection) 

- ต้องมีหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร อย่างน้อย 1 หัว สําหรับท่อยืนประเภทท่ี 1 
และ 3 

- กรณีที่ท่อยืนถูกแบ่งเป็นโซน ให้มีหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร สําหรับท่อยืน 
แต่ละโซน 

- ไม่ให้มีวาล์วเปิด ปิดระหว่างหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร กับระบบท่อยืน 
- หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ให้มลีักษณะตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

 
 

 

รูปท่ี 6.2.4 ท่อยืนและอัตราการไหลของท่อยืนแต่ละท่อ 
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6.2.4.4 ชนิดของระบบท่อยืน 
ระบบท่อยืนแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 
ก. ระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ (Automatic wet) เป็นระบบท่อยืนที่ต่อกับแหล่งจ่ายนํ้า

และจ่ายนํ้าได้โดยอัตโนมัติโดยมีแรงดันและอัตราการไหลของน้ําตามความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ (Manual wet) เป็นระบบท่อยืนที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย
นํ้าประปาในอาคาร เพ่ือให้มีนํ้าในท่อเท่าน้ัน ไม่มีแรงดันและอัตราการไหลตามที่ระบบ
ท่อยืนต้องการ ระบบท่อยืนน้ีจะต่อรับนํ้าจากแหล่งจ่ายนํ้าภายนอก เช่น รถดับเพลิง 

 
  

 
 
 
 
  
 
 

 
6.2.4.5 ระบบท่อยืนร่วม (Combine system) 
 ระบบท่อยืนร่วมเป็นระบบที่ออกแบบให้ท่อยืนใช้งานร่วมกับหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

(Sprinkler system) โดยไม่ต้องเพ่ิมอัตราการจ่ายนํ้าให้กับหัวกระจายนํ้าอัตโนมัติ 
ยกเว้นกรณีที่ในอาคารมีหัวกระจายนํ้าดับเพลิงเพียงบางบริเวณจะต้องนําปริมาณนํ้าที่
ต้องใช้กับหัวกระจายนํ้าดับเพลิงรวมกับปริมาณน้ําที่ต้องการสําหรับการดับเพลิง 
ท่อแยกทุกท่อจากท่อยืนร่วมจะต้องมีวาล์วควบคุมขนาดเท่ากับท่อแยกนั้นพร้อม
กุญแจล็อก หรือระบบสัญญาณไฟฟ้าที่แสดงสถานะเมื่อวาล์วถูกปิด 

 

 

รูปท่ี 6.2.5 ระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ

 

รูปท่ี 6.2.6 ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ
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 6.2.4.6 ขนาดของท่อยืนและอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง 

ก. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารท่ีออกแบบระบบท่อยืนประเภทท่ี 1 และ
ประเภทที่ 3 ให้อัตราการไหลของท่อยืนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

ข. ท่อยืนที่มีความสูงไม่เกินกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็ก
กว่า 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) 

ค. ท่อยืนที่มีความสูงเกินกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 
150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) 

ง. อุปกรณ์ลดความดัน จะต้องมีความดันขาเข้าไม่เกินกว่าความดันใช้งาน (Working 
Pressure) ของอุปกรณ์ลดความดันที่จะนํามาใช้ 

จ. ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะ
ปาสกาลมาตร (175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

ฉ. ขนาดท่อยืนร่วมต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ยกเว้นอาคารที่
ติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งขนาดท่อทั้งหมดได้มาจากการ
คํานวณทางกลศาสตร์ของไหล (Hydraulically calculated)  

ช. การออกแบบขนาดและการจัดระบบท่อยืนให้อ้างอิงจาก วสท. 
 

6.2.4.7 ขนาดของท่อยืนและอุปกรณ์สําหรับท่อยืนประเภทท่ี 2  
ก. อาคารขนาดใหญ่และอาคารที่ออกแบบท่อยืนประเภทท่ี 2 สําหรับใช้กับระบบดับเพลิง

ขนาดเล็ก ท่อยืนแต่ละท่อและท่อร่วมของระบบท่อยืนทั้งหมด จะต้องมีอัตราการไหล
ของน้ําไม่น้อยกว่า 6 ลิตรต่อวินาที (100 แกลลอนต่อนาที)  

ข. ท่อยืนที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร (50 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 
50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) 

ค. ท่อยืนที่มีความสูงเกินกว่า 15 เมตร (50 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 
65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) 

ง.  การออกแบบขนาดและการจัดระบบท่อยืนให้อ้างอิงจาก วสท. 

 

รูปท่ี 6.2.7 ระบบท่อยืนร่วม
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6.2.4.8 ความดันและตําแหน่งของท่อยืน 
ก. ความดันตํ่าสุดที่หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงที่ช้ันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาล

มาตร (65 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) อ้างอิงกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ วสท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ตําแหน่งของท่อยืนและหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง ให้ใช้ วสท. เป็นแนวทาง 
 

6.2.4.9  ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง 
ก. ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมสายฉีดนํ้าดับเพลิง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) และหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อ
สวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) พร้อมทั้งฝาครอบ และโซ่ร้อย
ติดไว้ทุกระยะ ห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิงยาวไม่เกิน 
30.00 เมตร อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.8 อัตราการไหลและความดันของท่อยืน
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ข. หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง ที่มีแรงดันเกินกว่า 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว) ต้องมีอุปกรณ์ลดแรงดันติดต้ังที่วาล์วสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
ค. สายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) (อัตราการไหล 20-40 

gpm) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) (อัตราการไหล 100 gpm ไม่นิยมใช้) หรือสายฉีด
นํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) แบบพับ (อัตราการไหล 
250 gpm) 

ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ตามชนิดและขนาด
ที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิง 

จ. ปริมาณนํ้าจากสายฉีดนํ้าดับเพลิงและระยะเวลาที่ใช้งานต่อเน่ือง เป็นไปตามตาราง 
 
ตารางท่ี 6.2.1 ปริมาณนํ้าจากสายฉีดน้ําดับเพลิงและระยะเวลาท่ีใช้งานต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.9 ตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิง 

ประเภทพ้ืนท่ี
ครอบครอง 

สายฉีดน้ําดับเพลิงใน
อาคาร 

สายฉีดน้ําดับเพลิงนอก
อาคาร 

ระยะเวลาท่ีใช้งานต่อเนื่อง 

อันตรายน้อย 3 ลิตร/วินาที (50 gpm) 6 ลิตร/วินาที (100 gpm) 30 นาที 

อันตรายปานกลาง 3 ลิตร/วินาที (50 gpm) 15 ลิตร/วินาที (250 gpm) 60-90 นาที 

อันตรายมาก 3 ลิตร/วินาที (50 gpm) 30 ลิตร/วินาที (500 gpm) 90-120 นาที 
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6.2.4.10 ระบบท่อนํ้าและอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง 
ก. การต่อระบบท่อยืน  

- กรณีที่ระบบท่อยืนต่อเข้าถังเก็บนํ้าที่ช้ันหลังคา จะต้องต่อที่จุดสูงสุดของท่อยืนและ
ท่อที่ต่อให้มีขนาดเดียวกับขนาดท่อยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีที่ท่อยืน 2 ท่อหรือมากกว่าในอาคารหลังเดียวกันจะต่อรวมกันให้ต่อได้ที่แนว
ท่อล่างสุดของท่อยืน เว้นแต่ท่อยืนต่อจากถังเก็บนํ้าที่ช้ันหลังคา ระบบท่อยืนให้ต่อ
รวมกันที่แนวท่อบนสุด 

ข. ท่อนํ้า ให้เป็นท่อเหล็กผิวเรียบ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) ตามมาตรฐาน ASTM, JIS 
และ BS 
ตัวอย่าง อาคารห้องสมุดมีพ้ืนที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร สูง 4 ช้ัน ความสูงแต่ละช้ัน  
3.50 เมตร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 และพ้ืนที่ครอบครอง 
อันตรายปานกลาง กลุ่มที่ 2 ออกแบบและคํานวณให้มี ระบบดับเพลิงแบบระบบท่อยืน 
ประเภทที่ 1 เขตเดียว (Single zone) มีท่อยืนจํานวน 3 ท่อ จ่ายนํ้าให้กับหัวต่อสาย 
ฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) ทุกช้ัน อัตราการไหลเพ่ือกําหนดขนาด 
ของท่อประธานและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33  
- ท่อเส้นแรกคิดอัตราการไหลท่ี 30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm)  
- ท่อยืนท่อต่อ ๆ ไปคิดอัตราการไหลท่อละ 15 ลิตรต่อวินาที (250 gpm)  
- รวม 3 เส้น 60 ลิตรต่อวินาที (1,000 gpm) 
- ใช้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงที่อัตราการไหล 60 ลิตรต่อวินาที (1,000 gpm) ใช้ท่อ

ประธานส่งนํ้า 8 น้ิว ตาม วสท. 

 

รูปท่ี 6.2.10 การต่อท่อยืนกับถังเก็บน้ําท่ีชั้นหลังคา ขนาดท่อท่ีต่อกับถังและการรวมท่อยืน 
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- ท่อยืนแต่ละท่อคิดอัตราการไหล 30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) ใช้ท่อยืนส่งนํ้า 6 น้ิว  
- แหล่งจ่ายนํ้าเฉพาะเพ่ือการดับเพลิงจ่ายนํ้าต่อเน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที คิดจาก

อัตราการไหล 60 ลิตรต่อวินาที (1,000 gpm) ได้ปริมาณนํ้า 108 ลูกบาศก์เมตร 
 แหล่งจ่ายนํ้าน้ีสามารถนําน้ําที่ถังเก็บนํ้า สระว่ายนํ้าหรือแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ มารวมได้ 
อาคารแห่งน้ีไม่มีแหล่งจ่ายนํ้าดังกล่าว คงมีถังเก็บนํ้าปริมาตร 150 ลูกบาศก์เมตร 

- จัดให้มีหัวต่อรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร 1 หัว สําหรับระบบจ่ายนํ้าเขตเดียว 
- ระบบท่อยืนเลือกใช้ท่อเหล็กดําชนิดมีตะเข็บ ตาม ASTM A 53 schedule 40 ซึ่ง

สามารถทนความดันใช้งานเกินกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร ทาสีแดง ข้อต่อต่าง ๆ 
ใช้ ASTM B16.xx 

- ความดันที่จุดสูงสุด ใช้ 0.45 เมกะปาสกาลมาตร รวมกับความสูงของท่อ (Static 
head) และความเสียดทานที่เกิดจากการไหลของน้ําในท่อส่งนํ้า (Dynamic head) 

- อุปกรณ์อ่ืนติดต้ังให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เข่น มาตรวัดแรงดัน มาตร
วัดอัตราการไหล สวิตช์สัญญาณนํ้าไหล ประตูนํ้าและประตูนํ้ากันกลับอัตโนมัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.5 ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
6.2.5.1 ประเภทของระบบ (Type of system) 

ก. ระบบท่อเปียก (Wet pipe system)  
เป็นระบบที่เหมาะสมท่ีจะติดต้ังสําหรับอาคารทั่วไป เพราะระบบจะมีนํ้าอยู่ในเส้นท่อ
ตลอดเวลาส่วนประกอบของระบบท่อเปียก มีดังน้ี 

 

รูปท่ี 6.2.11 ระบบดับเพลิงแบบระบบท่อยืน ประเภทท่ี  1 เขตเดียว 
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- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Automatic sprinkler) สามารถเลือกแบบและชนิดให้
เหมาะกับประเภทพ้ืนที่ครอบครอง พ้ืนที่การป้องกัน และลักษณะการกระจายนํ้า
ดับเพลิง แบบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงและการกระจายน้ําดับเพลิง มีรูปแบบและ
การกระจายนํ้าดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ระบบท่อนํ้า (Piping system) ท่อนํ้าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนด 

และมาตรฐาน ASTM, JIS และ BS 
- ระบบส่งนํ้า (Water supply system) และ วาล์วควบคุมประจําช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 6.2.13 หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบติดกําแพงแบบหงายและแบบควํ่า และการกระจายนํ้าจากผนัง 

  

รูปท่ี 6.2.12 หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบหัวหงายและแบบหัวควํ่า และการกระจายนํ้าจากเพดานแบบพ่นฝอยและแบบท่ัวไป 

 

 

รูปท่ี 6.2.14 ระบบส่งน้ํา (Water supply system) และ วาล์วควบคุมประจําชั้น 
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- วาล์วสัญญาณเตือนภัยระบบท่อเปียก (Wet pipe alarm valve) ติดต้ังวาล์ว
สัญญาณเตือนภัย ซึ่งทําหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัยด้วยระฆังนํ้า (Water motor gong) 
พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปยังระบบเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system) ด้วย 
Pressure switch ที่ติดต้ังมาด้วย วาล์วสัญญาณยังทําหน้าที่เป็นตัวบอกโซน 
(Zone) ของพ้ืนที่ป้องกันที่เกิดเพลิงไหม้ กรณีที่พ้ืนที่น้ันแบ่งออกเป็นหลายโซน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของนํ้า (Water flow switch) ให้ติดต้ังอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณการไหลของน้ํา เมื่อติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงในระบบเกินกว่า 20 หัว 
และสําหรับอาคารหลายชั้นจะต้องติดต้ังอย่างน้อยช้ันละตัว ทั้งน้ีหากแต่ละช้ัน 
มีการแบ่งเป็นโซนย่อย ๆ ให้ติดต้ังโซนละ 1 ตัว อุปกรณ์น้ีจะต้องส่งสัญญาณได้ เมื่อ
มีการไหลของน้ําผ่านอุปกรณ์ เท่ากับ หรือมากกว่าการไหลของนํ้าที่เกิดจากการแตก
ของหัวกระจายนํ้าตัวที่เล็กที่สุดที่โซนนั้นเพียง 1 ตัว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.16 อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ํา 

 

รูปท่ี 6.2.15 วาล์วสัญญาณเตือนภัยระบบท่อเปียก (Wet pipe alarm valve) 
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- สถานีทดสอบระบบ (System test station) ให้ติดต้ังสถานีทดสอบระบบการเตือน
ภัยเท่ากับจํานวนวาล์วสัญญาณเตือนภัยที่ติดต้ังในระบบ โดยสถานีทดสอบจะติดต้ัง
ที่ท่อย่อยที่ไกลท่ีสุด (Most remote branch line) พร้อมข้อต่อที่ติดต้ังออริฟิซ 
(Orifice) มีขนาดเท่ากับออริฟิซ ของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สถานีทดสอบประจําช้ัน (Floor test station) ให้ติดต้ังสถานีทดสอบประจําช้ัน 
เพ่ือทําหน้าที่ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ําที่ติดต้ังอยู่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.18 ระบบดับเพลิงด้วยหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบท่อเปียก 

 

รูปท่ี 6.2.17 สถานีทดสอบระบบ (System test station) 
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- ขนาดของระบบ  
การเลือกขนาดของระบบต่อวาล์วสัญญาณที่ควบคุมระบบหน่ึงตัว (หน่ึงโซน) ขึ้นอยู่
กับขนาดของพ้ืนที่ ป้องกันสูงสุด  (Maximum protection area limitations) 
สําหรับแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละช้ัน ต่อระบบท่อยืนหรือระบบระบบท่อยืนร่วมหน่ึงท่อ  
ให้เป็นไปตามตาราง 
 

ตารางท่ี 6.2.2 พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุดต่อระบบท่อยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.19 สถานีทดสอบประจําชั้น 

ประเภทพ้ืนท่ีครอบครอง พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุด 

 ตารางเมตร (ตารางฟุต) 

อันตรายน้อย 4,831 (52,000) 

อันตรายปานกลาง 4,831 (52,000) 

อันตรายมาก   

     -Pipe schedule 2,323 (25,000) 

     -Hydraulically calculated 3,716 (40,000) 
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ข้อแนะนําในการออกแบบและคํานวณระบบดับเพลิงแบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
เป็นไปตามตาราง 
 
ตารางท่ี 6.2.3 ข้อแนะนําในการออกแบบและคํานวณระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ระบบท่อแห้ง (Dry pipe system) 
เป็นการออกแบบให้ภายในทอ่จะไม่มีนํ้าอยู่เลย เช่น ห้องเย็น ระบบจะประกอบด้วย 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Automatic sprinkler) 

เป็นหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบปิด จะแตกทันทีเมื่อความร้อนจากเพลิงไหม้สูงกว่า
อุณหภูมิทํางาน (Temperature rating) ของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงน้ัน แต่นํ้าจะไม่
ไหลออกมาทันที ต้องรอนํ้าจากระบบส่งนํ้าไหลจนเต็มระบบท่อที่ติดต้ังก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.20 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบท่อแห้ง 

การติดต้ังระบบท่อหัวกระจายน้ําดับเพลิง   อันตรายน้อย อันตรายปานกลาง อันตรายมาก 
พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุด         

แบบติดกําแพง ตารางเมตร 17 9 - 
แบบหัวหงายและหัวควํ่า ตารางเมตร 21 12 9 

ระยะห่างระหว่างท่อ(เพดาน)         
ระหว่างหัวแบบติดกําแพง เมตร 4.5 3.4 - 
ระหว่างหัวแบบหัวหงายและหัวควํ่า เมตร 4.5 4 3.7 

ระยะห่างระหว่างท่อ(แนวต้ัง)         
ระหว่างหัว เมตร   4.6 2.5 
ระหว่างท่อ เมตร   4 - 
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- ระบบท่อ (Piping system) 
 ท่อในระบบที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะไม่มีนํ้าอยู่เลย โดยจะอัดอากาศหรือ

ก๊าซไนไตรเจนภายใต้ความดันที่เหมาะสมในระบบท่อแทน 
- วาล์วสัญญาณระบบท่อแห้ง (Dry pipe alarm valve) 

วาล์วสัญญาณระบบท่อแห้ง จะเปิดให้นํ้าจากระบบส่งนํ้าเข้าสู่ระบบท่อแห้งเมื่อ
ความดันของอากาศหรือแก๊สลดลงจากความดันที่กําหนด อันเน่ืองจากการแตกของ
หัวกระจายน้ําดับเพลิง วาล์วสัญญาณระบบท่อแห้งจะต้องติดต้ังอุปกรณ์สําหรับส่ง
สัญญาณไปยังระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย 

- สถานีทดสอบระบบ (System test station) 
ให้ติดต้ังสถานีทดสอบระบบการเตือนภัยเท่ากับจํานวนวาล์วสัญญาณที่ติดต้ังใน
ระบบ โดยสถานีทดสอบจะติดต้ังที่ท่อย่อยที่ไกลที่สุด (Most remote branch 
line) โดยประกอบไปด้วยข้อต่อที่ติดต้ังออริฟิซ (Orifice) ซึ่งมีขนาดเท่ากับออริฟิซ 
ของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ัง 

- ขนาดของระบบ 
ปริมาตรของอากาศหรือก๊าซในระบบท่อจะต้องไม่มากกว่า 2,839 ลิตร ต่อวาล์ว
สัญญาณที่ควบคุมระบบหน่ึงตัว ยกเว้นแต่ออกแบบระบบให้นํ้าไหลจากวาล์ว
สัญญาณระบบท่อแห้งถึงสถานีทดสอบระบบ (System test station) ภายในไม่เกิน 
60 วินาที 

ค. ระบบท่อแห้งแบบชะลอนํ้าเข้า (Pre action system)  
ระบบน้ีเหมาะสําหรับพ้ืนที่ป้องกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางกลของระบบ
ท่อและหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่อาจฉีดนํ้าโดยที่ไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงเสียหาย ส่วนของระบบประกอบด้วย 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบปิด ชนิดหัวหงาย (Upright automatic sprinkler) หรือ

ชนิดหัวควํ่า (Pendent automatic sprinkler) หากติดต้ังแบบท่อวกกลับควํ่าลง 
(Return bend) หรือชนิดหัวติดผนัง (Horizontal sidewall automatic 
sprinkler)  

- ระบบท่อนํ้า (Piping system)      
ท่อที่ติดต้ังหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะเป็นท่อแห้งและจะต้องมีอากาศอัดอยู่ภายใน
เส้นท่อแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 6.2.21 ระบบหัวกระจายน้ําแบบแห้งชะลอน้ําเข้า 
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- วาล์วควบคุมชะลอน้ําเข้า (Pre-action valve) 
 จะต้องสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า ระบบลม และระบบไฮโดรลิค 

ได้เป็นอย่างดี และต้องสามารถควบคุมการทํางานด้วยมือได้ (Manual operate) 
ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติไม่ทํางาน 

- อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Detection devices) 
จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ติดหัวกระจายน้ําดับเพลิง ให้
ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับอุปกรณ์น้ัน ๆ 

- การทํางานของระบบเลือกออกแบบได้ 3 วิธีในการปล่อยนํ้าจากวาล์วควบคุมการ
จ่ายนํ้าเข้าระบบ คือแบบใช้อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้เพียงอย่างเดียว แบบใช้
อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้หรือหัวกระจายน้ําดับเพลิงแตก และแบบอุปกรณ์
ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้และหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแตก 

- ขนาดของระบบ จํานวนไม่เกิน 1,000 หัวต่อวาล์วควบคุมชะลอน้ําเข้า 1 ชุด 
ง. ระบบเปิด (Deluge system) 

ระบบน้ีเหมาะสําหรับติดต้ังในบริเวณที่เพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
รุนแรง การติดต้ังหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบเปิด (Open sprinkler) หรือ Spray 
nozzle เพ่ือฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมกันทุกหัวจึงจะสามารถดับไฟท่ีเกิดขึ้นได้ทันที 
ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิด (Open sprinkler) หรือ spray nozzle 
- ระบบท่อนํ้า (Piping system) ท่อที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิดจะไม่มีนํ้า

ในท่อและมีความดันบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- วาล์วควบคุมนํ้าเข้าระบบ (Deluge valve) 
จะต้องสามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ระบบลมและระบบไฮโดรลิคอย่างใดอย่าง
หน่ึงได้เป็นอย่างดี และต้องสามารถควบคุมการทํางานด้วยมือได้ (Manual 
operate) ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติไม่ทํางาน 

 
 

 

รูปท่ี 6.2.22 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบเปิด (Deluge system) 
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- อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire detection devices)  
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้หรือหัวกระจายนํ้าแบบตรวจจับเพลิงไหม ้
(Pilot sprinkler head) ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ติดหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิด
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับอุปกรณ์น้ัน ๆ  

- หัวกระจายนํ้าแบบปิด (Closed sprinkler system) จะต้องติดต้ังหัวกระจายนํ้า
แบบปิดในพ้ืนที่เดียวกันกับการติดต้ังหัวกระจายนํ้าแบบเปิด แล้วต่อท่อนํ้าเช่ือมกันที่
วาล์วควบคุมนํ้าเข้าระบบ 

- การทํางานของระบบเลือกออกแบบได้ 2 วิธีในการปล่อยนํ้าจากวาล์วควบคุมการ
จ่ายนํ้าเข้าระบบ คือแบบใช้อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้เพียงอย่างเดียวและ
แบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแตก  

6.2.5.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ 
ก. หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่นํามาใช้ในการติดต้ัง จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้
งานมาก่อน และเป็นชนิดที่ได้รบัการรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้เท่าน้ัน 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องเลือกชนิด และติดต้ังให้ถูกต้องตามคําแนะนําของ
ผู้ผลิต 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ังในระบบท่อเปียกที่ใช้ทั่วไปให้ใช้ชนิดออริฟิซขนาด
มาตรฐาน (Standard orifice) มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.7 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) ยกเว้น
จะระบุขนาดออริฟิซ เป็นอย่างอ่ืน 

- หัวกระจายน้ําดับเพลิงจะต้องเลือกอุณหภูมิทํางาน (Temperature rating) ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ติดต้ังตามที่ระบุในตาราง  

 
ตารางท่ี 6.2.4 อุณหภูมิทํางาน ระดับอุณหภูมิและรหัสสีของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อุณหภูมิสูงสุดที่ระดับเพดาน (°C) อุณหภูมิทํางาน (°C) ระดับอุณหภูมิทํางาน รหัสสี (Color Code)

Maximum Ceiling Temperature Temperature Rating Temperature classification Fusible Type Glass Bulb 

38 57 ถึง 77 ธรรมดา ไม่มีสี ส้มหรือแดง 

66 79 ถึง 107 ปานกลาง สีขาว เหลืองหรือเขียว 

107 121 ถึง 149 สูง น้ําเงิน น้ําเงิน 

149 163 ถึง 191 สูงมาก แดง ม่วง 

191 204 ถึง 246 สูงมากพิเศษ เขียว ดํา 

246 260 ถึง 302 สูงยิ่งยวด ส้ม ดํา 
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ข. ท่อนํ้าของหัวกระจายน้ําดับเพลิง  
- ให้ใช้เดียวมาตรฐานท่อนํ้าดับเพลิงที่ใช้ในโครงการ  
- การต่อท่อสามารถต่อได้ด้วยเกลียว (threaded) การเช่ือม (Welding) หน้าแปลน 

(Flange) และแบบรัดท่อ (Mechanical joint) 
- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิวและใหญ่กว่าสามารถใช้ท่อเหล็กขนาดความหนา 

schedule 30 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 8 น้ิว สามารถใช้ท่อเหล็กขนาด
ความหนา schedule 40 ห้ามต่อท่อและใช้ข้อต่อแบบเกลียวและแบบรัดท่อชนิด
เซาะร่อง (Groove type) 

-  ตัวอย่างการจัดวางแนวท่อและขนาดท่อส่งนํ้า ตามรูปตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค. วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) ติดต้ังในระบบท่อนํ้าเมื่อมีจํานวนหัวกระจายนํ้า

มากกว่า 20 หวั สัญญาณเสียงเตือนภัยดังเมื่อมีการไหลของน้ําไปแล้ว 5 นาที 
ง. อุปกรณ์วาล์วสัญญาณเตือนภัย 

- ระฆังนํ้า (Water motor gong) 
 ระบบหัวกระจายนํ้าทุกประเภท จะต้องติดระฆังนํ้าซึ่งจะทําหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัย

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยท่อจากวาล์วสัญญาณไปยังระฆังนํ้าจะต้องยาวไม่เกิน  
22.6 เมตร (75 ฟุต) และสูงเหนือวาล์วสัญญาณไม่เกิน 6.1 เมตร (20 ฟุต) นํ้าที่ออก
จากตัวระฆังนํ้าจะต้องมีการระบายนํ้าไปยังระบบระบายนํ้าที่เหมาะสม 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ํา (Water flow switch) 
ติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของนํ้า (Water flow switch) ทุกช้ันและทุกโซน 
(Zone) และจะต้องส่งสัญญาณแสดงตําแหน่งที่ ติดต้ังไปยังแผนผังแจ้งเหตุ 
(Annunciator board) ที่ ติด ต้ั งอ ยู่ ในศูน ย์ บัญชาการ ส่ังการ ดับเพลิ ง  ( Fire 
command center) ของอาคารเพ่ือบอกบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณการไหลของนํ้า (Water flow switch) ชนิด Paddle-type ให้ใช้เฉพาะ
ระบบท่อเปียกเท่าน้ัน 
 

 

รูปท่ี 6.2.23 การจัดท่อส่งน้ําและขนาดท่อของระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
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- สวิตซ์ความดัน (Pressure switch) 
 ให้ติดต้ังสวิตซ์ความดันเพ่ือเป็นอุปกรณ์เตือนภัยเสริม (Auxiliary alarm device)  
ที่วาล์วสัญญาณทุกตัวในระบบ 

จ.  อุปกรณ์ตรวจสอบ (Supervisory devices) 
ให้ติดต้ัง Supervisory switch ที่วาล์วในระบบส่งนํ้า และวาล์วควบคุมเพ่ือตรวจสอบ
ว่าวาล์วอยู่ในสภาพเปิดหรือปิดและจะต้องสามารถส่งสัญญาณเตือนสภาพการใช้งานที่
ผิดปกติไปยังห้องควบคุมที่มีพนักงานของอาคารดูแลอยู่ตลอดเวลา 

6.2.5.3 การหาปริมาณการใช้นํ้าดับเพลิงและการหาขนาดท่อของระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
สามารถหาได้ 2 วิธี ดังน้ี 
ก. โดยวิธีตารางท่อ (Pipe schedule method) ใช้ได้กับเฉพาะพ้ืนที่ครอบครองอันตราย

น้อยหรืออันตรายปานกลาง ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 465 ตารางเมตร (5,000 ตารางฟุต) 
จํานวนหัวกระจายนํ้าดับเพลิงบนท่อแยกแต่ละท่อต้องไม่เกิน 8 หัว รายละเอียดการ
ออกแบบและคํานวณที่เป็นข้อจํากัดของระบบให้ศึกษาจาก วสท. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดท่อ จํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิงมากที่สดุ 

  ท่อเหล็ก ท่อทองแดง 

25 (1") 2 2 

32 (1 ¼") 4 4 

40 (1 ½") 7 7 

50 (2') 15 18 

65 (2 ½") 50 65 

ตารางท่ี 6.2.5 แสดงจํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิงใต้ฝ้าเพดาน 
และในฝ้าเพดานสําหรับพ้ืนท่ีครอบครองอันตรายน้อย 

ขนาดท่อ จํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิงมากที่สดุ 

  ท่อเหล็ก ท่อทองแดง 

25 (1") 2 2 

32 (1 ¼") 4 4 

40 (1 ½") 7 7 

50 (2') 15 18 

65 (2 ½") 30 40 

80 (3") 60 65 

ตารางท่ี 6.2.6 แสดงจํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิงใต้ฝ้าเพดาน 
และในฝ้าเพดานสําหรับพ้ืนท่ีครอบครองอันตรายปานกลาง 



 

-563- 

ข. โดยวิธีการคํานวณทางชลศาสตร์ (Hydraulic method system) เป็นการหาปริมาณ
การใช้นํ้าของระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงด้วยวิธีพ้ืนที่หัวกระจายนํ้าดับเพลิงทํางาน
และความหนาแน่นของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Area/Density curve) รายละเอียดการ
ออกแบบและคํานวณของระบบให้ศึกษาจาก วสท. 

 
6.2.6 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง  

การออกแบบและคํานวณเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง สําหรับอาคารทั่วไป อาคารสูง และ โรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงมี
คุณสมบัติ แบบ ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุม ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
6.2.6.1  ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงจะมีอัตราการไหลท่ีกําหนดโดยทั่วไป ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 6.2.7 ขนาดของเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง หน่วยเป็นแกลลอนต่อนาที (gpm)  
       1 gpm = 0.063 ลิตร/วินาที หรือ 3.785 ลิตร/นาที 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

6.2.6.2 ขนาดท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 
 มีขนาดไม่น้อยกว่าที่กําหนดในตารางดังน้ี 

 
ตารางท่ี 6.2.8 ขนาดท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อของเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gpm gpm gpm 
25 400 2000
50 450 2500

100 500 3000
150 750 3500
200 1000 4000
250 1250 4500
300 1500 5000

แกลลอนต่อนาที 
(gpm) 

ท่อทางดูด ท่อทางส่ง วาล์วระบาย 
ความดัน 

ท่อหลังวาล์ว 
ระบายความดัน 

มิเตอร์วัดอัตรา 
การไหลของน้ํา 

จํานวนและขนาด 
ของหัวน้ําดับเพลิง 

ขนาดของ 
ท่อยืน 

250 4 นิ้ว 3 นิ้ว 2 นิ้ว 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว 1-2 ½ นิ้ว 3 นิ้ว 
500 6 นิ้ว 6 นิ้ว 3 นิ้ว 6 นิ้ว 6 นิ้ว 2-2 ½ นิ้ว 4 นิ้ว 
750 6 นิ้ว 6 นิ้ว 6 นิ้ว 6 นิ้ว 6 นิ้ว 3-2 ½ นิ้ว 6 นิ้ว 
1000 8 นิ้ว 6 นิ้ว 4 นิ้ว 8 นิ้ว 6 นิ้ว 4-2 ½ นิ้ว 6 นิ้ว 
1250 8 นิ้ว 8 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 6 นิ้ว 6-2 ½ นิ้ว 8 นิ้ว 
1500 8 นิ้ว 8 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 8 นิ้ว 6-2 ½ นิ้ว 8 นิ้ว 
2000 10 นิ้ว 10 นิ้ว 6 นิ้ว 10 นิ้ว 8 นิ้ว 6-2 ½ นิ้ว 8 นิ้ว 
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6.2.6.3 เครื่องสูบนํ้าหอยโข่งแกนนอน 

ก. แบบของเคร่ืองสูบนํ้า ที่นิยมใช้คือ แบบ Split case, In-line และ End suction  
ข. เครื่องสูบนํ้าหอยโข่งแกนนอนจะต้องไม่สูบนํ้าตํ่ากว่าระดับนํ้าของแหล่งจ่ายนํ้า หรือ 

ถังเก็บนํ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. คุณลักษณะของเคร่ืองสูบนํ้า 
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงจะต้องมีคุณลักษณะที่เมื่อสูบนํ้าที่อัตราการไหลร้อยละ 150 ของ
อัตราสูบที่กําหนด ความดันทางด้านส่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของความดันที่
กําหนด และเมื่อสูบนํ้าที่อัตราการสูบนํ้าเท่ากับศูนย์ จะต้องมีความดันด้านส่งไม่เกิน 
ร้อยละ 140 ของความดันที่กําหนด 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.24 ขนาดท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อของเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 

วาล์วระบายความดัน

 

รูปท่ี 6.2.25 เคร่ืองสูบน้ําหอยโข่งแกนนอนและอุปกรณ์ 



 

-565- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.6.4 เครื่องสูบนํ้าหอยโข่งแกนต้ัง 
ก. ใช้กับกรณีที่แหล่งจ่ายนํ้า ถังเก็บนํ้า สระน้ํา แม่นํ้า หรืออ่ืนๆ อยู่ตํ่ากว่าเคร่ืองสูบนํ้า 
ข. เครื่องสูบนํ้าจะมีใบพัดและเรือนสูบเป็นแกนยาว (Vertical turbine) จุ่มลงไปในน้ํา โดย

นํ้าจะต้องท่วมไม่น้อยกว่าใบพัดใบที่ 2 ส่วนเครื่องขับเคลื่อนจะอยู่บนแท่นเหนือนํ้า 
ค. คุณลักษณะของเคร่ืองสูบนํ้า 
 เหมือนเครื่องสูบนํ้าหอยโข่งแกนนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.2.27 เคร่ืองสูบน้ําหอยโข่งแกนต้ังและอุปกรณ์ 

อัตราร้อยละของแรงดันของนํ้า 
 

เส้นราบของแรงดัน/อัตราการไหลของนํ้า 

 

แรงดันสูงสุด

อัตราการไหลนํ้าท่ีกําหนด 

แรงดันที่กําหนด

150

140%

100%

50 

65 

 

เส้นโค้งของแรงดัน/ อัตราการไหลของนํ้า 

100

%

150

%

อัตราร้อยละของอัตราการไหลของน้ํา 
 % %

รูปท่ี 6.2.26 คุณลักษณะของเคร่ืองสูบน้ํา 
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6.2.6.5 ระบบขับเคลื่อนของเคร่ืองสูบนํ้า 
ระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ก. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยแหล่งจ่ายไฟ การติดต้ังสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33  
ข.  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยมีขนาดเครื่องยนต์เพียงพอกับขนาดของเครื่องสูบนํ้า 
 การระบายความร้อนอาจเลือกเป็นแบบปิดระบายความร้อนด้วยนํ้าหล่อเย็นหรือ แบบ

หม้อนํ้าระบายความร้อนด้วยอากาศ มาตรวัดการทํางานประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี 
- เครื่องควบคุมความเร็วรอบ (Governor) 
- อุปกรณ์หยุดเคร่ืองเมื่อความเร็วสูงเกินไป (Over speed shutdown device) 
- เครื่องวัดรอบ (Tachometer)  
- มาตรวัดความดันนํ้ามันเคร่ือง (Oil pressure gauge) 
- มาตรวัดอุณหภูมิเครื่อง (Temperature gauge) 
- แผงติดต้ังมาตรวัด (Instrument panel) 
- ชุดขั้วต่อสายกับแผงควบคุมเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 
- ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์ฉุกเฉิน 
- ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงมีความจุสาํรองเช้ือเพลิงให้สามารถเดินเคร่ืองยนต์ขับเครื่องสูบนํ้า

ดับเพลิงได้ไม่ตํ่ากว่า 8 ช่ัวโมง 
6.2.6.6 ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

ระบบควบคุมการทํางานของระบบนํ้าดับเพลิงแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
ก. ระบบควบคุมด้วยมือ (Manual control) 
ข. ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic control) 
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม วสท. 

6.2.6.7 เครื่องสูบนํ้ารักษาความดัน (Jockey pump) 
เครื่องสูบนํ้ารักษาความดัน (Jockey pump) เป็นเคร่ืองสูบนํ้าขนาดเล็ก ใช้รักษาความดัน
ในระบบเพ่ือลดการทํางานของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงโดยไม่จําเป็น เครื่องสูบนํ้ารักษาความ
ดันน้ีจะต้องทํางานโดยอัตโนมัติโดยผ่านสวิตช์ความดัน (Pressure switch) ที่ต้ังค่าไว้ไม่
น้อยกว่าความดันใช้งานของระบบดับเพลิง 
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6.3  งานควบคุมการสร้างหรอืการผลิต 
 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด (ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551) 
 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตหมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเก่ียวกับการ

ก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดต้ัง การซ่อม การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงานให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และ ข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

ขนาดควบคุม ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยที่มีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึน
ไป (กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550) 

ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าสัมภาษณ์: ให้จัดเตรียมแบบระบบดับเพลิงเพ่ืออธิบายวิธีการอํานวยการ
ควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดต้ัง การซ่อม การดัดแปลง การร้ือถอน
งาน หรือการเคลื่อนย้ายงาน จํานวน ขนาดและตําแหน่งของท่อยืน ขนาด แบบ และการติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ด้านท่อระบบดับเพลิง และเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

หมายเหตุ:  คําศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อน้ี 
ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายมว้น (Fire hose reel) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire hose cabinet) 
หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose connection) 
ระบบท่อยืน (Fire riser) 
หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 
หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)  
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire extinguisher) 
เขตจ่ายนํ้า โซน (Zone) 
วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) 
วสท. (มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

 
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีแนวคิดในการทํางานดังน้ี 
6.3.1 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ค. มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง 
ง. มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
จ. มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยนํ้าชนิดมีตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิง 
ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ช. National fire protection association (NFPA) 
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6.3.2 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบดับเพลิง
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
ก. ระบบท่อยืนและตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (ช่ือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
ข. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ค. ระบบท่อนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ง. อุปกรณ์วัสดุในระบบดับเพลิง 
จ. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและการติดต้ัง 
ฉ. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและการติดต้ัง 

6.3.3 การติดต้ังระบบท่อนํ้ายืน 
6.3.3.1 การป้องกันท่อยืน 

ก. ท่อในระบบท่อยืน จะต้องติดต้ังในตําแหน่งที่มีการป้องกันท่อจากความเสียหายทาง กล
หรืออัคคีภัย 

ข. กรณีที่เป็นท่อฝังดิน หรือท่อที่ติดต้ังอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการกัดกร่อนท่อ
จะต้องเลือกใช้ท่อชนิดที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือใช้กรรมวิธีป้องกันผิวภายนอกด้วยวัสดุ
กันการกัดกร่อน 

6.3.3.2 วาล์ว (Valves) 
ก. วาล์วทั้งหมดของระบบท่อยืน ต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสกาล

มาตร (175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และผ่านการรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
ข. ในกรณีที่มีท่อยืนหลายท่อติดต้ังใช้งานในอาคาร ท่อยืนแต่ละท่อจะต้องมีวาล์วควบคุม

แยกต่างหาก 
ค. การต่อระบบท่อยืนเข้ากับระบบส่งนํ้า จะต้องมีวาล์วควบคุมชนิดบอกตําแหน่งการปิด-

เปิด (Indicating type valve) และเช็ควาล์วติดต้ังใกล้กับแหล่งจ่ายนํ้า เช่น เครื่องสูบ
นํ้าดับเพลิง ถังสูงเก็บนํ้าดับเพลิง หรือที่จุดต่อจากระบบท่อประปาสาธารณะ 

ง. การต่อระบบท่อยืนเข้ากับระบบส่งนํ้าดับเพลิง สําหรับกรณีที่เป็นท่อฝังดินจะต้องมีวาล์ว
ควบคุมแบบก้านยืน (Post indicator valve) ติดต้ังห่างจากอาคารที่ถูกป้องกันไม่น้อย
กว่า 12 เมตร (40 ฟุต) 

ข้อยกเว้น 
(1) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต้ังวาล์วให้ห่างจากอาคารได้มากกว่า 12 เมตร (40 ฟุต) จะต้อง

ติดต้ังวาล์วให้อยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
(2) กรณีการติดต้ังวาล์วแบบก้านยืนไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ สามารถติดต้ังวาล์วควบคุมชนิดที่

บอกตําแหน่งการปิด-เปิด (Indicating type valve) ในบ่อพักวาล์ว (Valve box)  
 

6.3.3.3 หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 
ก. จะต้องจัดให้มีหัวรับนํ้าดับเพลิงอย่างน้อย 1 หัว สําหรับท่อยืนประเภทท่ี 1 และ 3 
ข. สําหรับตึกสูงที่มีการแบ่งระบบท่อยืนออกเป็นโซนในแนวดิ่ง จะต้องจัดให้มีหัวรับนํ้า

ดับเพลิงสําหรับแต่ละโซน 
ค. ไม่ให้มีวาล์วปิด-เปิด ระหว่างหัวรับนํ้าดับเพลิงกับระบบท่อยืน 
ง. ให้ติดต้ังเช็ควาล์ว สําหรับหัวรับนํ้าดับเพลิงทุกจุดที่ต่อเข้ากับระบบท่อยืน 
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จ. หัวรับนํ้าดับเพลิงจะต้องเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ พร้อมฝาครอบตัวเมีย และโซ่คล้อง 
ฉ. หัวรับนํ้าดับเพลิงจะต้องติดต้ังอยู่ในที่ ๆ พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยง่าย และไม่มี

อุปสรรคใด ๆ และอยู่ใกล้กับหัวดับเพลิงสาธารณะ (Public hydrant) 
ช. ให้มีป้ายตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) แสดงถึงระบบท่อยืนว่า เ ป็น

ชนิดใด เช่น “ระบบท่อยืน” หรือถ้าจ่ายให้กับระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงด้วย เช่น 
“ระบบท่อยืนและหัวกระจายนํ้าดับเพลิง”  

ซ. ในกรณีที่หัวรับนํ้าดับเพลิงจ่ายให้เฉพาะบางส่วนของอาคาร จะต้องจัดให้มีป้ายตัว 
อักษรบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าจ่ายนํ้าให้กับส่วนใดของอาคาร 

 
6.3.4 ระบบท่อนํ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

6.3.4.1 การต่อระบบ 
ก. การต่อระบบท่อยืนเข้ากับถังเก็บนํ้าสูงของอาคาร หรือถังรักษาความดัน (ติดต้ังบนช้ัน

สูงสุด หรือหลังคา) จะต้องต่อที่จุดสูงสุดของระบบท่อยืน ขนาดท่อที่จะต่อ จะต้องมี
ขนาดไม่น้อยกว่าขนาดของท่อยืน 
ข้อยกเว้น ในกรณีถังนํ้าถูกใช้สําหรับจ่ายให้กับท่อยืนของอาคารหลายอาคาร หรือหลาย
ส่วนของอาคาร การต่อท่อเข้ากับถังนํ้าให้ต่อเข้ากับด้านล่างของท่อยืนได้ 

ข. ในกรณีที่ท่อยืน 2 ท่อหรือมากกว่าขึ้นไป ติดต้ังอยู่ในอาคารเดียวกัน หรือส่วนหน่ึงของ
อาคาร ระบบท่อยืนจะต้องต่อรวมกันที่ด้านล่างของท่อ 

ค. ในกรณีที่ระบบท่อยืนในอาคารเดียว รับนํ้าจากถังสูงเก็บนํ้าหลาย ๆ ถัง ระบบท่อยืน
จะต้องต่อรวมกันที่ด้านบนของท่อยืน 

ง. การติดต้ังระบบท่อยืนจะต้องติดต้ังอุปกรณ์ระบายลมกันไม่ให้เกิดปัญหาลมอัดค้างในท่อ 
(Air lock) 

6.3.4.2 ท่อนํ้า 
ก. ท่อนํ้าที่นํามาใช้ในระบบท่อยืน จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กําหนดใน

ตารางแสดงมาตรฐานของท่อนํ้า โดยกําหนดให้คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทาง
กายภาพ ขนาด และนํ้าหนักของท่อนํ้าจะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยที่สุดเทียบเท่ากับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหน่ึงที่กําหนดในตารางดังกล่าว 

ข. ท่อนํ้าที่นํามาใช้ในระบบท่อยืน จะต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.2 เมกะปาสกาลมาตร (175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
 

ตารางท่ี 6.3.1 มาตรฐานของท่อน้ํา 
 

วัสดุท่อน้ํา คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน 
-ท่อเหล็กกล้าอบเหนียว 
-ท่อเหล็กกล้าชนิดมีตะเข็บท้ังท่อเหล็กดําและชุบสังกะสี 
-ท่อเหล็กกล้าชนิดมีและไม่มีตะเข็บ 
-ท่อเหล็กกล้า 
ท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ, ชนิด K, L หรือ M 

AWWA C151 
ASTM A 135 
ASTM A 53, ASTM A 795 
ANSI B 36.10 
ASTM B 75, ASTM B 88, ASTM B 251 
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6.3.4.3 ข้อต่อ (Fitting) 
ก. ข้อต่อท่อนํ้าที่นํามาใช้ในระบบท่อยืน จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่

กําหนดในตารางมาตรฐานของวัสดุข้อต่อท่อนํ้า โดยกําหนดให้คุณสมบัติทางเคมี 
คุณสมบัติทางกายภาพ ขนาดและน้ําหนักของวัสดุจะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยที่สุด
เทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหน่ึงที่กําหนดในตารางมาตรฐานของวัสดุข้อ
ต่อท่อนํ้าที่ใช้ในระบบท่อยืนและจะต้องเป็นแบบทนความดันสูง (Extra heavy- 
pattern) ในกรณีที่ระบบความดันเกินกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร (175 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) 

  ข้อยกเว้น 
(1) ข้อต่อท่อนํ้าเหล็กหล่อขนาดมาตรฐานขนาด 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) และเล็กกว่า

ยินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่ความดันไม่เกิน 2.0 เมกะปาสกาลมาตร (300 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) 

(2) ข้อต่อท่อนํ้าเหล็กเหนียวขนาดมาตรฐานขนาด 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) และเล็กกว่า 
ยินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่ความดันไม่เกิน 2.0 เมกะปาสกาลมาตร (300 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว) 

(3) การต่อข้อต่อกับท่อนํ้าจะต้องใช้วิธีต่อด้วยเกลียวหรือหน้าแปลน การต่อแบบเช่ือม
ยินยอมให้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองแล้ว และมาตรฐานของข้อต่อเช่ือมจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุข้อต่อท่อนํ้าตามตารางแสดงมาตรฐานของวัสดุข้อต่อ
ท่อนํ้า 

ข. ข้อต่อแบบคับปลิ้ง (Couplings) และข้อต่อแบบยูเน่ียน (Unions) ข้อต่อเกลียวแบบ
ดังกล่าวห้ามไม่ให้ใช้กับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) 

ตารางท่ี 6.3.2 มาตรฐานของวัสดุข้อต่อท่อน้ํา 
ข้อต่อท่อน้ํา คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

(1) เหล็กหล่อ (Cast Iron) 
-ข้อต่อชนิดเกลียว 860 กิโลปาสกาล (125 ปอนด์) และ 1,723 กิโลปาสกาล (250 ปอนด์) 
-หน้าแปลนท่อและข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 860 (125 ปอนด์) และ 1,723 กิโลปาสกาล   
 (250 ปอนด์) 
(2) เหล็กหล่อเหนยีว (Malleable) 
-ข้อต่อชนิดเกลียว, ขนาด 1,034 กิโลปาสกาล (150 ปอนด์ 2,067 กิโลปาสกาล (300 ปอนด์) 
(3) เหล็กหล่อชนิด Ductile 
-ข้อต่อเหล็กหล่อสีเทา, ขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ถึง 1,200 มิลลิเมตร (48 นิ้ว) 
(4) เหล็กเหนียว (Wrought Steel) 
-ข้อต่อแบบเช่ือมชนิดต่าง ๆ 
 
 
(5) หน้าแปลนเหล็กเหนียว 
(6) ข้อต่อเหล็กเหนียวขึ้นรูป 
ชนิดเสียบเช่ือม, เชื่อมต่อ และเกลียว 
(7) ทองแดง 

 
ANSI B 16.4 

 
ANSI B 16.1 

 
ANSI B 16.3 

 
AWWA C110 

 

ANSI B 16.9 
ANSI B 16.25 
ASTM A 234 
ANSI B 16.5 

 

ANSI B 16.11 
ANSI B 16.22 
ANSI B 16.18 
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ค. ให้ใช้ข้อต่อลดกลม (Reducers) แบบช้ินเดียวเมื่อมีการลดขนาดท่อ 
ข้อยกเว้น 
ข้อต่อลดแบบหัวหกเหลี่ยม (Hexagonal bushings) จะใช้สําหรับลดขนาดท่อ เมื่อข้อ
ต่อลดกลม (Reducers) ขนาดมาตรฐานไม่สามารถนํามาใช้ได้ 

6.3.4.4 การแขวนท่อ 
ก. อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อจะต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งต้องสามารถ

รับนํ้าหนักของท่อในตําแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย 
ข. อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ จะต้องมีจํานวนเพียงพอเพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือน

ของท่อนํ้า 
6.3.4.5 มาตรวัดความดัน 

ก. มาตรวัดความดันขนาดชนิดที่ได้รับการรับรองแล้ว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 
90 มิลลิเมตร (3 ½น้ิว) จะต้องติดต้ังทุก ๆ จุด ดังน้ี ทางด้านนํ้าออกจากเคร่ืองสูบนํ้า 
ท่อที่ต่อมาจากท่อนํ้าสาธารณะ ถังนํ้าความดัน เครื่องอัดลมของถังนํ้าความดัน และ 
ที่จุดสูงสุดของท่อยืนทุกท่อ 

ข. ในกรณีที่ท่อยืนมีหลายท่อและต่อถึงกันที่ส่วนบนสุด ให้ใช้มาตรวัดความดันเพียง 
อันเดียวได้ 

ค. มาตรวัดความดันจะต้องติดต้ังไว้ด้านทางนํ้าเข้าและออกของวาล์วลดความดัน 
ทุกตัว 

ง. มาตรวัดความดันจะต้องสามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันปกติใน
ระบบ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.3 เมกะปาสกาลมาตร (200 ปอนด์/ตารางน้ิว) 

6.3.5 การทดสอบระบบ  
 การทดสอบระบบ หมายถึง การทดสอบด้วยความดันของนํ้าในระหว่างการติดต้ังและภายหลัง 

การติดต้ังระบบท่อยืน รวมถึงการแบ่งทดสอบเป็นส่วน ๆ ในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการล้างท่อนํ้าภายหลัง
การติดต้ังด้วยเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงหรือเคร่ืองสูบนํ้าธรรมดา 

6.3.5.1 การล้างท่อ 
ก. ท่อนํ้าทั้งหมดภายหลังการติดต้ัง จะต้องล้างท่อด้วยอัตราการไหลของนํ้าที่กําหนดตาม

ตารางแสดงอัตราการไหลของน้ําในการล้างท่อ 
ข. ท่อนํ้าที่ต่อจากระบบท่อนํ้าดับเพลิงนอกอาคารไปยังระบบท่อยืน หรือระบบหัวกระจาย

นํ้าดับเพลิงภายในอาคาร จะต้องได้รับการล้างท่อก่อนการต่อระบบเช่นเดียว กัน 
ค. การล้างท่อจะต้องทําจนแน่ใจว่าภายในท่อนํ้าปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ แล้ว 
ง. อัตราการไหลของนํ้าน้อยที่สุดในการล้างท่อ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตาราง หรือ

ความเร็วของนํ้าจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที (10 ฟุตต่อวินาที) 
6.3.5.2 การทดสอบระบบท่อนํ้า 

ก. ระบบท่อยืนที่ติดต้ังเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของนํ้า โดยอัดนํ้า
เข้าไปในระบบท่อทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 1.3 เมกะปาสกาลมาตร (200 ปอนด์
ต่อตารางน้ิว) หรือเพ่ิมความดันขึ้นอีก 0.3 เมกะปาสกาลมาตร (50 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
ในกรณีที่ความดันสถิตในท่อนํ้าเกินกว่า 0.9 เมกะปาสกาลมาตร (150 ปอนด์ต่อ
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ตารางน้ิว) เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงติดต่อกัน และระบบท่อยืนทั้งหมดจะต้องไม่มีการร่ัวของ
นํ้าปรากฏให้เห็น 

ข. ค่าความดันทดสอบให้วัดที่จุดตํ่าสุดของระบบท่อยืน หรือจุดตํ่าสุดของแต่ละโซนที่ทํา
การทดสอบ 

 
ตารางท่ี 6.3-3 อัตราการไหลของนํ้าในการล้างท่อ 

ขนาดท่อ (มิลลิเมตร)/นิ้ว อัตราการไหลของน้ํา (ลิตรต่อนาที) 
100 (4) 
150 (6) 
200 (8) 
250 (10) 
300 (12) 

1,476 (390) 
3,331 (880) 

5,905 (1,560) 
9,235 (2,440) 
13,323 (3,520) 

 

ค. ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับนํ้าพนักงานดับเพลิง และเช็ควาล์วจะต้องได้รับการทดสอบ
ด้วยความดันนํ้าเช่นเดียวกับในข้อ ก. 

ง. ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับนํ้าดับเพลิง และเช็ควาล์วหลังจากการติดต้ังจะต้องได้รับการ
ล้างท่อด้วยปริมาณนํ้าที่กําหนดก่อนติดต้ังหัวรับนํ้าเข้ากับระบบท่อ 

จ. ระบบท่อยืนที่ใช้งานอยู่แล้ว และได้รับการปรับปรุงรวมถึงระบบท่อนํ้าดับเพลิงนอก
อาคารและหัวรับนํ้าดับเพลิง ระบบท่อที่ปรับปรุงใหม่น้ีจะต้องได้รับการทดสอบ
เช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ ก. และข้อ ข. 
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รูปท่ี 6.3.1 ระบบดับเพลิงแบบเขตเดียว 
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หวัต่อสาย
ฉีดนํ้าดบัเพลิง

ถงัเกบ็นํ้ า

ถงัเกบ็นํ้ า

เกจวดัแรงดนั

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง

ระดบัพ้ืนดิน

เขต
ล่า
ง

เขต
บน

หวัรับนํ้าดบัเพลิงเขตบน
หวัรับนํ้าดบัเพลิงเขตล่าง

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง

เกจวดัแรงดนั
หวัต่อสาย
ฉีดนํ้าดบัเพลิง

สวิทชส์ญัญาณนํ้าไหล

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง
สวิทชส์ญัญาณนํ้าไหล (ถา้ตอ้งการ)
เกจวดัแรงดนั

เช็ควาลว์
ไปยงัท่อทดสอบ

เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงเขตล่าง เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงเขตกลาง

จากแหล่งนํ้า

จากแหล่งนํ้า จากแหล่งนํ้า

จากแหล่งนํ้ า

เคร่ืองสูบนํ้ารักษาความดนั

 

รูปท่ี 6.3.2 ระบบดับเพลิงแบบสองเขต 
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หวัต่อสาย
ฉีดนํ้าดบัเพลิง

ถงัเกบ็นํ้า

เกจวดัแรงดนั

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง

ถงัเกบ็นํ้า

เกจวดัแรงดนั

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง

หวัต่อสาย
ฉีดนํ้าดบัเพลิง

ถงัเกบ็นํ้า

วาลว์ลูกลอย

นํ้าเติมจาก
ระบบนํ้าใช้เคร่ืองสูบนํ้า

รักษาความดนั

เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงเขตบน

เกจวดัแรงดนั

หวัต่อสาย
ฉีดนํ้าดบัเพลิงหวัรับนํ้าดบัเพลิงเขตบน

หวัรับนํ้าดบัเพลิงเขตล่าง
วาลว์ระบายนํ้าท้ิง

เชค็วาลว์ สวทิชส์ญัญาณนํ้าไหล (ถา้ตอ้งการ)
เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงเขตกลาง

จากแหล่งนํ้าเคร่ืองสูบนํ้ ารักษาความดนั

จากแหล่งนํ้า

วาลว์ระบายนํ้าท้ิง
ไปยงัท่อทดสอบ

เคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงเขตล่าง

จากแหล่งนํ้า

จากแหล่งนํ้า

สวิทชส์ญัญาณนํ้ าไหลระดบัพ้ืนดิน

เขต
กล

าง
เขต

บน
เขต

ล่ า
ง

 

รูปท่ี 6.3.3 ระบบดับเพลิงแบบสามเขต 
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6.3.6 การติดต้ังระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
6.3.6.1 ความต้องการท่ัวไป 

ก. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องติดต้ังทั่วทั้งอาคาร นอกจากพ้ืนที่บางส่วนที่ได้รับการ
พิจารณาให้ยกเว้น เช่น  
- ห้องไฟฟ้าที่ติดต้ังเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type) โดยห้องจะต้องสร้าง

ด้วยผนังทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และไม่ใช้เป็นที่เก็บของ 
- อาคารจอดรถที่มีผนังเปิดโล่งเหนือระดับพ้ืนดิน โดยที่ผนังตรงข้ามเปิดอย่างน้อย 

2 ด้าน และผนังที่เปิดต้องห่างกันไม่เกิน 23 เมตร (75 ฟุต) มีพ้ืนที่เปิดที่ผนังแต่ละ
ด้านไม่น้อยกว่า 40 % และช่องเปิดต้องกว้างอย่างน้อย 76 เซนติเมตร (30 น้ิว) 

- ช่องว่างในฝ้าที่มีวัสดุไม่ติดไฟ (Non combustible material) หรือวัสดุที่มี Flame 
spread rating น้อยกว่า 25 หรือวัสดุที่ให้ความร้อนจากผิวและฉนวนไม่เกิน 1,000 
บีทียูต่อตารางฟุต  

-  ห้องหรือพ้ืนที่ที่การฉีดนํ้าจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น 
ห้องผ่าตัด ห้องเด็กแรกเกิด  

ข. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องติดต้ังในตําแหน่งที่ระยะเวลาในการทํางาน (Activation 
time) และการกระจายนํ้า (Distribution) สามารถดับเพลิงได้ผลดี 

ค. พ้ืนที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิง จะต้องไม่เกินค่าที่กําหนดในตารางแสดง
พ้ืนที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

ง. วาล์วและอุปกรณ์ที่จําเป็นของระบบจะต้องเข้าถึงได้สะดวกเพ่ือการใช้งาน ตรวจสอบ
ทดสอบและบํารุงรักษาได้สะดวก 

 

ตารางท่ี 6.3.4 พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 

 พ้ืนที่ครอบครอง 
อันตรายน้อย 
ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

อันตรายปานกลาง 
ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

อันตรายมาก 
ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

ไม่มีส่ิงกีดขวางจากโครงสร้าง 20.9 
(225) 

12.1 
(130) 

9.3 
(100) 

โครงสร้างท่ีกีดขวางไม่ติดไฟ 18.6 
(200) 

12.1 
(130) 

9.3 
(100) 

โครงสร้างท่ีกีดขวางติดไฟ 15.6 
(168) 

12.1 
(130) 

9.3 
(100) 

 
6.3.6.2 การเลือกใช้หัวกระจายนํ้าดับเพลิง  

ก. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ผ่านการรับรอง จะต้องเลือกใช้และติดต้ังให้สอดคล้องกับข้อ 
กําหนดที่ระบุไว้น้ัน 

ข. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) ต้องติดต้ังให้โครงแขน (Frame arm) 
ขนานกับท่อย่อยน้ัน 
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ค. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) หรือหัวควํ่า (Pendent) ให้ติดต้ังใน
พ้ืนที่ครอบครองทุกประเภทได้ 

ง. หัวกระจายนํ้าดับเพลิงชนิดติดกําแพง (Sidewall) ให้ติดต้ังเฉพาะพ้ืนที่ครอบครอง
อันตรายน้อย (Light hazard) และมีเพดานเรียบ 

 
6.3.6.3 อุณหภูมิทํางาน (Temperature ratings) 

ก.  หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่นํามาติดต้ังใช้งานในอาคารทั้งหมด  ให้เลือกใช้ระดับอุณหภูมิ
ธรรมดา (Ordinary temperature rating) 
ข้อยกเว้น  
(1) ในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดทีร่ะดับเพดาน (Maximum ceiling-temperature) สูงเกิน

กว่า 38  ํC ให้เลือกอุณหภูมิทาํงานของหัวกระจายน้ําดับเพลิงสอดคล้องกับอุณหภูมิ
สูงสุดที่ระดับเพดานน้ันตามตาราง  

ข. ในกรณีที่ต้องติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงในพ้ืนที่เฉพาะ ให้พิจารณาจากพ้ืนที่ติดต้ัง
ตามท่ีระบุในตาราง เพ่ือเลือกระดับอุณหภูมิทํางานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
 

ตารางท่ี 6.3.5 ระดับอุณหภูมิทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิงในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 

พ้ืนที่ติดตั้ง ระดับอุณหภูมิทํางาน 
ธรรมดา 

ระดับอุณหภูมิทํางาน 
ปานกลาง 

ระดับอุณหภูมิทํางาน 
สูง 

ช่องแสงของหลังคา - เป็นกระจกหรือพลาสติก - 

หลังคาจ่ัว 

- หลังคาทําด้วยโลหะหรืออโลหะ 

- มีหรือไม่มีฝ้า 

- มีหรือไม่มีฉนวนกันความร้อน 

 

ระบายอากาศ 

 

ไม่มีระบายอากาศ 

 

- 

หลังคาเรียบ 

- ทําด้วยโลหะ 

- ไม่มีฝ้า 

- มีหรือไม่มีฉนวนกันความร้อน 

 

 

ระบายอากาศ และ 

ไม่มีระบายอากาศ 

 

ตรวจสอบสภาพอากาศในที่

ติดต้ังสําหรับหลังคาที่ไม่มีฉนวน

กันความร้อน 

 

 

- 

หลังคาเรียบ 

- ทําด้วยโลหะ 

- มีฝ้า 

- มีหรือไม่มีฉนวนกันความร้อน 

 

 

ระบายอากาศ 

 

 

ไม่มีระบายอากาศ 

 

 

- 

บริเวณหน้าต่างกระจก ระบายอากาศ ไม่มีระบายอากาศ - 

    หมายเหตุ  ตรวจสอบสถานทีติ่ดต้ังด้วยเทอร์โมมิเตอร์ถ้าจําเป็น 
 

6.3.6.4 ตําแหน่งของแผ่นกระจายนํ้าดับเพลิง (Position of deflectors) 
ก. แผ่นกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องติดต้ังให้ขนานกับเพดาน ฝ้า หรือหลังคา  

6.3.6.5 การจัดวางตําแหน่งหัวกระจายนํ้าดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) และหัวควํ่า (Pendent) 
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ก. ระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวกระจายนํ้าดับเพลิงบนท่อย่อย (Branch line) หรือระยะห่าง
สูงสุดระหว่างท่อย่อย ให้เป็นไปตามตาราง 
 

ตารางท่ี 6.3.6 การจัดระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ประเภทของพ้ืนที่

ครอบครอง 
ระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายน้ํา

ดับเพลิงบนทอ่ย่อยเดียวกัน 
เมตร (ฟุต) 

ระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงบนทอ่ย่อยแต่ละท่อ 

เมตร (ฟุต) 
อันตรายน้อย 
อันตรายปานกลาง 
อันตรายมาก 

4.6 (15) 
4.2 (14) 
3.7 (12) 

4.6 (15) 
4.2 (14) 
3.7 (12) 

 

หมายเหตุ  ระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจากผนัง จะต้องมีระยะห่างคร่ึงหน่ึงของระยะห่าง
ระหว่างหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแต่ละหัว และห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 

 

ข. ระยะห่างของแผ่นกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดต้ังใต้เพดานของโครงสร้างที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง  
จะต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) และห่างมากสุดไม่เกิน 300 
มิลลิเมตร (12 น้ิว) ยกเว้น หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบพิเศษ ให้ติดต้ังตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิตที่ระบุไว้ 

ค. กรณีที่หัวกระจายนํ้าดับเพลิงติดต้ังบริเวณโครงสร้างที่กีดขวางการกระจายนํ้า สามารถ
ติดต้ังให้แผ่นกระจายนํ้าอยู่ใต้โครงสร้างในระยะ 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) จนถึง 150 
มิลลิเมตร (6 น้ิว) และต้องห่างจากเพดานได้สูงสุดไม่เกิน 559 มิลลิเมตร (22 น้ิว) 

ง. ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ําดับเพลิงกับจุดใด ๆ ในพ้ืนที่ไม่ควรเกินกว่า 0.75 เท่า
ของระยะห่างสูงสุด (11.25 ฟุต หรือ 3.4 เมตร สําหรับพ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อย 
พ้ืนที่ครอบครองปานกลาง และ 9 ฟุต หรือ 2.8 เมตรสําหรับพ้ืนที่ครอบครองปานกลาง 

จ. ระยะห่างระหว่างหัวกระจายนํ้าดับเพลิง ต้องติดต้ังให้ห่างกันมากกว่า 1.8 เมตร 
ฉ. สําหรับห้องที่ จัดอ ยู่ในพ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อยที่มีขนาดพ้ืนที่ น้อยกว่า  

800 ตารางฟุต (74.3 ตารางเมตร) อนุโลมให้ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงห่างจาก 
ผนังห้องได้สูงสุดไม่เกิน 9 ฟุต (2.7 เมตร) เมื่อวัดต้ังฉากกับผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3

3.6

2.3 1.8 4.6 2.7

8.2

 

รูปท่ี 6.3.4 
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ช.  การหาพ้ืนที่ป้องกันต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิง ให้กําหนดดังต่อไปน้ี 
- ระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่อยู่บนท่อย่อยเดียวกัน เรียกระยะน้ีว่า “S” 

โดยให้ใช้ตัวเลขที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างของหัวถัดไป หรือ 
2 เท่าของตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างจากปลายกําแพง (End wall) 

- ระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงกับหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่อยู่บนท่อย่อยถัดไป 
เรียกระยะน้ีว่า “L” โดยให้ใช้ตัวเลขที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่วัด ได้จากระยะห่าง
ของหัวถัดไป หรือ 2 เท่าของตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างจากปลายกําแพง (End 
wall) 

- พ้ืนที่ป้องกันของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง = S คูณ L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 #2 #3 #4

#8#7#6#5

#9 #10 #11 #12

L  x 21

S  x 21 S  2

L  2
S  

S = ค่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง S  x  2 กบั S  1 2
L = ค่าท่ีมากกวา่ระหวา่ง L  x  2 กบั L  1 2

L  

2.00

4.00

4.00

1.00

A  = S x Ls

 

#1 #2 #3 #4

#8#7#6#5

#9 #10 #11 #12

1.00

A  = S x Ls

A#1 = 4x4 = 16 A#2 = 3x4 = 12 A#3 = 3x4 = 12 A#4 = 3x4 = 12

A#5 = 4x4 = 16

A#9 = 4x4 = 16

A#6 = 3x4 = 12 A#7 = 3x4 = 12 A#8 = 3x4 = 12

A#10 = 3x4 = 12 A#11 = 3x4 = 12 A#12 = 3x4 = 12
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6.3.6.6 สิ่งกีดขวางการกระจายนํ้าจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Obstruction to sprinkler 
discharge) 
ก. สิ่งกีดขวางติดต้ังในแนวด่ิงและแนวนอน 

- สิ่งกีดขวางในแนวด่ิง (Vertical obstruction) 
ระยะห่างน้อยที่สุดจากสิ่งกีดขวางแนวด่ิง (Vertical obstruction) ให้เป็นไปตาม
ตาราง  

 

ตารางท่ี 6.3.7 ระยะห่างน้อยท่ีสุดในแนวราบของหัวกระจายน้ําดับเพลิงจากสิ่งกีดขวางแนวด่ิง 
 

ขนาดของสิ่งกีดขวางในแนวด่ิง (เสา) ระยะห่างในแนวราย (ก) 

น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ข หรือ ค  

(เลือกค่ามากสุดมาคํานวณ) 

> 3ข หรือ 3ค 

- > 600 มิลลิเมตร 
 

- สิ่งกีดขวางในแนวนอน (Horizontal obstruction) 
 ระยะห่างน้อยที่สุดจากสิ่งกีดขวางในแนวนอน (Horizontal obstruction) ให้

เป็นไปตามตาราง และรูป 
 

ตารางท่ี 6.3.8 ตําแหน่งของแผ่นกระจายน้ําติดต้ังอยู่เหนือส่วนล่างสุดของสิ่งกีดขวาง 
 

ระยะห่างจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงถึงด้านใกล้สุด 
ของสิ่งกีดขวาง (มิลลิเมตร) (ก) 

ระยะห่างมากท่ีสุดของแผ่นกระจายน้ํา (Deflector) 
เหนือส่วนล่างสุดของส่ิงกีดขวาง (มิลลิเมตร) (ข) 

น้อยกว่า 300 0 
>   300  ถึง  450 65 
>   450  ถึง 600 90 
>   600  ถึง  750 140 
>  750  ถึง  900 190 

>   900  ถึง  1005 240 
>   1005  ถึง 1200 300 
>   1200  ถึง 1350 350 
>   1350  ถึง 1500 420 

>   1500 450 
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ข. สิ่งกีดขวางติดต้ังใต้หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Obstruction located below sprinklers) 
- ให้ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงใต้ท่อลม และสิ่งกีดขวางที่มีความกว้างมากกว่า  

1.20 เมตร ยกเว้นหัวกระจายนํ้าดับเพลิงติดต้ังที่เพดานได้ การจัดระยะเป็นไปตาม
ตารางแสดงตําแหน่งของแผ่นกระจายนํ้าติดต้ังอยู่เหนือส่วนล่างสุดของสิ่งกีดขวาง 

- ระยะห่างจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงถึงฉากก้ันห้องที่ติดต้ังไม่ถึงเพดาน ให้เป็นไป
ตามตาราง 6.3.9 และรูปที ่6.3.7 

 
ตารางท่ี 6.3.9 การติดต้ังหัวกระจายน้ําดับเพลิงสําหรับผนังกั้นห้องท่ีติดต้ังไม่ถึงเพดาน 

 
ระยะห่างในแนวนอน  

(มิลลิเมตร) (ก) 
ระยะห่างน้อยท่ีสุดในแนวด่ิงระหว่างแผ่นกระจายน้ํา 

เหนือส่วนบนสุดของผนัง  
(มิลลิเมตร) (ข) 

น้อยกว่า 150 75 
>  150 ถึง 250 100 
>  250 ถึง 300 150 
>  300 ถึง 375 200 
>  375 ถึง 450 237 
>  450 ถึง 600 312 
>  600 ถึง 750 387 

>  750 450 
 

 
 
 
 
 
 

(ก)

(ข)

หวักระจายนํ้าดบัเพลิง

 

รูปท่ี 6.3.6 ตําแหน่งแผ่นกระจายน้ําดับเพลิงเม่ือติดเหนือส่วนล่างสุดของสิ่งกีดขวาง 
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6.3.6.7 การจัดวางหัวกระจายนํ้าดับเพลิง แบบติดกําแพง (Sidewall sprinkler) 
ก. ติดต้ังเฉพาะพ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light hazard) ที่มีเพดานราบ และเรียบ

Smooth flat ceiling) 
ข. การหาพ้ืนที่ป้องกันต่อหัวกระจายนําดับเพลิงแบบติดกําแพง ให้กําหนดดังต่อไปน้ี 

- ระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงตามแนวกําแพง (Along the wall) เรียกระยะ
น้ีว่า “S” โดยให้ใช้ตัวเลขที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างของหัวถัดไป 
หรือ 2 เท่าของตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างจากปลายกําแพง (End wall) 

- ระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงตามแนวขวางของห้อง (across the room
เรียกระยะน้ีว่า “L” ใช้ตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ถึงกําแพงฝั่งตรงข้าม หรือตัวเลขที่วัดได้จากกําแพงถึงก่ึงกลางห้อง ในกรณีที่ติดต้ัง
หัวกระจายน้ําดับเพลิงที่กําแพงทั้ง 2 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน 

- พ้ืนที่ป้องกันของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง = S คูณ L 
- พ้ืนที่ป้องกันต่อหัวสูงสุดต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบติดกําแพง ให้เป็นไปตาม

คําแนะนําของผู้ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.3.7 การติดต้ังหัวกระจายน้ําดับเพลิงสําหรับฉากกั้นห้อง 
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ค. ตําแหน่งของแผ่นกระจายนํ้าดับเพลิง (Position of Deflectors) 

- ต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่เกิน 150 มิลลิเมตร 
- ต้องห่างจากกําแพงอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร 
-  เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

 
6.3.7 หัวดับเพลิง (Hydrant) 

6.3.7.1 ทั่วไป 
ก. ขนาดของท่อต่อทางนํ้าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อนํ้า จะต้องมีขนาดไม่เล็กว่า 

150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) โดยมีวาล์วควบคุมที่จุดต่อหัวดับเพลิงกับท่อนํ้าหรือไม่มีก็ได้ 
ข. ชนิดของหัวดับเพลิงจะต้องเป็นแบบเปียกเท่าน้ัน (Wet-Barrel) 
ค. จํานวนหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose outlet) ให้มีไม่น้อยกว่า 1 หัว 
ง. หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงจะต้องเป็นหัวต่อสวมเร็ว ชนิดตัวเมียพร้อมฝาครอบและโซ่ 
จ. ให้มีวาล์ว ปิด-เปิด ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) ติดต้ังที่หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง  

6.3.7.2 ตําแหน่งหัวดับเพลิง 
ก. ที่ติดต้ังหัวดับเพลิงต้องห่างจากอาคารที่ป้องกันไม่น้อยกว่า 12 เมตร (40 ฟุต) 
ข. หากระยะห่างของหัวนํ้าดับเพลิงตามที่กําหนดในข้อ ก. ไม่สามารถทําได้ อนุโลมให้

ติดต้ังใกล้อาคารได้ โดยให้พิจารณาติดต้ังใกล้กับส่วนที่เป็นผนังทนไฟของอาคารหรือ
ใกล้กับส่วนที่เป็นบันได หรือมุมอาคาร ซึ่งผนังดังกล่าวในส่วนน้ีจะต้องไม่พังลงได้
โดยง่ายเมื่อถูกไฟเผาไหม้ 

ค. ระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงแต่ละหัวจะต้องไม่ห่างกันเกินกว่า 150 เมตร (500 ฟุต) 
6.3.7.3 การติดต้ังหัวดับเพลิง 

ก. หัวดับเพลิงจะต้องติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยรองรับข้างใต้ด้วยฐานคอนกรีต 
ข. ความสูงของหัวดับเพลิงจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร (2 ฟุต) วัดจากแนวศูนย์กลาง

ของหัวต่อสายฉีดนํ้าถึงระดับดิน 
ค. หัวดับเพลิงจะต้องป้องกันการชํารุดเสียหายทางกลท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

 

รูปท่ี 6.3.8 
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ง. ให้ทดสอบการทํางานของหัวดับเพลิงทุกหัวอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
6.3.8 อุปกรณ์วัสดุในระบบป้องกันอัคคีภัย 

6.3.8.1 ชุดฉีดนํ้าดับเพลิงแบบม้วน (Fire hose reels) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงดังกล่าวจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมติดต้ัง 
ผลิตตามมาตรฐาน EN 671-1 หรือมาตรฐานภายในประเทศที่ได้รับการยอมรับ ชุดสายฉีด
นํ้าดับเพลิง ประกอบด้วย กงล้อม้วนสายยาง ทําจากแผ่นเหล็กกล้าขึ้นรูป เคลือบสีโปลีเอ
สเตอร์สีแดง สายยางส่งนํ้าสีแดงสวมอยู่บนท่อส่งนํ้าทําด้วยยางสังเคราะห์สีดํา เสริมให้
แข็งแรงด้วยเส้นใยถักสายช้ันนอกเคลือบด้วยเทอร์โมพลาสติคโปลีเมอร์ (Thermoplastic 
polymer) ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและอุปกรณ์ที่สําคัญ ดังน้ี 
ก. วาล์วควบคุมชนิดปิด-เปิดด้วยมือ 
ข. สายยางทั้งชุดรวมถึงท่อนํ้าและวาล์วควบคุม ต้องผ่านการทดสอบด้วยความดันนํ้า 
 ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกะปาสกาลมาตร (300 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
ค. สายยางฉีดนํ้าต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เมกะปาสกาลมาตร (220 

ปอนด์ต่อตารางน้ิว) มีความดันเมื่อแตกระเบิด (Burst pressure) ได้ถึง 4.8 เมกะปาส
กาลมาตร (700 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 

ง. หัวฉีดนํ้าพลาสติกแบบปรับลักษณะการฉีดนํ้าได้ (Jet/Spray/Shut-off nozzle) 
จ. สามารถลากสายฉีดนํ้าดับเพลิงออกจากตู้เพ่ือใช้งานได้โดยสะดวก 

6.3.8.2 ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire hose racks) 
ก. สายฉีดนํ้าดับเพลิงดังกล่าว เป็นสายยางที่ถักจากเส้นใยสังเคราะห์โปลีเอสเตอร์สีขาว 

สวมอยู่บนท่อยางสังเคราะห์ (PVC Nitrile rubber lined) ที่มีความคงทน 
ข. คุณลักษณะของสายฉีดนํ้าดับเพลิง ควรจะมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

- ทนต่อความร้อนได้ดี 
- ทนต่อนํ้ามันและสารเคมี 
- ไม่ต้องการการบํารุงรักษา โดยไม่ต้องการผึ่งให้แห้งหลังจากใช้งาน ซึ่งหมายถึงสาย

ฉีดจะต้องไม่มีผลกระทบกับเช้ือรา กันเป่ือยและกันนํ้าได้ดี 
- ทนต่อการขูดขีด 
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ 

ค. สายฉีดนํ้าดับเพลิงมีหลายขนาด แต่ที่ใช้กับระบบท่อยืนดับเพลิงในอาคารมีขนาด 
40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) และ 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) ความยาวของสายฉีดนํ้าดับเพลิง
มีหลายขนาดความยาว คือ 15 เมตร (50 ฟุต) 23 เมตร (75 ฟุต) 30 เมตร (100 ฟุต) 
จนถึง 45 เมตร (150 ฟุต) ขนาดความยาวที่ใช้ทั่วไป 30 เมตร (100 ฟุต) สายฉีดนํ้า
ดับ เพลิ งจะต้องทนความดันแตกระเบิด  (Bursting Pressure) ไ ด้ ไม่ น้อยก ว่า  
3.4 เมกะปาสกาลมาตร (500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 

ง. สายฉีดนํ้าดับเพลิงจะมีลักษณะการใช้งานใน 2 ลักษณะกล่าวคือ 
- พับแบบแขวนกับราวแขวน (Rack) การใช้งานในลักษณะดังกล่าวจะติดต้ังถาวรกับ 

ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire hose cabinet) โดยมีวาล์วควบคุมทางด้านนํ้าเข้าตัวสาย
พับแขวนอยู่บนราวแขวน โดยปลายสายอีกด้านหน่ึงจะประกอบกับหัวฉีดแบบปรับ
ลักษณะการฉีดได้ เมื่อดึงสายฉีดนํ้าออกจากราวพับแขวน สายจะร่วงออกมาตาม



 

-585- 

ความยาวสายที่ดึงออกไป โดยทั่วไปจะใช้สายขนาด 40 มิลลิเมตร (1½ น้ิว) สําหรับ
ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนดับเพลิงใช้งาน 

- พับแบบม้วนสาย โดยปลายสายทั้งสองด้านจะมีข้อต่อสวมเร็ว (Instantaneous 
Coupling) ชนิดตัวผู้ด้านหน่ึงและตัวเมียอีกด้านหน่ึง 

6.3.8.3 หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose nozzles) 
หัวฉีดนํ้าดับเพลิงเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว โดยหัวฉีดต้องเป็นชนิดปรับลักษณะการฉีดนํ้าได้ 
(Jet/Spray/Shut-off nozzle) ทําจากวัสดุที่มี นํ้าหนักเบา หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ทน
อุณหภูมิสูงได้ เช่น อลูมิเนียมหล่อทองเหลือง หรือ Gun metal 

6.3.8.4 หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose connection) 
หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง เป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัวเมีย (Female Instantaneous 
coupling) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) จะต้องถูกมัดอย่างแน่นหนากับสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงจนไม่สามารถหลุดได้เมื่อใช้งานและสามารถต่อเข้ากันได้ดีกับสายฉีดนํ้าดับเพลิง
ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หัวต่อสายจะต้องมีฝาครอบพร้อมโซ่คล้อง และมีวาล์วปิด-เปิด 
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) ประกอบอยู่ด้วย 

6.3.8.5 อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure regulating devices) สําหรับสายฉีดนํ้าดับเพลิงอุปกรณ์
ลดความดันสําหรับสายฉีดนํ้าดับเพลิงน้ัน ถูกออกแบบให้นํามาใช้งานเมื่อความดันของนํ้า
เกินกว่าที่กําหนดดังต่อไปน้ี 
ก. ในกรณีที่ความดันของน้ําขณะฉีดเกินกว่า 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว) สําหรับสายฉีดที่ใช้สําหรับผู้อยู่อาศัยในอาคาร หรือไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน
จะต้องติดต้ังวาล์วลดความดัน (Pressure regulating Valve) เพ่ือควบคุมความดัน
ไม่ให้เกินกว่า 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 

ข. ในกรณีที่ความดันสถิตของนํ้าที่จุดต่อสายฉีดเกินกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร 
(175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ต้องติดต้ังวาล์วลดความดัน ซึ่งวาล์วดังกล่าวต้องลดความดัน
ได้ทั้งความดันสถิตและความดันของนํ้าขณะฉีดได้ โดยไม่ให้ความดันเกินกว่า 0.7 
เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) สําหรับสายฉีดนํ้าดับเพลิงของผู้อยู่อาศัย
ในอาคาร หรือไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน (สายขนาดเล็ก) และควบคุมความดันไม่ให้เกิน 
1.2 เมกะปาสกาลมาตร (175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) เมื่อใช้กับหัวต่อสายฉีดนํ้าขนาดใหญ่ 
(65 มิลลิเมตร) 

6.3.8.6 หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection)  
หัวรับนํ้าดับเพลิงควรมีหัวรับนํ้าอย่างน้อย 2 ทาง มีลิ้นกันกลับอยู่ในตัว หัวรับนํ้าดับเพลิง
เป็นชนิดตัวผู้สวมเร็ว พร้อมฝาครอบ และโซ่คล้องครบชุด ตัวหัวรับนํ้าทําด้วยอลูมิเนียม 
ทองเหลือง หรือ Gun metal ขนาดของหัวรับนํ้าดับเพลิงจะต้องมีขนาด 65 มิลลิเมตร  
(2 ½ น้ิว) หัวรับนํ้าดับเพลิงจะต้องมีวาล์วกันกลับ (Check valve) ติดต้ังต่างหากในเส้นท่อ
อีกด้วย   
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6.3.9 ข้อกําหนดในการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
6.3.9.1 ทั่วไป 

ก. การติดต้ังเครื่องดับเพลิง จะต้องติดต้ังอยู่ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และ
สามารถหยิบฉวยเพ่ือนําไปใช้ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก เครื่องดับเพลิงจะต้องติดต้ัง
ไม่สูงกว่า 1.40 เมตร จากระดับพ้ืนจนถึงหัวของเคร่ืองดับเพลิง 

ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือปกติจะมีขนาดบรรจุประมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่ควรจะเกิน 
18.14 กิโลกรัม เพราะจะหนักเกินไป ยกเว้นชนิดที่มีล้อเข็น 

ค. การกําหนดความสามารถ (Rating) ของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ของ Under Writer’s Laboratories Inc. สหรัฐอเมริกา หรือให้สถาบันที่เช่ือถือได้เป็น
ผู้ทําการทดสอบหรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผง
เคมีแห้ง ฉบับล่าสุด 

ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกเคร่ืองที่จะนํามาใช้ จะต้องทําจากวัสดุและอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพสูง สามารถทนความดันใช้งานและทดสอบได้อย่างปลอดภัยจากโรงงานผู้ผลิต 
ความดันทดสอบอย่างน้อยให้เป็นไปตามตาราง  

 
ตารางท่ี 6.3.10 ความดันทดสอบเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 

 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ความดันทดสอบกิโลปาสกาล 
(ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

-น้ํา กรดโซดา และเครื่องดับเพลิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความดันใช้งาน 
 ไม่เกิน 1344 กิโลปาสกาล (195 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
-คาร์บอนไดออกไซด์ 
-ชุดอุปกรณ์สายฉีดของเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแห้ง 
-ชุดอุปกรณ์สายฉีดน้ําดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ 

2,413 (350) 
 

20,679 (3,000) 
2,068 (300) 

8,616 (1,250) 
 
 

6.3.9.2 ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท ก. (Class A) 
 ก. ขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือประเภท ก. (Class A) จะต้องเลือกให้มีความ 

สามารถเทียบเท่าไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดในตาราง และการติดต้ังต้องครอบคลุมพ้ืนที่
ป้องกันไม่เกินกว่าที่กําหนดในตาราง โดยมีระยะทางเข้าถึงตัวเคร่ืองดับเพลิงสูงสุดไม่
เกิน 23 เมตร  

ข. ในกรณีที่พ้ืนทีป้่องกันในแต่ละช้ันของอาคารมีพ้ืนที่น้อยกว่าค่าที่กําหนดในตาราง ต้อง
จัดให้มเีครื่องดับเพลิงแบบมือถือประเภท ก. (Class A) อย่างน้อยที่สุดหน่ึงเคร่ืองต่อช้ัน 
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ตารางท่ี 6.3.11 พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุดต่อเคร่ืองดับเพลิงหนึ่งเคร่ือง 
 

ความสามารถเทียบเท่า  
(UL Rating)  

ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
Class “A” 

พ้ืนท่ีครอบครองอันตรายน้อย  
ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

พ้ืนท่ีครอบครอง 
อันตรายปานกลาง 

ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

พ้ืนท่ีครอบครอง 
อันตรายมาก 
ตารางเมตร 
(ตารางฟุต) 

1A 
2A 
3A 
4A 
6A 
10A 
20A 
30A 
40A 

- 
557 (6,000) 
836 (9,000) 

1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 

- 
280 (3,000) 
418 (4,500) 
557 (6,000) 
836 (9,000) 

1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 

- 
- 
- 

372 (4,000) 
557 (6,000) 
930 (10,000) 

1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 
1,045 (11,250) 

  
6.3.9.3 ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท ข. (Class B) 

ก. ขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือประเภท ข. (Class B) จะต้องเลือกให้มีความ 
สามารถเทียบเท่าไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดในตาราง โดยมีระยะทางเข้าถึงตัวเคร่ืองดับ 
เพลิงไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในตาราง  

ข.  ห้ามติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือประเภท ข. (Class B) จํานวน 2 เครื่อง หรือ 
มากกว่าที่มีความสามารถเทียบเท่าตํ่ากว่าค่าที่กําหนดในตาราง เพ่ือให้ผลรวมเป็นไป
ตามค่าที่กําหนดในตาราง  

 ข้อยกเว้น 
-   เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลิตร (2.50 แกลลอน) จํานวนรวมกันไม่เกิน 

3 เครื่อง อนุญาตให้ใช้ในพ้ืนที่ครอบครองอันตรายมาก 
-  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลิตร (2.50 แกลลอน) จํานวนรวมกันไม่เกิน 

2 เครื่อง ให้ใช้ในพ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 
ค. ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถเทียบเท่าสูงกว่าค่าที่กําหนดไว้ในตาราง 

สําหรับพ้ืนที่ครอบครองทุกประเภท ระยะทางเข้าถึงตัวเคร่ืองดับเพลิงจะต้องไม่ให้ 
เกินกว่า 15.00 เมตร (50 ฟุต) 

ตารางท่ี 6.3.12 ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท ข. 

ประเภทของพ้ืนที่ครอบครอง ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิง
เทียบเท่า 

ระยะทางเข้าถึงเคร่ืองดับเพลิงสงูสุด  
(เมตร/ฟุต)) 

พ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อย 
 

พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 
 

พ้ืนที่ครองครองอันตรายมาก 
 

5B 
10B 
10B 
20B 
40B 
80B 

9.00 (30) 
15.00 (50) 
9.00 (30) 
15.00 (50) 
9.00 (30) 
15.00 (50) 
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ง. ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท ค. (Class C) 
 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งมีความสามารถเทียบเท่า Class C ให้ใช้กับเพลิงที่เกิดกับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ สารดับเพลิงที่ใช้จะต้องไม่เป็นตัวนําไฟฟ้า 
เน่ืองจากเพลิงไหม้จะเกิดขึ้นบริเวณตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําจากวัสดุที่เก่ียวข้องกับ 
เช้ือเพลิงประเภท ก. (Class A) หรือประเภท ข. (Class B) และวัสดุเช้ือเพลิงที่อยู่
ใกล้เคียง การหาขนาด และการวางตําแหน่งติดต้ังจึงสัมพันธ์กับการเลือกเคร่ืองดับเพลิง
และชนิดของเพลิงประเภทน้ัน ๆ    

จ. ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท ง. (Class D) 
 สําหรับเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถเทียบเท่าเพลิง Class D ต้องเลือก ใช้

สารดับเพลิงให้เหมาะสมกับเพลิงที่เกิดจากโลหะติดไฟชนิดน้ัน ๆ ตําแหน่งติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิงจะต้องมีระยะทางเข้าถึงไม่เกินกว่า 23 เมตร (75 ฟุต) ขนาดของเคร่ืองดับเพลิง
ให้พิจารณาพ้ืนที่ป้องกันปริมาณของวัตถุติดไฟและจากคําแนะนําของผู้ผลิต 

ฉ. ขนาดและการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงสําหรับประเภท จ. (Class K) 
- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถเทียบเท่าเพลิง Class K ใช้ดับเพลิงที่เกิด

จากนํ้ามันพืช หรือสัตว์ ที่ใช้ในการทําอาหารและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
-  ตําแหน่งติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง Class K ต้องมีระยะทางเข้าถึงไกลสุดไม่เกินกว่า 

9 เมตร (30 ฟุต) จากพ้ืนที่ต้นเพลิง 
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6.4  งานพิจารณาตรวจสอบ 
 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติ 

ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน 
 ขนาดควบคุม -  
ประเภทและขนาดที่ผู้ถือใบอนุญาตวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ ระบบดับเพลิงและป้องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด (ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551)  

ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าสัมภาษณ์: ให้จัดเตรียมแบบระบบดับเพลิงเพ่ืออธิบายวิธีการออกแบบและ
คํานวณ จํานวน ขนาดและตําแหน่งของท่อยืน ขนาด แบบ และการเลือกเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

การติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านท่อระบบดับเพลิง การกําหนดชนิดและการคํานวณจํานวนของเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถือ 

หมายเหตุ:  คําศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อน้ี 
ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายมว้น (Fire hose reel) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire hose cabinet) 
หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose connection) 
ระบบท่อยืน (Fire riser) 
หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 
หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)  
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire extinguisher) 
เขตจ่ายนํ้า โซน (Zone) 
วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) 
วสท. (มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ .ศ . 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

 
งานพิจารณาตรวจสอบ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีแนวคิดในการทํางานดังน้ี 
6.4.1 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ค. มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง 
ง. มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
จ. มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยนํ้าชนิดมีตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิง 
ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ช. National fire protection association (NFPA) 
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6.4.2 งานพิจารณาตรวจสอบ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 

ก.  ประเภทพ้ืนที่ครอบครอง 
ข. ระบบท่อยืนและตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (ช่ือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
ค. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ง. ระบบท่อนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
จ. อุปกรณ์วัสดุในระบบดับเพลิง 
ฉ. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและการติดต้ัง 
ช. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและการติดต้ัง 

6.4.3 ตรวจสอบประเภทพ้ืนที่ครอบครอง 
 ตรวจสอบลักษณะการใช้สอยอาคารเข้าเกณฑ์พ้ืนที่ที่มีอันตรายแบบใดตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
6.4.3.1 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light hazard occupancies)  
6.4.3.2 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (Ordinary hazard occupancies) ได้แบ่งการจัด

ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
ก. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที ่1 
ข. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่มที ่2   

6.4.3.3 พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra hazard occupancies) ได้แบ่งการจัดออกเป็น 
2 กลุม่  
ก. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่มที ่1   
ข. พ้ืนที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่มที ่2  

6.4.4 ตรวจสอบระบบท่อยืน (Fire riser) และตู้หวัฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
ตรวจสอบการออกแบบ กําหนดและติดต้ังระบบท่อยืน หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose valve) และ

อุปกรณ์ฉีดนํ้าดับเพลิง ถังเก็บนํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
6.4.4.1  ตรวจสอบประเภทของท่อยืน (อ้างอิงตาม วสท.) 

ระบบท่อยืนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
ก. ประเภทที่ 1 จัดเตรียมหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) (อัตรา

การไหล 15 ลิตรต่อวินาที 250 gpm) สําหรับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่ได้รับการฝึกฝน
การใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.1 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 1 
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ข. ประเภทที่ 2 จัดเตรียมตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) ส่วนใหญ่เป็นสาย
ฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายม้วน Hose reel (อัตราการไหล 2.50 ลิตรต่อวินาที 20-40 
gpm) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว)  (อัตราการไหล 6 ลิตรต่อวินาที 100 gpm ไม่นิยม
ใช้) สําหรับผู้ใช้อาคาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค. ประเภทที่ 3 (ข้อ ก และ ข รวมกัน) จัดเตรียมตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร 
(1 น้ิว) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) สําหรับผู้ใช้อาคาร และหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) สําหรับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

รูปท่ี 6.4.3 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 6.4.2 ระบบท่อยืนประเภทท่ี 2 
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6.4.4.2  ตรวจสอบอัตราการไหลของท่อยืน (อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
กรณีมีท่อยืนหลายท่อในอาคารหลังเดียวกัน ให้ท่อยืนมีอัตราการไหลดังน้ี 
ก. ท่อยืนท่อแรก ให้มีอัตราการไหล 30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) 
ข. ท่อยืนท่อที่สองและท่อยืนต่อไปให้มีอัตราการไหลท่อละ 15 ลิตรต่อวินาที (250 gpm) 
ค. อัตราการไหลของท่อยืนทุกท่อรวมแล้วไม่จําเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตรต่อวินาที  

(1,500 gpm) 
ข้อแนะนํา: ท่อยืนแต่ละท่อไม่ควรห่างกันเกิน 60.00 เมตร การดับเพลิงมักใช้สายฉีดนํ้า
ดับเพลิงมากกว่าหน่ึงเส้น ดังน้ันเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงควรมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า  
30 ลิตรต่อวินาที (500 gpm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.4.3 ตรวจสอบการติดต้ังระบบท่อยืน (อ้างอิงตาม วสท.) 

ก. การป้องกันท่อยืน   
ข. วาล์ว (Valves) 
ค. หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department connection) 
ให้มีลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

6.4.4.4 ตรวจสอบชนิดของระบบท่อยืน 
ระบบท่อยืนแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 
ก. ระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ (Automatic wet)  

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.4 ท่อยืนและอัตราการไหลของท่อยืนแต่ละท่อ 
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ข.   ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ (Manual wet)  
  

 
 
 
 
  
 
 

 
6.4.4.5 ตรวจสอบระบบท่อยืนร่วม (Combine system) 

ระบบท่อยืนร่วมเป็นระบบที่ออกแบบให้ท่อยืนใช้งานร่วมกับหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
(Sprinkler system)  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

    

 

รูปท่ี 6.4.5 ระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ

 

รูปท่ี 6.4.6ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ

 

รูปท่ี 6.4.7 ระบบท่อยืนร่วม
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6.4.4.6 ตรวจสอบขนาดของท่อยืนและอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง 
ก. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารที่ออกแบบระบบท่อยืนประเภทท่ี 1 และ

ประเภทที่ 3 ให้อัตราการไหลของท่อยืนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
ข. ท่อยืนที่มีความสูงไม่เกินกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 

100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) 
ค. ท่อยืนที่มีความสูงเกินกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 

150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) 
ง. อุปกรณ์ลดความดัน จะต้องมีความดันขาเข้าไม่เกินกว่าความดันใช้งาน (Working 

Pressure) ของอุปกรณ์ลดความดันที่จะนํามาใช้ 
จ. ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 

ปาสกาลมาตร (175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
ฉ. ขนาดท่อยืนร่วมต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ยกเว้นอาคารที่ติดต้ัง

ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งขนาดท่อทั้งหมดได้มาจากการคํานวณทาง
กลศาสตร์ของไหล (Hydraulically calculated)  

ช. ตรวจสอบการออกแบบขนาดและการจัดระบบท่อยืนให้อ้างอิงจาก วสท. 
 

6.4.4.7 ตรวจสอบขนาดของท่อยืนและอุปกรณ์สําหรับท่อยืนประเภทท่ี 2  
ก. อาคารขนาดใหญ่และอาคารที่ออกแบบท่อยืนประเภทท่ี 2 สําหรับใช้กับระบบดับเพลิง

ขนาดเล็ก ท่อยืนแต่ละท่อและท่อร่วมของระบบท่อยืนทั้งหมด จะต้องมีอัตราการไหล
ของน้ําไม่น้อยกว่า 6 ลิตรต่อวินาที (100 แกลลอนต่อนาที)  

ข. ท่อยืนที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร (50 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 
50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) 

ค. ท่อยืนที่มีความสูงเกินกว่า 15 เมตร (50 ฟุต) ขนาดของท่อยืนจะต้องไม่เล็กกว่า 
65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) 

ง. การออกแบบขนาดและการจัดระบบท่อยืนให้อ้างอิงจาก วสท. 
6.4.4.8 ตรวจสอบความดันและตําแหน่งของท่อยืน 

ก. ความดันตํ่าสุดที่หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงที่ช้ันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาล
มาตร (65 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) อ้างอิงกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ วสท. 
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ข. ตําแหน่งของท่อยืนและหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง ให้ใช้ วสท.เป็นแนวทาง 
 

6.4.4.9  ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง 
ก. ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมสายฉีดนํ้าดับเพลิง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) และหัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อ
สวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) พร้อมทั้งฝาครอบ และโซ่ร้อย
ติดไว้ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดนํ้าดับเพลิงยาวไม่เกิน 
30.00 เมตร อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.8 อัตราการไหลและความดันของท่อยืน

 

รูปท่ี 6.4.9 ตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิง 
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ข. หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง ที่มีแรงดันเกินกว่า 0.7 เมกะปาสกาลมาตร (100 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) ต้องมีอุปกรณ์ลดแรงดันติดต้ังที่วาล์วสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

ค. สายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) (อัตราการไหล 20-40 
gpm) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) (อัตราการไหล 100 gpm ไม่นิยมใช้) หรือสายฉีด
นํ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) แบบพับ (อัตราการไหล 
250 gpm) 

ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ตามชนิดและขนาด
ที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิง 

 
6.4.4.10 ตรวจสอบระบบท่อนํ้าและอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง 

ก. การต่อระบบท่อยืน  
- กรณีที่ระบบท่อยืนต่อเข้าถังเก็บนํ้าที่ช้ันหลังคา จะต้องต่อที่จุดสูงสุดของท่อยืนและ

ท่อที่ต่อให้มีขนาดเดียวกับขนาดท่อยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีที่ท่อยืน 2 ท่อหรือมากกว่าในอาคารหลังเดียวกันจะต่อรวมกันให้ต่อได้ที่แนว
ท่อล่างสุดของท่อยืน เว้นแต่ท่อยืนต่อจากถังเก็บนํ้าที่ช้ันหลังคา ระบบท่อยืนให้ต่อ
รวมกันที่แนวท่อบนสุด 

ข. ท่อนํ้า ให้เป็นท่อเหล็กผิวเรียบ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) ตามมาตรฐาน ASTM, JIS 
และ BS 

 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.10 การต่อท่อยืนกับถังเก็บน้ําท่ีชั้นหลังคา ขนาดท่อท่ีต่อกับถังและการรวมท่อยืน 
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รูปท่ี 6.4.12 หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบติดกําแพงแบบหงายและแบบควํ่า และการกระจายนํ้าจากผนัง 

6.4.5 ตรวจสอบระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
6.4.5.1 ประเภทของระบบ (Type of system) 

ก. ระบบท่อเปียก (Wet pipe system)  
ตรวจสอบส่วนประกอบของระบบท่อเปียก ดังน้ี 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Automatic sprinkler) สามารถเลือกแบบและชนิดให้

เหมาะกับประเภทพ้ืนที่ครอบครอง พ้ืนที่การป้องกัน และลักษณะการกระจายนํ้า
ดับเพลิง  
แบบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงและการกระจายนํ้าดับเพลิง มีรูปแบบและการ
กระจายนํ้าดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบท่อนํ้า (Piping system) ท่อนํ้าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กําหนด 
และมาตรฐาน ASTM, JIS และ BS 

- ระบบส่งนํ้า (Water supply system) และ วาล์วควบคุมประจําช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 6.4.11 หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบหัวหงายและแบบหัวควํ่า และการกระจายนํ้าจากเพดานแบบพ่นฝอยและแบบท่ัวไป

 

 
รูปท่ี 6.4.13 ระบบส่งน้ํา (Water supply system) และ วาล์วควบคุมประจําชั้น 
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- วาล์วสัญญาณเตือนภัยระบบท่อเปียก (Wet pipe alarm valve) ติดต้ังวาล์ว
สัญญาณเตือนภัย ซึ่งทําหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัยด้วยระฆังนํ้า (Water motor gong) 
พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปยังระบบเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system) ด้วย 
Pressure switch ที่ติดต้ังมาด้วย วาล์วสัญญาณยังทําหน้าที่เป็นตัวบอกโซน 
(Zone) ของพ้ืนที่ป้องกันที่เกิดเพลิงไหม้ กรณีที่พ้ืนที่น้ันแบ่งออกเป็นหลายโซน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ํา (Water flow switch) ให้ติดต้ังอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณการไหลของน้ํา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.14 วาล์วสัญญาณเตือนภัยระบบท่อเปียก (Wet pipe alarm 

 

รูปท่ี 6.4.15 อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ํา 
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- สถานีทดสอบระบบ (System test station) โดยสถานีทดสอบจะติดต้ังที่ท่อย่อยที่
ไกลที่สุด (Most remote branch line) พร้อมข้อต่อที่ติดต้ังออริฟิซ (Orifice)  
มีขนาดเท่ากับออริฟิซของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สถานีทดสอบประจําช้ัน (Floor test station) ให้ติดต้ังสถานีทดสอบประจําช้ัน 
เพ่ือทําหน้าที่ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ําที่ติดต้ังอยู่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.17 ระบบดับเพลิงด้วยหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบท่อเปียก 
 

 

รูปท่ี 6.4.16 สถานีทดสอบระบบ (System test station) 
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- ขนาดของระบบ  
ตรวจสอบขนาดของระบบต่อวาล์วสัญญาณที่ควบคุมระบบหน่ึงตัว (หน่ึงโซน) ขึ้นอยู่
กับขนาดของพ้ืนที่ป้องกันสูงสุด (Maximum protection area limitations) 
สําหรับแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละช้ัน ต่อระบบท่อยืนหรือระบบระบบท่อยืนร่วมหน่ึงท่อ 
ให้เป็นไปตามตาราง 

 
ตารางท่ี 6.4.1 พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุดต่อระบบท่อยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.18 สถานีทดสอบประจําชั้น 
 

ประเภทพ้ืนท่ีครอบครอง พ้ืนท่ีป้องกันสูงสุด 

 ตารางเมตร (ตารางฟุต) 

อันตรายน้อย 4,831 (52,000) 

อันตรายปานกลาง 4,831 (52,000) 

อันตรายมาก  

- Pipe schedule 2,323 (25,000) 

- Hydraulically calculated 3,716 (40,000) 
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ข้อแนะนําในการออกแบบและคํานวณระบบดับเพลิงแบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง เป็นไปตามตาราง 
 
ตารางท่ี 6.4-2 ข้อแนะนําในการออกแบบและคํานวณระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  ท่อแห้ง (Dry pipe) 
ตรวจสอบการออกแบบระบบท่อแห้ง ดังน้ี 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Automatic sprinkler) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบท่อ (Piping system) 
 ท่อในระบบที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะไม่มีนํ้าอยู่เลย โดยจะอัดอากาศหรือ

ก๊าซไนไตรเจนภายใต้ความดันที่เหมาะสมในระบบท่อแทน 
- วาล์วสัญญาณระบบท่อแห้ง (Dry pipe alarm valve) 
- สถานีทดสอบระบบ (System test station) 
- ขนาดของระบบ 

 

รูปท่ี 6.4.19 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบท่อแห้ง 

การติดตั้งระบบท่อหัวกระจายน้ําดับเพลิง  อันตรายน้อย อันตรายปานกลาง อันตรายมาก 

พ้ืนที่ป้องกันสงูสุด         

แบบติดกําแพง ตารางเมตร 17 9 - 

แบบหัวหงายและหัวคว่ํา ตารางเมตร 21 12 9 

ระยะห่างระหว่างท่อ(เพดาน)         

ระหว่างหัวแบบติดกําแพง เมตร 4.5 3.4 - 

ระหว่างหัวแบบหัวหงายและหัวคว่ํา เมตร 4.5 4 3.7 

ระยะห่างระหว่างท่อ(แนวต้ัง)         

ระหว่างหัว เมตร   4.6 2.5 

ระหว่างท่อ เมตร   4 - 
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 ปริมาตรของอากาศหรือก๊าซในระบบท่อจะต้องไม่มากกว่า 2,839 ลิตร ต่อวาล์ว
สัญญาณที่ควบคุมระบบหน่ึงตัว ยกเว้นแต่ออกแบบระบบให้นํ้าไหลจากวาล์ว
สัญญาณระบบท่อแห้งถึงสถานีทดสอบระบบ (System test station) ภายในไม่เกิน 
60 วินาที 

ค. ตรวจสอบระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ําเข้า (Pre action system)  
ตรวจสอบส่วนของระบบท่อดังน้ี 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
- ระบบท่อนํ้า (Piping system)      

ท่อที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะเป็นท่อแห้งและจะต้องมีอากาศอัดอยู่ภายใน
เส้นท่อแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วาล์วควบคุมชะลอน้ําเข้า (Pre-action valve) 
 จะต้องสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า, ระบบลมและระบบไฮโดรลิคได้

เป็นอย่างดี และต้องสามารถควบคุมการทํางานด้วยมือได้ (Manual operate) ใน
กรณีที่ระบบอัตโนมัติไม่ทํางาน 

- อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Detection devices) 
 จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ติดหัวกระจายนํ้าดับเพลิง ให้

ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับอุปกรณ์น้ัน ๆ 
- การทํางานของระบบเลือกออกแบบได้ 3 วิธีในการปล่อยนํ้าจากวาล์วควบคุมการ

จ่ายนํ้าเข้าระบบ คือแบบใช้อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้เพียงอย่างเดียว แบบใช้
อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้หรือหัวกระจายน้ําดับเพลิงแตก และแบบอุปกรณ์
ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้และหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแตก 

- ขนาดของระบบ จํานวนไม่เกิน 1,000 หัวต่อวาล์วควบคุมชะลอน้ําเข้า 1 ชุด 
ง. ตรวจสอบระบบเปิด (Deluge system) 

ตรวจสอบระบบเปิดดังน้ี 
- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิด (Open sprinkler) หรือ spray nozzle 
-  ระบบท่อนํ้า (Piping system) ท่อที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิดจะไม่มีน้ํา

ในท่อและมีความดันบรรยากาศ 

 

รูปท่ี 6.4.20 ระบบหัวกระจายน้ําแบบแห้งชะลอน้ําเข้า 
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- วาล์วควบคุมนํ้าเข้าระบบ (Deluge valve) 
 จะต้องสามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ระบบลมและระบบไฮโดรลิคอย่างใดอย่าง

หน่ึงได้เป็นอย่างดี และต้องสามารถควบคุมการทํางานด้วยมือได้ (Manual 
operate) ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติไม่ทํางาน 

- อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire detection devices)  
 ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้หรือหัวกระจายนํ้าแบบตรวจจับเพลิงไหม้ 

(Pilot sprinkler head) ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ติดหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแบบเปิด
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับอุปกรณ์น้ัน ๆ  

- หัวกระจายนํ้าแบบปิด (Closed sprinkler system) จะต้องติดต้ังหัวกระจายนํ้า
แบบปิดในพ้ืนที่เดียวกันกับการติดต้ังหัวกระจายนํ้าแบบเปิด แล้วต่อท่อนํ้าเช่ือมกันที่
วาล์วควบคุมนํ้าเข้าระบบ 

- การทํางานของระบบเลือกออกแบบได้ 2 วิธีในการปล่อยนํ้าจากวาล์วควบคุมการ
จ่ายนํ้าเข้าระบบ คือแบบใช้อุปกรณ์ตรวจสัญญาณเพลิงไหม้เพียงอย่างเดียวและ
แบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงแตก  

6.4.5.2 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ 
ก. หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่นํามาใช้ในการติดต้ัง จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้
งานมาก่อน และเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้เท่าน้ัน  

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องเลือกชนิด และติดต้ังให้ถูกต้องตามคําแนะนําของ
ผู้ผลิต 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ังในระบบท่อเปียกที่ใช้ทั่วไปให้ใช้ชนิดออริฟิซขนาด
มาตรฐาน (Standard orifice) มีขนาดไม่น้อยกว่า 12.7 มิลลิเมตร (1/2น้ิว) ยกเว้น
จะระบุขนาดออริฟิซ เป็นอย่างอ่ืน 

- หัวกระจายน้ําดับเพลิงจะต้องเลือกอุณหภูมิทํางาน (Temperature rating) ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ติดต้ังตามที่ระบุในตาราง  

 
 

 

รูปท่ี 6.4.21 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบเปิด (Deluge system) 
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ตารางท่ี 6.4.3 อุณหภูมิทํางาน ระดับอุณหภูมิและรหัสสีของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข. ท่อนํ้าของหัวกระจายน้ําดับเพลิง  
- ให้ใช้เดียวมาตรฐานท่อนํ้าดับเพลิงที่ใช้ในโครงการ  
- การต่อท่อสามารถต่อได้ด้วยเกลียว (threaded) การเช่ือม (Welding) หน้าแปลน 

(Flange) และแบบรัดท่อ (Mechanical joint) 
- ท่อขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 8 น้ิวและใหญ่กว่าสามารถใช้ทอ่เหล็กขนาดความหนา 

schedule 30 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 8 น้ิว สามารถใช้ท่อเหล็กขนาด
ความหนา schedule 40 ห้ามต่อท่อและใช้ข้อต่อแบบเกลียวและแบบรัดท่อชนิด
เซาะร่อง (Groove type) 

-  ตัวอย่างการจัดวางแนวท่อและขนาดท่อส่งนํ้า ตามรูปตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.4.22 การจัดท่อส่งน้ําและขนาดท่อของระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

อุณหภูมิสูงสุดที่ระดับเพดาน (°C) อุณหภูมิทํางาน (°C) ระดับอุณหภูมิทํางาน รหัสสี (Color Code)

Maximum Ceiling Temperature Temperature Rating Temperature classification Fusible Type Glass Bulb 

38 57 ถึง 77 ธรรมดา ไม่มีสี ส้มหรือแดง 

66 79 ถึง 107 ปานกลาง สีขาว เหลืองหรือเขียว 

107 121 ถึง 149 สูง น้ําเงิน น้ําเงิน 

149 163 ถึง 191 สูงมาก แดง ม่วง 

191 204 ถึง 246 สูงมากพิเศษ เขียว ดํา 

246 260 ถึง 302 สูงยิ่งยวด ส้ม ดํา 
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ค. วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) ติดต้ังในระบบท่อนํ้าเมื่อมีจํานวนหัวกระจายนํ้า
มากกว่า 20 หวั สัญญาณเสียงเตือนภัยดังเมื่อมีการไหลของน้ําไปแล้ว 5 นาที 

ง. อุปกรณ์วาล์วสัญญาณเตือนภัย 
- ระฆังนํ้า (Water motor gong) 
 ระบบหัวกระจายนํ้าทุกประเภท จะต้องติดระฆังนํ้าซึ่งจะทําหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัย

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยท่อจากวาล์วสัญญาณไปยังระฆังนํ้าจะต้องยาวไม่เกิน 22.6 
เมตร (75 ฟุต) และสูงเหนือวาล์วสัญญาณไม่เกิน 6.1 เมตร (20 ฟุต) นํ้าที่ออกจาก
ตัวระฆังนํ้าจะต้องมีการระบายนํ้าไปยังระบบระบายนํ้าที่เหมาะสม 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ํา (Water flow switch) 
 ติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของนํ้า (Water flow switch) ทุกช้ันและทุกโซน 

(Zone) และจะต้องส่งสัญญาณแสดงตําแหน่งที่ติดต้ังไปยังแผงผังแจ้งเหตุ 
(Annunciator board) ที่ติดต้ังอยู่ในศูนย์บัญชาการสั่งการดับเพลิง (Fire 
command center) ของอาคารเพ่ือบอกบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณการไหลของนํ้า (Water flow switch) ชนิด Paddle-type ให้ใช้เฉพาะ
ระบบท่อเปียกเท่าน้ัน   

- สวิตซ์ความดัน (Pressure switch) 
ให้ติดต้ังสวิตซ์ความดันเพ่ือเป็นอุปกรณ์เตือนภัยเสริม (Auxiliary alarm device) ที่
วาล์วสัญญาณทุกตัวในระบบ 

จ. อุปกรณ์ตรวจสอบ (Supervisory devices) 
ให้ติดต้ัง Supervisory switch ที่วาล์วในระบบส่งนํ้า และวาล์วควบคุมเพ่ือตรวจสอบ
ว่าวาล์วอยู่ในสภาพเปิดหรือปิดและจะต้องสามารถส่งสัญญาณเตือนสภาพการใช้งานที่
ผิดปกติไปยังห้องควบคุมที่มีพนักงานของอาคารดูแลอยู่ตลอดเวลา 
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6.5  งานอํานวยการใช ้
 งานอํานวยการใช้หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช้ การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นช้ินงาน หรือ 

ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
ขนาดควบคุม ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยที่มีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยต้ังแต่ 5,000 ตารางเมตร 

ขึ้นไป (กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550) 
ประเภทและขนาดที่ผู้ถือใบอนุญาตวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ ระบบดับเพลิงและป้องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด (ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551) 

ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้าสัมภาษณ์: ให้จัดเตรียมแบบระบบดับเพลิงเพ่ืออธิบายวิธีการออกแบบและ
คํานวณ จํานวน ขนาดและตําแหน่งของท่อยืน ขนาด แบบ และการเลือกเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

การติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านท่อระบบดับเพลิง การกําหนดชนิดและการคํานวณจํานวนของเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถือ 

หมายเหตุ:  คําศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อน้ี 
ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายมว้น (Fire hose reel) 
สายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire hose cabinet) 
หัวต่อสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose connection) 
ระบบท่อยืน (Fire riser) 
หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 
หัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)  
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire extinguisher) 
เขตจ่ายนํ้า โซน (Zone) 
วาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm valve) 
วสท. (มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

 
งานอํานวยการใช้ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีแนวคิดในการทํางานดังน้ี 
6.5.1 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ก. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข. มาตรฐานหัวรับนํ้าดับเพลิง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ค. มาตรฐานอุปกรณ์วาล์วกันกลับในระบบท่อนํ้าดับเพลิง 
ง. มาตรฐานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
จ. มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยนํ้าชนิดมีตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิง 
ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้วแบบผงเคมีแห้ง มอก.332-2537 
ช. National fire protection association (NFPA) 
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6.5.2 งานอํานวยการใช้ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
ก. ระบบท่อยืนและตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (ช่ือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33) 
ข. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ค. ระบบท่อนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ง. อุปกรณ์วัสดุในระบบดับเพลิง 
จ. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและการติดต้ัง 
ฉ. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและการติดต้ัง 

6.5.3 งานอํานวยการใช้ระบบท่อยืน (Fire riser) และตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
 งานอํานวยการใช้ระบบท่อยืน ให้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
6.5.3.1  การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบ หมายถึง การทดสอบด้วยความดันของนํ้าในระหว่างการติดต้ังและ
ภายหลังการติดต้ังระบบท่อยืน รวมถึงการแบ่งทดสอบเป็นส่วน ๆ ในระยะเวลาที่กําหนด 
รวมถึงการล้างท่อนํ้าภายหลังการติดต้ังด้วยเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงหรือเคร่ืองสูบนํ้าธรรมดา 
ก. การล้างท่อ 

- ท่อนํ้าทั้งหมดภายหลังการติดต้ัง จะต้องล้างท่อด้วยอัตราการไหลของนํ้าที่กําหนด
ตามตาราง 

- ท่อนํ้าที่ต่อจากระบบท่อนํ้าดับเพลิงนอกอาคารไปยังระบบท่อยืน หรือระบบหัว
กระจายนํ้าดับเพลิงภายในอาคาร จะต้องได้รับการล้างท่อก่อนการต่อระบบเช่น 
เดียวกัน 

- การล้างท่อจะต้องทําจนแน่ใจว่าภายในท่อนํ้าปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ แล้ว 
- อัตราการไหลของนํ้าน้อยที่สุดในการล้างท่อ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตาราง หรือ
ความเร็วของนํ้าจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที (10 ฟุตต่อวินาที) 

ข. การทดสอบระบบท่อนํ้า 
- ระบบท่อยืนที่ติดต้ังเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของนํ้า โดยอัด

นํ้าเข้าไปในระบบท่อทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 1.3 เมกะปาสกาลมาตร (200 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) หรือเพ่ิมความดันขึ้นอีก 0.3 เมกะปาสกาลมาตร (50 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว) ในกรณีที่ความดันสถิตในท่อนํ้าเกินกว่า 1.0 เมกะปาสกาลมาตร (150 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงติดต่อกัน และระบบท่อยืนทั้งหมดจะต้องไม่มี
การร่ัวของนํ้าปรากฏให้เห็น 

- ค่าความดันทดสอบให้วัดที่จุดตํ่าสุดของระบบท่อยืน หรือจุดตํ่าสุดของแต่ละโซนที่
ทําการทดสอบ 
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ตารางท่ี 6.5.1 อัตราการไหลของนํ้าในการล้างท่อ 
 

ขนาดท่อ 
(มิลลิเมตร)/นิ้ว 

อัตราการไหลของน้ํา 
(ลิตรต่อนาที) 

100 (4) 
150(6) 
200(8) 
250(10) 
300(12) 

1,476(390) 
3,331(880) 

5,905(1,560) 
9,235(2,440) 
13,323(3,520) 

 

 
- ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับนํ้าพนักงานดับเพลิง และประตูนํ้ากันกลับอัตโนมัติจะต้อง

ได้รับการทดสอบด้วยความดันนํ้าเช่นเดียวกับในข้อ ก. 
- ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับนํ้าดับเพลิง และประตูนํ้ากันกลับอัตโนมัติหลังจากการ

ติดต้ังจะต้องได้รับการล้างท่อด้วยปริมาณนํ้าที่กําหนดก่อนติดต้ังหัวรับนํ้าเข้ากับ
ระบบท่อ 

- ระบบท่อยืนที่ใช้งานอยู่แล้ว และได้รับการปรับปรุงรวมถึงระบบท่อนํ้าดับเพลิงนอก
อาคารและหัวรับนํ้าดับเพลิง ระบบท่อที่ปรับปรุงใหม่น้ีจะต้องได้รับการทดสอบ
เช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ ก. และข้อ ข. 

 
6.5.4 งานอํานวยการใช้ระบบท่อนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 

6.5.4.1 การทดสอบระบบ 
การทดสอบ หมายถึง การทดสอบระบบท่อนํ้าด้วยกําลังอัดของนํ้า ในระหว่างการติดต้ัง
และภายหลังการติดต้ังระบบท่อนํ้าดับเพลิงแล้ว รวมถึงการล้างท่อนํ้าภายหลังการติดต้ัง
ด้วยเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง หรือเคร่ืองสูบนํ้าธรรมดา 
ก. การล้างท่อ 

- ท่อนํ้าทั้งหมดภายหลังการติดต้ัง จะต้องล้างท่อด้วยอัตราการไหลของนํ้าที่กําหนด 
- ท่อนํ้าที่ต่อจากระบบท่อนํ้าดับเพลิงนอกอาคารไปยังระบบท่อยืน หรือระบบหัว

กระจายนํ้าดับเพลิงภายในอาคาร จะต้องได้รับการล้างท่อก่อนการต่อระบบเช่น 
เดียวกัน 

- การล้างท่อจะต้องทําจนแน่ใจว่าภายในท่อนํ้าปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ แล้ว 
- อัตราการไหลของน้ําน้อยที่สุดในการล้างท่อ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตาราง หรือ

ความเร็วของนํ้าจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที (10 ฟุตต่อวินาที) 
ข. การทดสอบท่อนํ้า 

- ระบบท่อนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ังเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของนํ้า 
โดยอัดนํ้าเข้าไปในระบบท่อทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 1.3 เมกะปาสกาล
มาตร (200 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือ 0.3 เมกะปาสกาลมาตร 
(50 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ในกรณีที่ความดันใช้งานของระบบเกินกว่า 1.0  เมกะปาส
กาลมาตร (150 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
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ค. การทดสอบการทํางาน 
- หัวดับเพลิงแต่ละหัวทั้งหมด จะต้องได้รับการทดสอบการทํางานภายหลังระบบท่อ

นํ้าทั้งหมดติดต้ังเสร็จแล้ว โดยการเปิดวาล์วหัวนํ้าออกและปิดภายใต้ความดันของนํ้า
ในระบบ ในกรณีที่ใช้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงเป็นระบบส่งนํ้า เครื่องสูบนํ้าจะต้องกําลัง
ทํางานอยู่ด้วย 

- วาล์วควบคุมทั้งหมด จะต้องเปิดและปิดภายใต้ความดันของนํ้าในระบบเช่นเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 6.5.2 อัตราการไหลของนํ้าท่ีใช้ในการล้างท่อ 
 

ขนาดท่อ 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

อัตราการไหลของน้ํา 
เหนือส่วนบนสุดของผนัง (มิลลิเมตร) 

100 (4) 1,576 (390) 
150 (6) 3,331 (880) 
200 (8) 5,905 (1,560) 
250 (10) 9,235 (2,550) 
300 (12) 13,323 (3,250) 

 

 
6.5.5 งานอํานวยการใช้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

6.5.5.1 การควบคุมการทํางานของเครื่องสูบนํ้าในระบบดับเพลิง 
ก. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงแต่ละชุดต้องมีแผงควบคุมแยกเป็นอิสระ ห้ามใช้รวมกัน 
ข. แผงควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงแต่ละชุด ต้องมีท่อส่งความดันไปยังสวิทซ์ความดันแยก

เป็นอิสระห้ามใช้ร่วมกัน 
ค. แผงควบคุมเคร่ืองสูบนํ้ารักษาความดันแต่ละชุด ต้องมีท่อส่งความดันไปยังสวิทซ์ความ

ดันแยกเป็นอิสระห้ามใช้ร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 6.5.1 แผนผังแสดงตัวอย่างการจัดวางชุดควบคุมเคร่ืองสูบน้ําระบบดับเพลิง 

คําอธิบายรูป  
1 ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา

ดับเพลิง 
2 เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 
3 เคร่ืองสูบน้ํารักษา

ความดัน 
4 ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา

รักษาความดัน 
5 ออริฟิซประตูน้ํากัน

กลับอัตโนมัติเจาะรูออ
ริฟิซวาล์ว3/32 นิ้ว 
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ง. การต้ังค่าสวิทซ์ความดัน สําหรับเคร่ืองสูบนํ้ารักษาความดัน (Jockey pump) 
- ความดันที่เครื่องสูบนํ้ารักษาความดันหยุดทํางาน (Stop) ให้ต้ังค่าเท่ากับความดัน 

กรณีที่ค่าความดันของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงที่อัตราการไหลเท่ากับศูนย์ ทํางานรวม
กับค่าความดันน้อยสุดของแหล่งน้ําดับเพลิงเกินกว่าความดันใช้งานของอุปกรณ์ใน
ระบบ ให้ต้ังค่าความดันหยุดทํางานเท่ากับความดันใช้งานของอุปกรณ์น้ัน รวมกับ 
ค่าความดันน้อยสุด ของแหล่งนํ้าดับเพลิง 

- ความดันที่เครื่องสูบนํ้ารักษาความดันเริ่มทํางาน (Start) ให้ต้ังค่าน้อยกว่าความดันที่
เครื่องสูบนํ้ารักษาความดันหยุดทํางาน 10 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (0.7 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

จ.  การต้ังค่าสวิทซ์ความดัน สําหรับเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง (Fire pump) 
- ความดันที่เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงตัวแรกเริ่มทํางานให้ต้ังค่าน้อยกว่าความดันที่เครื่อง

สูบนํ้ารักษาความดันเริ่มทํางาน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (0.35 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

- กรณีที่มีเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงทํางานร่วมกันมากกว่า 1 ตัว เครื่องสูบนํ้าตัวถัดไปให้
เริ่มทํางานเมื่อความดันลดลงทุก ๆ 10 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (0.7 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

- การหยุดเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงให้ควบคุมด้วยมือ (Manual stop)  
ตัวอย่าง 
     เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงเครื่องหน่ึงที่ อัตราการไหลเท่ากับศูนย์มีค่าความดัน 

8 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร (115 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และค่าความดัน
ทางด้านดูดของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงเท่ากับ 3.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
(50 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ให้ต้ังค่าต่าง ๆ ดังน้ี    

 ค่าความดันที่เครื่องสูบนํ้ารักษาความดันหยุดทํางาน    
 = 8 + 3.5 = 11.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร    
  (150 + 50 = 165 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)                  

ค่าความดันที่เครื่องสูบนํ้ารักษาความดันเริ่มทํางาน      
= 11.5 - 0.7 = 10.8 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร 
(165 - 10 = 155 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)       
ค่าความดันที่เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงตัวแรกเริ่มทํางาน      
= 10.8 - 0.35 = 10.45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร     
(155 - 5 = 150 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)     
ค่าความดันที่เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงตัวที่สองเริ่มทํางาน    
= 10.45 - 0.7 = 9.75 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร    
(150 - 10 = 140 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)     
ค่าความดันที่เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงตัวที่สามเริ่มทํางาน    
= 9.75 - 0.7 = 9.05 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร    
(140 - 10 = 130 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
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6.5.5.2 การทดสอบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
หลังจากติดต้ังชุดเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทําการทดสอบการทํางาน
ของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ จนมั่นใจว่าทํางานได้ถูกต้องสมบูรณ์ตรง
ตามความต้องการ โดยจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ประกอบ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ีคือ 
ก. กระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มสตาร์ท 
ข. กระแสไฟฟ้าเมื่อเดินเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงตามปกติแล้ว 
ค. ความดันนํ้าทางด้านส่งของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 
ง. ความดันนํ้าทางด้านดูดของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงเริ่มทํางาน 
จ. อัตราการสูบนํ้าที่ค่าความดันต่าง ๆ 
ฉ. รอบการทํางานของเคร่ืองยนต์ 
ช. ผลการทํางานของระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
ซ. ผลการทํางานของระบบป้องกันเคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่น สญัญาณแจ้งเหตุ เมื่อความร้อน

สูงเกินไป รอบเคร่ืองยนต์สูงเกินไป ระดับนํ้ามันตํ่าไป เป็นต้น 
ฌ. ความดันนํ้าที่ทําให้วาล์วระบายนํ้าอัตโนมัติทํางาน 
หมายเหตุ 

- ข้อ ก. และ ข. สําหรับเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
- ข้อ ฉ., ช., ซ. สําหรับเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

6.5.5.3 การดูแลรักษาเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 
ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพียงพอกับการดูแลรักษาเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง เพ่ือทํา 
หน้า ที่เดินทดสอบเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ เป็นประจําพร้อมทั้งคอยตรวจสอบ
และซ่อมบํารุงตามความจําเป็น เพ่ือให้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะ 
ใช้งานได้อยู่เสมอ 
ก. การทดสอบเดินเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ให้ทําเป็นประจํา

อย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง 
ข.  การทดสอบเดินเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้ทําเป็นประจํา 

อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง  
6.5.6 งานอํานวยการใช้การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง 

6.5.6.1 การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารและสถานประกอบการ 
ก. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 

- การตรวจสอบประจําเดือน 
(1) ชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้อง ตามประเภทของเช้ือเพลิงหรือไม่ 
(2) มีสิ่งกีดขวางหรือติดต้ังในตําแหน่งที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่ สังเกตเห็นได้ง่ายหรือไม่ 
(3) ตรวจสอบกรณีที่เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีมาตรวัดความดันว่าความดันยังอยู่ใน

สภาพปกติหรือไม่ 
(4) ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชํารุดเสียหายหรือไม่ 

- การทดสอบ 
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ทุกๆ  5 ปี  เครื่ อง ดับเพลิงแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดัน 
(Hydrostatic test) เพ่ือพิจารณาว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ 

ข. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 

(1) ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงทุกๆ สัปดาห์ ที่อัตราความเร็วรอบ
ทํางานด้วยระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิ
ทํางาน ตรวจสภาพของเคร่ืองสูบนํ้า ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้า 

(2) ตรวจสอบแบตเตอรี่ 
(3) ระบบหล่อลื่น 
(4) ระบบนํ้ามันหล่อลื่นและนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
(5) เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ืองตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกําหนด แต่ไมน้่อยกว่าปีละคร้ัง 
(6) ระดับนํ้ากรด-นํ้ากลั่นของแบตเตอร่ี จะต้องมีระดับท่วมแผน่ธาตุตลอดเวลา 
(7) ในกรณีระบบเครื่องสูบนํ้าเป็นแบบทํางานโดยอัตโนมัติ ให้ระบบควบคุมเป็นตัว 

สั่งการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าโดยผ่านโซลีนอยด์ วาล์ว 
- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

(1) ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าทุก ๆ เดือน 
ค. หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department connection) 

- หัวรับนํ้าดับเพลิงจะต้องเห็นและเข้าถึงโดยง่ายตลอดเวลา 
- หัวรับนํ้าดับเพลิงควรจะได้รับการตรวจสอบเดือนละหน่ึงครั้ง 
- ตรวจสอบหัวรับนํ้าดับเพลิงว่าฝาครอบหรือปลั๊กอยู่ครบ หัวต่อสายรับนํ้าอยู่ใน 

สภาพดี ลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพดี ไม่มีนํ้ารั่วซึม 
ง. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) 

- การตรวจสอบหัวดับเพลิง 
(1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารว่าอยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสียหาย 

และใช้งานได้ 
(2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการควรตรวจสอบเดือนละคร้ังว่าอยู่ในสภาพที่

เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย โดยมีฝาครอบปิดอยู่เรียบร้อย 
- การบํารุงรักษาหัวดับเพลิง 

(1) หล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละสองคร้ัง 
- การทดสอบหัวดับเพลิง 

(1) ทดสอบการทํางานของหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยการเปิด
และปิดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ามีนํ้าไหลออกจากหัวดับเพลิง 

จ. ถังนํ้าดับเพลิง 
- ตรวจสอบระดับนํ้าในถังนํ้าเดือนละคร้ัง 
- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังนํ้า 

ฉ. สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose station) 
- ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ฉีดนํ้าดับเพลิงอยู่

ครบและอยู่ในสภาพดี 
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- ตรวจสอบสายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบพับแขวน (Hose racks) หรือแบบม้วนสาย (Hose 
reels) และหัวฉีด (Nozzles) ว่าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย 

- วาล์วควบคุม จะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีนํ้ารั่วซึม 
ช. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Automatic sprinklers) 

- หัวกระจายน้ําดับเพลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ สภาพของหัวกระจายน้ําดับเพลิงต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือชํารุด
เสียหาย 

- การเปลี่ยนหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่เสียหาย ณ จุดติดต้ังต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่าน้ี 
(1) ชนิด 
(2) ขนาดออริฟิซ 
(3) อุณหภูมิทํางาน 
(4) การเคลือบผิว 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ใช้งานเป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุ่มหัวกระจายนํ้าดับเพลิงไป
ทดสอบการทํางานในห้องทดสอบ และต้องกระทําลักษณะเดียวกันน้ีทุก ๆ 10 ปี 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่มีความเส่ียงต่อการเสียหายทางกล ควรจะมีอุปกรณ์ครอบ
ป้องกัน (Sprinkler guards) 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิงสํารอง จะต้องจัดเตรียมไว้ไม่น้อยกว่าหกหัว ในกล่องบรรจุ
เพ่ือป้องกันจากความช้ืน ฝุ่น การกัดกร่อน หรืออุณหภูมิสูงเกินกว่า 38 องศา
เซลเซียส (100 องศาฟาเรนไฮต์) 

- จํานวนหัวกระจายนํ้าดับเพลิงสํารอง สําหรับอาคารที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ควรมีจํานวนดังน้ี 
จํานวนหัวกระจายนํ้าดับเพลิงสํารอง 
(1) อาคารที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิง - ไม่น้อยกว่า 6 หัว 
  ไม่เกิน 300 หวั 
(2) อาคารที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิง  - ไม่น้อยกว่า 12 หัว 
  ระหว่าง 300 หัวถึง 1,000 หัว 
(3) อาคารที่ติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิง  - ไม่น้อยกว่า 24 หัว 
  ต้ังแต่ 1,000 หัว ขึ้นไป 
หมายเหตุ หัวกระจายนํ้าดับเพลิงสํารองจะต้องเตรียมไว้ทุกชนิดที่มีใช้ในอาคาร 

 หรือ สถานประกอบการน้ัน ๆ 
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ตารางท่ี 6.5.3 สรุปการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 
1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
-ขับด้วยเคร่ืองยนต์ 
-ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
-เคร่ืองสูบน้ํา 

-ทดสอบเดินเคร่ือง 
-ทดสอบเดินเคร่ือง 
--ทดสอบปริมาณการสูบน้ําและความดัน 

 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุกปี 

2. หัวรับน้ําดับเพลิง 
(Fire department connections) 
-ตัวหัวรับน้ําดับเพลิง 

 
ตรวจสอบ 

 
 
ทุกเดือน 

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร
(Hydrants) 
-หัวดับเพลิง 

 
-ตรวจสอบ 
-ทดสอบ(เปิดและปิด) 
-บํารุงรักษา

 
 
ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกคร่ึงปี 

4. ถังน้ําดับเพลิง 
-ระดับน้ํา 
-สภาพถังน้ํา 

ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 

 
ทุกเดือน 
ปีละ 2 คร้ัง 

5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(Hose and Hose station) 
-สายฉีดน้ําและอุปกรณ์ 

 
-ตรวจสอบ 

 
 
เดือนละคร้ัง 

6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
(Sprinkler System) 
-Main drain 
-มาตรวัดความดัน 
-หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
-สัญญาณวาล์ว 
-สวิตซ์ตรวจการไหลของนํ้า 
-ล้างท่อ 
-วาล์วควบคุม 

 
-ทดสอบการไหล 
-ทดสอบค่าความดัน 
-ทดสอบ 
-ทดสอบ 
-ทดสอบ 
-ทดสอบ 
-ตรวจสอบชีลวาล์ว 
-ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกวาล์ว 
-ตรวจสอบสวิทซ์สัญญาณปิด-เปิดวาล์ว 

 
 
3 เดือนคร้ัง 
ทุก 5 ปี 
ทุก 50 ปี 
3 เดือนคร้ัง 
3 เดือนคร้ัง 
5 ปี 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

 

 


