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   ภาคที่ 1   ความหมายของเพลิงไหม 
 
1.1 ความหมายของเพลิงไหม 
 
 เพลิงไหมเปนปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เกิดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ในขณะเดียวกับที่
เกิดปฏิกิริยานั้นจะมีความรอนและแสงสวางเกิดขึ้นดวย ซ่ึงหมายความวาเพลิงไหมจะเปนกระบวนการทาง
เคมีที่มีการสลายตัวอยางรวดเร็วของเชื้อเพลิง และมีผลผลิตออกมาเปนความรอนและแสงสวาง 
 นิยามของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น คือ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดระหวางสารใดๆ กับออกซิเจน และทําใหมี
ความรอนเกิดขึ้น และความรอนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมนี้ จะเปนแหลงความรอนซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหการลุกไหมของไฟดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

 
ตัวอยางของปฏิกิริยาการเผาไหมที่มีมีเทน (CH4) เปนเชือ้เพลิง 

 
CH4 + 2O2 →   CO2 + 2H2O + ความรอน 

 
 ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของเพลิงไหมจะอยูในระดับกลาง (Mid-Range Reaction) ตัวอยางของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่มีความรวดเร็วในการเกิดปฏิกิริยาต่ํากวาความรวดเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของเพลิง
ไหม คือ ปฏิกิริยาที่เกิดในกระบวนการกัดกรอน (Corrosion) และตัวอยางของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่มี
ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาสูงกวาความรวดเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของเพลิงไหม คือ การระเบิด 
 
1.2 องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม 
 
 องคประกอบพื้นฐานของการเกิดเพลิงไหมมี 3 องคประกอบ 

1. ออกซิเจน 
2. เชื้อเพลิง 
3. ความรอน 

 ปริมาณขององคประกอบในการเกิดเพลิงไหมแตละชนิดจะไมแนนอน โดยจะแตกตางกันไปตาม
สภาวะของการเกิดเพลิงไหมและคุณสมบัติเชื้อเพลิง ปริมาณขององคประกอบในการเกิดเพลิงไหมแตละ
องคประกอบจะมีความสัมพันธกันโดยตรง 
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 การที่ไฟสามารถลุกติดไดนั้น จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนที่สําคัญ ก็คือ เชื้อเพลิง 
ออกซิเจน และความรอน นอกจากนี้องคประกอบอีกอยางหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในการที่จะทําใหไฟนั้นลุก
ติดไดอยางตอเนื่องตอไป คือ ปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม 
 ทฤษฎีปริซึมสามเหลี่ยมของไฟ (Fire Tetrahedron Theory) เปนทฤษฎีพื้นฐานที่ใชอธิบายหลักการ
เกิดของไฟ โดยไฟจะตองประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความ
รอน เพื่อใหติดขึ้นเปนไฟ และสามารถอธิบายดวยรูปสามเหลี่ยมงายๆไดดังรูปที่ 1.2.1 โดยการแทนดานแต
ละดานของสามเหลี่ยมดวยองคประกอบแตละตัวของไฟ หากสามเหลี่ยมนี้ขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่ง
ไปทําใหไมครบเปนรูปสามเหลี่ยม มีความหมายวาไมสามารถเกิดการติดไฟขึ้นมาไดนั่นเอง ออกซิเจนที่มี
อยูในอากาศแลว จะทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงซึ่งโดยมากก็จะเปนสารที่มีธาตุคารบอน (C) หรือไฮโดรเจน (H) 
เปนองคประกอบ เกิดเปนการเผาไหมติดไฟขึ้นมาไดเมื่อเปนการทําปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงตองมี
ความรอนหรือแหลงกําเนิดความรอนเพื่อทําใหเกิดเปนไฟที่สมบูรณได สําหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะสามารถ
กระตุนตัวเองหรือเกิดไดตอเนื่องโดยปราศจากแหลงความรอนจากภายนอกจะตองมีปริมาณเชื้อเพลิงและ
ออกซิเจนอยางเหมาะสมและทําปฏิกิริยาในอัตราที่สามารถใหพลังงานความรอนที่เกิดจากการเผาไหมมา
กระตุนปฏิกิริยาของตัวมันเองอยางตอเนื่องได เรียกปฏิกิริยาแบบนี้วา ปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) ซ่ึง
องคประกอบทั้งหมดก็รวมกันเปนปริซึมสามเหลี่ยมของไฟ (Fire Tetrahedron) นั่นเอง 

 
รูปที่ 1.2.1 แสดงองคประกอบของการเกิดเพลิงไหม 
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ดังนั้น วิธีการดับไฟ คือ การที่พยายามตัดองคประกอบอันใดอันหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมของไฟ 
(Fire Tetrahedron) ออกไปนั่นเอง สารเคมีที่ใชดับเพลิงแตละชนิดจึงมุงที่จะทําลายองคประกอบเหลานั้น ใน
การเลือกใชงาน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงแลว ตองมีความปลอดภัยใน
การใชงานดับเพลิงในแบบนั้นๆ โดยไมมีอันตรายอื่นที่เกิดจากการดับไฟ 
 คุณสมบัติสําคัญของเชื้อเพลิงที่ถูกนํามาใชพิจารณาแยกประเภทของสารไวไฟ คือ จุดเดือด (Boiling 
point) และ จุดวาบไฟ (Flashpoint) สวนมากแลวเชื้อเพลิงจะไมสามารถเผาไหมไดในสถานะของแข็งหรือ
ของเหลว ตองสลายตัวใหอยูในสถานะไอกอน ภายใตการกระทําจากความรอน ในสถานะของแข็ง
กระบวนการสลายตัวดังกลาว เรียกวา กระบวนการไพโรไรซีส (Pyrolysis) สวนสถานะของเหลวเรียกวา 
กระบวนการเกิดไอ (Vaporization) ของของเหลวนี้ทําใหเกิดเปนไอของของผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ 
(ออกซิเจน) ที่พรอมจะติดไฟได ณ อุณหภูมิหนึ่ง อุณหภูมินี้จะเรียกวา จุดวาบไฟ (Flashpoint) และเปน
อุณหภูมิที่ต่ําที่สุดที่ทําใหเกิดกลุมไอผสมพรอมติดไฟไดตลอดบริเวณผิวของของเหลว 
 การเกิดเพลิงไหมของเชื้อเพลิงที่มีการใหความรอนลวงหนา (Preheated Fuel) จะใชแหลงความรอน
ที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟในปริมาณที่นอยกวา การเกิดเพลิงไหมเชื้อเพลิงที่ไมไดใหความรอนลวงหนา เชน 
น้ํามันเบนซินร่ัวไหลลงบนพื้นปูนในบริเวณที่มีอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จะเกิดการลุกติดไฟยากกวา
น้ํามันเบนซินที่เกิดการรั่วไหลในลักษณะเดียวกันแตเกิดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส 
 ในบริเวณที่มีกาซออกซิเจนอยูหนาแนน (Oxygen-Enriched Atmosphere) เชื้อเพลิงจะสามารถเกิด
การลุกติดไฟไดงายกวา บริเวณที่มีออกซิเจนอยูเบาบางกวา 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขององคประกอบในการเกิดเพลิงไหม องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
จะสงผลกระทบตอองคประกอบที่เหลือเสมอ  
 นอกจากออกซิเจน (Oxygen) ที่เปนองคประกอบของการเกิดเพลิงไหมจะเกิดจากกาซออกซิเจน
แลว ยังสามารถพิจารณาสารเคมีอ่ืนหรือออกซิเจนจากแหลงอื่นเปนออกซิเจนไดดวย สารเคมีบางตัวจะมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับออกซิเจน เชน คลอรีน (Chlorine) ซ่ึงเมื่อคลอรีนเปนสวนประกอบของสารใด ก็จะ
เปนสาเหตุที่ทําใหสารนั้นเกิดเพลิงไหมไดงาย เนื่องจาก คลอรีนจะเปนตัวออกซิไดซ (Oxidizer)  กลาวคือ 
เมื่อมีการลุกติดไฟเกิดขึ้นกับสารเคมีกลุมนี้ จะทําใหเกิดออกซิเจนขึ้นในกระบวนการเผาไหม ดังนั้นในการ
ลุกไหมกับสารเคมีกลุมนี้จึงไมจําเปนตองใชออกซิเจนในอากาศ  นอกจากนี้ยังมีสารบางชนิด เชน แอมโม
เนี่ยมไนเตรต (Ammonium Nitrate) จะมีออกซิเจนเปนองคประกอบในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะไมตองพึ่ง
ออกซิเจนจากภายนอกในการทําใหเกิดเพลิงไหม 
 ลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงมีความสัมพันธตอการเกิดเพลิงไหมดวย เชน ขี้เล่ือยจะลุกติดไฟ
ไดงายกวาแผนไม เนื่องจากขี้เล่ือยมีพื้นที่ผิวมากกวาแผนไมทําใหความรอนสามารถกระจายตัวไดอยาง
รวดเร็วและเกิดเพลิงไหมไดงายกวาแผนไม ฝุนเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนซึ่งฝุนมีมวลเล็กแตมีพื้นที่ผิว
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รวมกันมาก เมื่ออยูในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถทําใหเกิดระเบิดขึ้นได ฝุนที่มักมีการระเบิดเกิดขึ้น
บอยครั้ง เชน ฝุนของเมล็ดพืชและฝุนถานหิน 
 ในการเกิดเพลิงไหม เพลิงจะลุกไหมที่ไอของเชื้อเพลิงไมวาเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหมนั้นจะมี
สถานะใดเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของเหลวจะติดไฟไดงายกวาเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง สวน
เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซก็จะติดไฟไดงายกวาเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของเหลว ลักษณะทางกายภาพของ
เชื้อเพลิงจะมีผลตอลักษณะและพฤติกรรมของการลุกไหมโดยตรง 
 
1.3 ชนิดของเพลิงไหม 
 
 เพลิงไหมจะถูกแบงตามชนิดของเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหม การแบงชนิดของเชื้อเพลิงจะชวยให
สามารถประเมินถึงอันตราย และกําหนดวิธีการดับเพลิงไหม รวมถึงการเลือกใชสารดับเพลิงไดอยาง
เหมาะสม 
 
1.  ไฟประเภท ก (Class A) 
 ไฟประเภท ก จะเปนไฟที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชนิดทั่วไป เชน ไม กระดาษ และเสื้อผา เปนตน  การลุก
ไหมของไฟประเภท ก ในตอนเริ่มตนมักจะเปนไปอยางชาๆ เนื่องจากเชื้อเพลิงมีสถานะเปนของแข็งทําให
สามารถกักเก็บเชื้อเพลิงชนิดนี้ไดงาย เมื่อเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก ถูกเผาไหมไปหมดจะเหลือเปนเถาถาน 
 
2.  ไฟประเภท ข (Class B) 
 ไฟประเภท ข จะเปนไฟที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ของเหลวติด
ไฟ (Combustible Liquid) และเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซ ตัวอยางของเชื้อเพลิงของไฟประเภท ข ไดแก 
น้ํามันเบนซิน โพรเพน และแอลกอฮอล เปนตน โดยปกติแลวเชื้อเพลิงชนิดนี้จะลุกไหมไดอยางรวดเร็ว 
เชื้อเพลิงของไฟประเภท ข จะเปนของเหลว (Fluid) ซ่ึงจะทําใหเชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้เกิดการไหลหรือ
การเคลื่อนที่ไดทําใหการจัดการกับเชื้อเพลิงของไฟประเภท ข ยากกวาการจัดการกับเชื้อเพลิงของไฟ
ประเภท ก เชื้อเพลิงของไฟประเภท ข เมื่อเผาไหมแลวจะไมเหลือเถาถาน 
 
3.  ไฟประเภท ค (Class C) 
 ไฟประเภท ค จะมีเชื้อเพลิงเปนอุปกรณไฟฟา เชน มอเตอร และเครื่องจักรที่ใชไฟฟา เปนตน ไฟ
ประเภท ค นี้จะเปนไฟประเภทเดียวที่ถูกจําแนก โดยที่ไมเกี่ยวกับชนิดเชื้อเพลิงโดยตรง แตใชกระแสไฟฟา
ที่อยูในเชื้อเพลิงเปนเกณฑในการจําแนก โดยที่เชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหมอยูอาจจะเปนไฟประเภทอื่น ๆ 
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เมื่อใดที่กระแสไฟฟาถูกตัดออกจากเชื้อเพลิง ก็จะไมพิจารณาไฟที่กําลังลุกไหมอยูเปนไฟประเภท ค อีก
ตอไป ในการพิจารณาถึงเพลิงไหมประเภท ค จะไมสนใจวาอุปกรณไฟฟานั้นอยูในสถานะที่เปดหรือปดอยู 
แตจะพิจารณาวามีการตอกระแสไฟฟาไปที่อุปกรณไฟฟาดังกลาวหรือไม ถาหากวามีการตอกระแสไฟฟา
ไปที่อุปกรณไฟฟาดังกลาวก็จะพิจารณาวาอุปกรณไฟฟานี้เปนเชื้อเพลิงของไฟประเภท ค 
 
4.  ไฟประเภท ง (Class D) 
 ไฟประเภท ง จะเปนไฟที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่เปนโลหะที่สามารถติดไฟได เชน แมกนีเซียม 
(Magnesium) ไททาเนี่ยม (Titanium) และเซอโคเนี่ยม (Zirconium) เปนตน โดยปกติแลวเชื้อเพลิงประเภทนี้
จะติดไฟยาก แตเมื่อเกิดการลุกไหมขึ้นแลวจะทําใหเกิดเพลิงไหมที่มีความรุนแรงมาก เพลิงไหมประเภท ง 
จะทําการดับเพลิงคอนขางยากแตเชื้อเพลิงของไฟประเภท ง จะไมมีใชในงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
 
1.4  แหลงกําเนิดความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟ 
 
 แหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกไหมของไฟสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ตามที่มาของ
แหลงกําเนิดความรอน คือ 
  
1.  แหลงความรอนที่เกิดจากระบวนการเชิงกล 
 แหลงความรอนที่เกิดจากระบวนการเชิงกล คือ การเสียดสี และการอัดตัว  
  
2.  แหลงความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟา 
 แหลงความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟา คือ ความตานทานในวงจรไฟฟา การเกิดประกายไฟ ไฟฟา
สถิตย และฟาผา  
  
3.  แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
 แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี คือ กระบวนการเผาไหม กระบวนการสลายตัว กระบวนการ
ยอยสลาย และกระบวนการละลาย  
4.  แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร 
 แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร คือ กระบวนฟสชั่น (Fission) และกระบวนการฟวช่ัน 
(Fusion) 
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1.5  รายละเอียดของแหลงความรอนที่ทําใหเกิดเพลิงไหม 
 
1.  แหลงความรอนที่เกิดจากกระบวนการเชิงกล 
 แหลงความรอนที่เกิดจากกระบวนการเชิงกลสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 1.1  การเสียดสี 
 การเสียดสีจะเกิดการสัมผัสกันระหวางพื้นผิวสองพื้นผิว โดยที่พื้นผิวอยางนอยหนึ่งพื้นผิวตองมี
การเคลื่อนที่ การเสียดสีจะทําใหมีความรอนเกิดขึ้น ซ่ึงความรอนดังกลาวสามารถทําใหวัตถุที่สามารถติดไฟ
ไดเกิดการลุกติดไฟขึ้น ตัวอยางของความรอนที่เกิดจากการเสียดสี คือ ความรอนที่เกิดจากการลื่นไถลของ
สายพานบนมูเล ความรอนที่เกิดขึ้นจะทําใหสายพานซึ่งเปนวัตถุที่สามารถติดไฟไดเกิดการลุกติดไฟขึ้น 
 นอกจากนี้การเสียดสียังสามารถทําใหเกิดการลุกติดไฟได หากวาการเสียดสีนั้นทําใหเกิดประกาย
ไฟขึ้น ตัวอยางเชน การเกิดประกายไฟในเครื่องขัด ทําใหเกิดการลุกติดไฟกับวัตถุที่สามารถติดไฟไดใน
บริเวณนั้น 
 1.2  การอัดตัว 
 การอัดตัวเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความรอนในการลุกติดไฟที่ได จากกฎของกาซ (Gas Law) ตาม
หลักทางเคมี เมื่อกาซถูกอัดตัวจะทําใหกาซนั้นมีความดันเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของกาซก็จะเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย ดังนั้นในระหวางที่กาซถูกอัดตัว มีความเปนไปไดที่จะเกิดความรอนที่สูงเพียงพอที่เปนสาเหตุที่ทําให
วัตถุที่สามารถติดไฟไดเกิดการลุกติดไฟ หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซลก็จะใชหลักการของการอัดตัว
ของกาซในการจุดระเบิดในเครื่องยนตเชนกัน 
 
2.  แหลงความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟา  
 แหลงความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟา จะเกิดขึ้นได 4 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 2.1  ความตานทานในวงจรไฟฟา 
 ความตานทานในวงจรไฟฟาจะมีลักษณะคลายกับแรงเสียดทานที่ทําใหเกิดความรอน  ในขณะที่
กระแสไฟฟาไหลผานตัวนําไฟฟา (Conductor) จะตองใชกระแสไฟฟาในปริมาณที่สามารถดึงเอาแรงเสียด
ทานระหวางอะตอมในขณะที่กระแสไฟฟาเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ซ่ึงสาเหตุนี้จะเปนสาเหตทุีท่าํให
เกิดความตานทานในการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟา โดยความตานทานนี้จะเปลี่ยนเปนความรอน ปริมาณ
ของความรอนที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ตัวนําไฟฟานั้นมีการหุมฉนวนหรือไม ขนาดของตัวนํา
ไฟฟา วัสดุที่ใชผลิตตัวนําไฟฟา และความไวในการกระจายตัวของความรอนที่เกิดขึ้น เปนตน  ตัวอยางของ
การเกิดเพลิงไหมในลักษณะนี้  คือ  การเกิดเพลิงไหมในแผงวงจรไฟฟา เนื่องจากตัวนําไฟฟารับ
กระแสไฟฟามากกวาที่ไดออกแบบไว ทําใหเกิดความรอนสูงมาก 
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  2.2  ประกายไฟ 
  ประกายไฟสามารถเกิดไดตลอดเวลาและถาหากวงจรไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเคลื่อนที่อยูถูกกีด
ขวางจะทําใหเกิดประกายไฟขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟาพยายามเคลื่อนที่ ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิด
จากประกายไฟจะเกิดจากปริมาณของกระแสไฟฟาที่ถูกนําพาและลักษณะของการกีดขวางกระแสไฟฟา 
การเปดสวิตชไฟจะทําใหเกิดประกายไฟขนาดเล็ก 
  2.3  ไฟฟาสถิตย 
  ไฟฟาสถิตย จะทําใหเกิดการเรียงตัวของประจุไฟฟาบนพื้นผิวของวัตถุ 2 วัตถุ โดยที่วัตถุหนึ่งมี
ลักษณะเปนขั้วบวก อีกวัตถุที่เหลือเปนขั้วลบ และถาวัตถุทั้งสองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ประจุ
ไฟฟาที่อยูบนพื้นผิวของวัตถุทั้งสอง จะทําใหเกิดประกายไฟระหวางพื้นผิวทั้งสองขึ้น และในกรณีที่วัตถุทั้ง
สองเปนน้ํามันเบนซินและพื้นผิวของถังเก็บ เมื่อมีการถายเทน้ํามันเบนซินเขาออกจากถัง ก็สามารถจะเกิด
เพลิงไหมขึ้นได เนื่องจากวาเวลาที่วัตถุตางชนิดกัน เคลื่อนที่ใกลกันจะทําใหมีไฟฟาสถิตยเกิดขึ้น ตัวอยาง
ของพื้นที่ที่มีไฟฟาสถิตยเกิดขึ้นอยางรุนแรงไดแก พื้นที่ที่มีการถายเทของของเหลวไวไฟผานทอ เม็ด
พลาสติกถูกขนถายดวยลมผานทางทอ และแผนฟลมพลาสติกถูกดึงเขาไปในแทนพิมพ 
  2.4  ฟาผา 
  ฟาผา จะเปนแหลงกําเนิดความรอนที่ทําใหเกิดเพลิงไหมที่ไมสามารถควบคุมได ฟาผาจะเกิด
จากการกอตัวของประจุไฟฟาระหวางกอนเมฆ หรือระหวางกอนเมฆกับพื้นโลก เมื่อประจุไฟฟากอตัวถึงจุด
ที่มีพลังงานที่เพียงพอจะเกิดการปลอยประจุไฟฟาและทําใหเกิดฟาผาขึ้น ซ่ึงฟาผานี้จะทําใหเกิดความรอน
ในปริมาณที่สูงมาก 
 
3.  แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
 แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี จะเกิดขึ้นได 4 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 3.1  กระบวนการเผาไหม 
 กระบวนการเผาไหมจะเกิดเมื่อมีการลุกไหมเกิดขึ้น และในการลุกไหมก็ยอมมีความรอนเกิดขึ้น 
ความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะทําใหการลุกไหมดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
 3.2  กระบวนการสลายตัว 
 ในกระบวนการสลายตัว ความรอนจะเกิดขึ้นจากวัตถุที่กําลังสลายตัว กระบวนการสลายตัวจะ
เหมือนกระบวนการเผาไหมที่ตองอาศัยความรอนในการเริ่มตนกระบวนการ แตกระบวนการนี้จะเกิดชากวา
กระบวนการเผาไหมมาก แหลงความรอนที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะสรางปญหาเฉพาะกับวัตถุที่จัดเก็บใน
ลักษณะที่เปนกองขนาดใหญ 
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 3.3  กระบวนการยอยสลาย 
 ความรอนที่เกิดจากการทับถมจะมีลักษณะใกลเคียงกับความรอนที่เกิดจากการสลายตัวอยางมาก 
แตจะตางกันคือ การยอยสลายไมตองอาศัยความรอนจากภายนอก สําหรับวัตถุบางชนิดที่อุณหภูมิหองจะมี
อัตราการออกซิเดชั่นที่รวดเร็วเพียงพอที่จะทําใหเกิดเพลิงไหมขึ้น 
 
4.  แหลงความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร 
 แหลงความรอนจากปฏิกิ ริยานิวเคลียร เกิดขึ้นโดยการทําปฏิกิ ริยากันของอะตอมในสาร
กัมมันตภาพรังสี เชน ยูเรเนียม (Uranium) หรือ พลูโตเนียม (Plutonium) เปนตน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมี 2 
ลักษณะ คือ กระบวนการฟสชั่น (Fission) เปนกระบวนการทําใหเกิดความรอนจากการแตกตัวของอะตอม 
กระบวนการนี้สามารถนํามาใชในเชิงพาณิชยได เชน โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เปนตน สวนกระบวนการ
ฟวช่ัน (Fusion) เปนกระบวนการทําใหเกิดความรอนจากการรวมตัวของอะตอม แตกระบวนการนี้ยังไม
สามารถนํามาใชในกิจการเชิงพาณิชยได 
 
1.6  การวัดอัตราความไวไฟของเชื้อเพลิง 
 
 เมื่อพิจารณาถึงความไวไฟของสารจะตองใชคุณสมบัติของสารนั้นๆ หลายตัวในการพิจารณา 
1.  จุดวาบไฟ (Flashpoint) 
 จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงซึ่งมีสถานะเปนของเหลว เกิดไอเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากเพียง
พอที่จะทําใหเกิดเปลวไฟวาบขึ้นที่ผิวของของเหลว เมื่อมีแหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟภายนอก
เขาไปที่ผิวของของเหลว และเมื่อนําแหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟออกจากบริเวณนั้น เปลวไฟก็
จะดับลง เนื่องจากอุณหภูมินี้ยังไมสูงเพียงพอที่จะทําใหกระบวนการเผาไหมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (Self-
Sustained Combustion) จุดวาบไฟนี้จะเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาถึงความอันตรายดาน
อัคคีภัยของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของเหลว เนื่องจากจุดวาบไฟจะเปนอุณหภูมิต่ําสุดที่เชื้อเพลิงเหลวมี
โอกาสลุกติดไฟขึ้น 
 
2.  จุดติดไฟ (Ignition Temperature หรือ Fire Point) 
 จุดติดไฟจะเปนอุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถลุกไหมไดอยางตอเนื่อง เมื่อใชแหลงความรอนจาก
ภายนอก เฉพาะในตอนที่เร่ิมกระบวนการ โดยทั่วไปจุดติดไฟจะมีอุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟอยูเล็กนอย 
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3.  จุดลุกติดไฟไดเอง (Auto-Ignition Temperature) 
 จุดลุกติดไฟไดเองจะเปนอุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟขึ้นได โดยไมตองอาศัยแหลงความ
รอนจากภายนอก 
  
4.  ชวงของการไวไฟหรือชวงของการระเบิด (Flammable Range or Explosion Range) 
 ชวงของการไวไฟหรือชวงของการระเบิดจะถูกกําหนดใหอยูในรูปของอัตราสวนรอยละของไอ
ของสารไวไฟ (Flammable Vapour) หรือ กาซไวไฟ (Flammable Gas) ที่อยูในอากาศ ที่สามารถเกิดการลุก
ติดไฟได ชวงของการไวไฟของเชื้อเพลิงคือพื้นที่ระหวางคา จุดสูงสุดในชวงของความหนาแนนที่ทําใหเกิด
การลุกติดไฟ (Upper Flammable Limit ) และคาจุดต่ําสุดของชวงหนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการ
ลุกติดไฟ (Lower Flammable Limit) หรือบางที่จะเรียกวาคา Upper Explosive Limit (UEL) และคา Lower 
Explosive Limit (LEL) ตามลําดับ 
 ตัวอยางเชน น้ํามันเบนซิน จะมีคาจุดต่ําสุดของชวงหนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการลุกติด
ไฟ (LFL) ประมาณ 1.5 และมีคา จุดสูงสุดในชวงของความหนาแนนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟ (UFL) 
ประมาณ 7.5 ซ่ึงหมายความวา ถาไอของน้ํามันเบนซินผสมอยูในอากาศระหวาง รอยละ 1.5 และ 7.5  และ
ในขณะเดียวกันกับที่มีการนําแหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟเขามาในบริเวณดังกลาว  ไอน้ํามัน
เบนซินนั้นจะสามารถลุกติดไฟ หรือระเบิดขึ้นได แตถาปริมาณของไอน้ํามันเบนซินในอากาศมีคาประมาณ
รอยละ 1 ก็จะไมสามารถลุกติดไฟไดเนื่องจากสวนผสมเจือจางเกินไป แตถาปริมาณของไอน้ํามันเบนซินมี
คามากกวารอยละ 10 สวนผสมดังกลาวก็จะหนาแนนเกินกวาที่จะเกิดการลุกไหม เนื่องจากวาอัตราสวนของ
ไอเชื้อเพลิงในอากาศจะแปรผกผันกับปริมาณออกซิเจน  
 
5.  ความไวไฟของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง 
 การวัดความไวไฟของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง จะทําการทดสอบโดยพิจารณาถึงผลการ
ทดสอบการลุกติดไฟ การลุกลามของเปลวไฟ (Flame Spread) และการทําใหเกิดควัน (Smoke Production) 
ของวัตถุที่นํามาทดสอบ ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความไวไฟของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งนั้นๆ 
 ประเภทของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง โดยท่ัวไปจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ 
ดังตอไปนี้ 
 1.  เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งที่มีความยืดหยุน (Flexible Solid) เชน ฟองน้ํา ใยสังเคราะห 
และเสื้อผา เปนตน 
 2.  เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งที่ยืดหยุนไมได (Structural Solid) เชน วัสดุที่ใชในการกอสราง
อาคาร เปนตน 
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 ในการทดสอบการความไวไฟของเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง สามารถแบงการทดสอบไดเปน 
3 ประเภท คือ 
 5.1  การหาปริมาณความรอนและระยะเวลาที่ทําใหเชื้อเพลิงลุกติดไฟ  
 ปริมาณความรอนและระยะเวลาทําใหเชื้อเพลิงลุกติดไฟ จะเปนคุณสมบัติสําคัญที่บอกถึงอันตราย
ดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งที่มีความหนาแนนต่ํา เชน กระดาษจะใชปริมาณ
ความรอนและเวลาที่ส้ันในการลุกติดไฟขึ้น 
 5.2  การลุกลามของไฟ 
 การลุกลามของไฟจะบอกถึงความเร็วของไฟที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวของเชื้อเพลิงจากจุดหนึ่งไปยังจุด
หนึ่ง หลังจากที่เชื้อเพลิงเริ่มลุกติดไฟ เชื้อเพลิงที่มีการลุกลามของไฟไดดีก็จะมีอันตรายดานอัคคีภัยมาก 
 5.3  ปริมาณการเกิดควันไฟ 
 ปริมาณการเกิดควันไฟจะวัดจากปริมาณควันที่สามารถมองเห็นได โดยจะไมพิจารณาจาก
องคประกอบทางเคมีของควันไฟ 
 
1.7  ลักษณะเฉพาะของสารไวไฟ 
 
1.  ความดันไอ (Vapor Pressure)  
 ความดันไอ คือ คาที่ใชบอกถึงความสามารถในการกลายเปนไอของของเหลว ความดันบรรยากาศ 
(Atmospheric Pressure) จะเปนแรงที่มีการกระทําโดยบรรยากาศในทิศกดลง โดยจะกดอยูที่ผิวหนาของ
ของเหลว สวนความดันไอจะเปนแรงที่มีทิศทางตรงกันขามกับความดันบรรยากาศ ความดันไอจะเกิดจาก
แรงผลักของไอในทิศลอยขึ้นจากผิวของของเหลว 
 ความดันไอจะมีหนวยวัดหลายหนวย เชน ความดันบรรยากาศ (Atmospheres (atm)) มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และปอนดตอตารางเมตร (psi) 
 ความดันบรรยากาศจะมีคาคงที่ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลระดับหนึ่ง โดยที่ความดันบรรยากาศที่
ระดับน้ําทะเลจะมีคาเทากับ 760 มิลลิเมตรปรอท ความดันไอจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง 
ตัวอยางเชน บนยอดเขาจะมีความดันบรรยากาศต่ํากวาที่ชายทะเล ความดันที่เกิดจากของเหลว จะเปน
คุณสมบัติเฉพาะตัวของของเหลว ตัวอยางเชน เคโรซีน (Kerosene) จะมีความดันไอเทากับ 5 มิลลิเมตร
ปรอทที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ซ่ึงหมายความวา เคโรซีนจะระเหยกลายเปนไอไดนอยมาก เมื่ออยูที่
อุณหภูมิปกติ สําหรับ โทลูอีน (Toluene) ซ่ึงเปนตัวทําละลายที่มีการใชงานอยางแพรหลาย จะมีความดันไอ 
21 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 20  องศาเซลเซียส ซ่ึงหมายความวาโทลูอีน กลายเปนไอไดงายกวา เคโรซีน 
และสําหรับเอททิลอะซิเตท (Ethyl Acetate) จะมีความดันไอเทากับ 73 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ซ่ึงจะหมายความวา เอทิลอะซิเตทจะเปนไอไดงายกวาโทลูอีน  
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 2.  ความหนาแนนของไอ (Vapor Density)  
 ความหนาแนนของไอ คือ การเปรียบเทียบคาความหนาแนนของไอของสารชนิดตาง ๆ กับความ
หนาแนนของอากาศซึ่งมีคาเทากับ 1 ไอของสารใดๆ ที่มีความหนาแนนของไอนอยกวา 1 จะหมายความวา 
ไอของสารนั้นเบากวาอากาศ ซ่ึงไอของสารดังกลาวจะลอยตัวขึ้น และฟุงกระจายจากพื้น สวนไอของสารที่
มีคาความหนาแนนของไอมากกวา 1 ไอนั้นจะหนักกวาอากาศ และมีลักษณะที่รวงลงสูพื้นลงสูจุดที่ต่ําที่สุด 
 ความหนาแนนของไอจะบอกถึงลักษณะอันตรายของกาซที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่ไอของสารมีความ
หนาแนนนอยกวา 1 ไอนั้นจะฟุงกระจายไปไดไกลทําใหมีพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดอันตรายกวาง แตในกรณีที่
ไอของสารมีความหนาแนนมากกวา 1 จะมีอันตรายในลักษณะการสะสมของไอ เนื่องจากไอจะเคลื่อนที่ลง
จุดต่ําสุดและสะสมจนมีปริมาณมาก 
  ไอของสารไวไฟ (Flammable Liquid Vapor) และกาซไวไฟ (Flammable Gas) โดยทั่วไปจะหนัก
กวาอากาศ ตัวอยางเชน โพรเพนที่มีคาความหนาแนนของไอเทากับ 1.6 ซ่ึงจะแสดงวาโพเพรนหนักกวา
อากาศคอนขางมาก สวนอเซทิลิน (Acetylene) จะมีคาความหนาแนนของไอเทากับ 0.907 ซ่ึงจะหมายความ
วาอเซทิลีนเบากวาอากาศเล็กนอย 
 
3.  ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity)  

 ความถวงจําเพาะ จะเปนการเปรียบเทียบความหนาแนนชนิดตาง ๆ กับความหนาแนนของน้ําซึ่งมี
คาเทากับ 1  การเปรียบเทียบความหนาแนนในลักษณะนี้จะใชกับสารที่มีสถานะเปนของเหลวกับความ
หนาแนนของน้ํา  โดยของเหลวที่มีคาความถวงจําเพาะนอยกวา 1 จะหมายความวาของเหลวนั้นเบากวาน้ํา 
สวนของเหลวที่มีคาความถวงจําเพาะมากกวา 1 จะหมายความวาของเหลวนั้นหนักกวาน้ํา 
 
4.  ความสามารถในการละลาย (Solubility)   
 ความสามารถในการละลาย  จะหมายถึงความสามารถในการรวมตัวของสารใด  ๆ กับน้ํา 
ความสามารถในการละลายจะไมมีหนวย  ของเหลวบางชนิดสามารถละลายน้ําได บางชนิดละลายได
บางสวน บางชนิดละลายไดอยางสมบูรณ ของเหลวประเภทไฮโดรคารบอน  เชน น้ํามันเบนซินไมสามารถ
ละลายน้ําได และจากคุณสมบัติในเรื่องความถวงจําเพาะของน้ํามันเบนซิน ที่น้ํามันเบนซินมีคาความ
ถวงจําเพาะนอยกวา 1 หมายความวา น้ํามันเบนซินจะลอยอยูบนผิวหนาของน้ําและยังคงลอยอยูไปเรื่อย 
ในขณะที่ไอโซโพพิวแอลกอฮอล (Isopropyl Alcohol) ที่มีความถวงจําเพาะนอยกวา 1 แตสามารถละลายน้ํา
ได เมื่อเทลงไปในน้ําจะลอยอยูบนผิวหนาของน้ําในตอนแรก แตหลังจากนั้นก็จะรวมตัวกับน้ํากลายเปน
สารละลาย 
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1.8  การถายเทความรอน 
  
 การถายเทความรอนเปนคุณสมบัติที่ทําใหไฟลุกลาม การควบคุมความสูญเสียเนื่องมาจากเพลิงไหม 
จะตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกในการลุกลามของไฟ เพื่อที่จะไดหาแนวทางในการควบคุมการ
ลุกลามนั้น 
 ไฟจะสามารถลุกลามผานทางกลไกในการถายเทความรอนได 4 ทาง ประกอบดวย  
  1. การสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง 
  2. การพาความรอน (Convection) 
  3. การแผรังสีความรอน (Radiation) 
  4. การนําความรอน (Conduction) 
 โดยรายละเอียดของการลุกลามของไฟ มีดังตอไปนี้ คือ 
 
1.  การสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง 
 การสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง คือ การที่เพลิงไหมลุกลามจากจุดหนึ่งไปยังพื้นที่ขางเคียงโดยอาศัย
เปลวไฟ การถายเทความรอนจากการสัมผัสเปลวไฟโดยตรง จะเปนวิธีการถายเทความรอนที่สําคัญในชวง
เร่ิมตนของการลุกไหม (Incipient Stage) 
  
2.  การพาความรอน (Convection) 
 การพาความรอนจะเปนการถายเทความรอนที่อาศัยของไหลที่มีการเคลื่อนที่เปนตัวกลาง ซ่ึง
สําหรับการเกิดเพลิงไหมตัวกลางในการพาความรอนคือ อากาศ การพาความรอนจะเปนวิธีการหลักที่ใชใน
การถายเทความรอนในชวงขยายตัวของเพลิงไหม (Developed Stages) การพาความรอนสามารถถายเทความ
รอนไดในปริมาณมากไปยังจุดที่อยูหางจากเพลิงไหม แตอยูภายในอาคารเดียวกันได 
 ตัวกลางในการพาความรอนจะเคลื่อนที่ขึ้นสูที่สูง เนื่องจากกาซรอนที่เกิดจากการลุกไหมจะเบากวา
อากาศที่อยูรอบขาง และถาหากวาการเคลื่อนที่ของตัวกลางในลักษณะที่ลอยข้ึนขางบนถูกปดกั้น การ
เคลื่อนที่ของตัวกลางจะเปลี่ยนทิศทางเปนเคลื่อนที่ในแนวระนาบ (เคลื่อนที่ขนานกับพื้น) และถาการ
เคลื่อนที่ในแนวระนาบถูกปดกั้นอีก การเคลื่อนที่ของกาซรอนจะเคลื่อนที่ลง โดยความหนาของชั้นกาซรอน
จะเพิ่มขึ้น และเมื่อกาซรอนที่เกิดจากการลุกไหมเคลื่อนที่ไปปกคลุมอยูเหนือทุกพื้นที่ของอาคาร  ทุกพื้นที่ก็
จะไดรับความรอนที่เกิดจากเพลิงไหม 
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3.  การแผรังสีความรอน (Radiation)  
 การแผรังสีความรอนเปนวิธีการถายเทความรอนโดยอาศัยคล่ืนความรอน การแผรังสีความรอนจะ
เกิดในปริมาณที่เทากันในทุกทิศทาง และการเคลื่อนที่ของกาซรอนที่เกิดการลุกไหมจะไมมีผลกับการแผ
รังสีความรอน รวมถึงวัตถุโปรงแสง เชน กระจก  ก็ไมสามารถปดกั้นการถายเทความรอนโดยการแผรังสีได 
การถายเทความรอนดวยการแผรังสีจะทําใหเพลิงไหมลุกลามในลักษณะที่เหมือนกระโดดขามจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งที่แยกออกจากกันได เชน อาคารที่อยูขางเคียง (มีชองวางระหวางอาคาร) กับอาคารที่เกิด
เพลิงไหม สามารถเกิดการลุกติดไฟขึ้นมาโดยไฟยังลุกลามไปไมถึงอาคารนั้น 
 การแผรังสีความรอนจะมีผลกับการลุกลามของเพลิงไหมมากหรือนอย จะขึ้นอยูกับแหลงที่ทําให
เกิดการแผรังสีความรอน แหลงกําเนิดของการแผรังสีความรอนที่มีลักษณะเปนจุดจะมีการแผรังสีความรอน
ที่เทากันในทุกทิศทาง ซ่ึงทิศทางของการแผรังสีนี้จะชวยใหรังสีความรอนไมตกกระทบไปที่จุดหนึ่งจุดใด
เพียงจุดเดียว แตในกรณีที่จุดกําเนิดของการแผรังสีความรอนมีลักษณะยาว จะทําใหความรอนพุงไปยังจุดใด
จุดหนึ่งเพียงจุดเดียว ทําใหความเขมขนของพลังงานที่พุงไปยังจุดนั้นสูง ตัวอยางของการแผรังสีในลักษณะ
นี้คือ การแผรังสีในขณะที่มีเพลิงไหมเกิดขึ้นในโกดังเก็บสินคา โดยเมื่อสินคากองใดเกิดเพลิงไหม การแผ
รังสีก็จะทําใหกองสินคาที่อยูขางเคียงเกิดการลุกติดไฟขึ้นดวย 
 
4.  การนําความรอน (Conduction)  
 การนําความรอน คือ การถายเทความรอนผานวัตถุที่มีสถานะเปนของแข็ง โดยทั่วไปแลวการนํา
ความรอนจะไมใชวิธีการถายเทความรอนที่ทําใหไฟลุกลาม แตสําหรับการเกิดเพลิงไหมบางลักษณะ การนํา
ความรอนจะมีผลทําใหไฟลุกลาม เชน ความรอนที่ถายเทผานผนังหองที่มีเพลิงไหมไปยังอีกฝงหนึ่งของ
ผนัง และทําใหวัตถุที่อยูติดกับผนังหองอีกฝงหนึ่งเกิดการลุกติดไฟขึ้น 
 
1.9  ปรากฏการณ Flashover 
 
 ปรากฏการณ Flashover เปนปรากฏการณของการลุกไหมที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงมาก โดยจะเกิดจาก
การลุกไหมในพื้นที่ที่มีการปดลอม (Enclosed Space) เชน หอง ความรอนที่เกิดในหองจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
จนถึงจุดทําใหวัตถุแทบทุกอยางที่อยูในหองเกิดการลุกติดไฟขึ้น โดยวัตถุเหลานั้นจะลุกติดไฟและเริ่มลุก
ไหมพรอมๆ กันและไฟก็จะลุกไหมทั่วทั้งหอง 
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รูปที่ 1.9.1  ปรากฏการณของการลุกไหมของไฟ 

 
1.10  ปรากฏการณ Backdraft 
 
 ปรากฏการณ Back Draft หรือ การระเบิดควัน (Smoke Explosion) เปนปรากฏการณที่เกิดจากการ
เกิดเพลิงไหมในพื้นที่ปดลอม ปฏิกิริยาการเผาไหมไดทําใหปริมาณออกซิเจนที่อยูในหองอยูในระดับต่ํา 
และทําใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และความรอน โดยท่ีกาซคารบอนมอนนอกไซดเปนกาซ
ไวไฟ การเผาไหมในลักษณะนี้จะทําใหองคประกอบในการเกิดเพลิงไหมในสามเหลี่ยมของไฟ 2 
องคประกอบ ซ่ึงคือ ความรอนจากการเผาไหม และเชื้อเพลิง คือ กาซคารบอนมอนนอกไซดมีปริมาณที่สูง
มาก ถาหากมีการเติมอากาศเขาไปในการเผาไหมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ กาซคารบอนมอนนอกไซดจะลุก
ไหมอยางรวดเร็ว และทําใหเกิดการระเบิดขึ้น การควบคุมไมใหเกิดปรากฏการณ Backdraft ตองใชวิธีการที่
เหมาะสม และเปนหนาที่ของเจาหนาที่ดับเพลิงที่มีความชํานาญในการดับเพลิง 
 
1.11  ผลผลิตที่เกิดจากการลุกไหม 
  
 ผลผลิตหลักที่เกิดจากการเผาไหมจะมี 4 อยาง คือ  เปลวไฟ ความรอน ควัน และกาซที่สามารถลุก
ติดไฟได  ซ่ึงผลผลิตจากการเผาไหมแตละชนิดจะมีอันตรายที่เกิดแกชีวิตและทรัพยสินในลักษณะเฉพาะตัว
ที่แตกตางกันไป 
  

หนา 1-16 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม          โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

1.  เปลวไฟ 
 เปลวไฟเปนผลผลิตของการเกิดเพลิงไหมที่สามารถสังเกตเห็นไดงายที่สุดและถูกกําหนดใหเปน
เครื่องหมายที่แสดงถึงการลุกไหม โดยปกติแลวเปลวไฟมีผลกระทบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม
นอยกวาความรอนและควันไฟ 
  
2.  ความรอน 
 ความรอนจะเกิดจากเพลิงไหมในทุกลักษณะ แตปริมาณของความรอนที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ลุกไหม และลักษณะของการลุกไหม ในบริเวณที่มีเพลิงไหมและมีการลุกลามเกิดขึ้น ความ
รอนจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายมากที่สุด ถาหากอุณหภูมิที่เกิดจากการลุกไหมนั้นสูงเพียงพอจะสามารถ
ทําใหมนุษยเสียชีวิตไดทันที โดยความรอนจะทําใหระบบทางเดินหายใจเสียหาย ซ่ึงการเกิดเพลิงไหมใน
อาคารทั่วไปก็สามารถทําใหเกิดอุณหภูมิสูงถึงระดับดังกลาวได นอกจากนี้ความรอนยังเปนตัวการหลักที่ทํา
ใหเกิดความเสียหายขึ้นในบริเวณที่เปลวไฟยังไมลุกลามไปถึง 
  
3.  ควันไฟ 
 ควันไฟจะเปนอนุภาคที่มองเห็นไดที่ลอยอยูในอากาศ ควันไฟสามารถบดบังการมองเห็นและทําให
การอพยพหนีไฟเปนไปอยางยากลําบาก นอกจากนี้ควันไฟยังสามารถสรางความเสียหายใหกับอาคาร 
เนื่องจากควันไฟที่ลอยตัวจะมีความรอนสูงและมีคราบเขมาของการเผาไหมรวมตัวอยูในควันไฟดวย 
  
4.  กาซที่เกิดจากการลุกไหม  
 กาซที่เกิดจากการลุกไหม จะหมายถึงกาซที่เกิดในปฏิกิริยาการเผาไหม กาซที่มองไมเห็นเหลานี้จะ
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต โดยทั่วไปแลวกาซเหลานี้จะไมสามารถตรวจพบดวยประสาทสัมผัส
ของมนุษย ในการเกิดเพลิงไหมทั่วไปจะมีกาซเหลานี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
 4.1 กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide, CO2) 
 กาซคารบอนไดออกไซดจะเกิดในปฏิกิริยาการเผาไหมที่สมบูรณ กาซคารบอนไดออกไซดจะทําให
อัตราการหายใจและความลึกของการหายใจเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจจะทําใหโอกาสที่จะ
ไดรับกาซที่เกิดจากการเผาไหมชนิดอื่นๆ มีมากขึ้น นอกจากนี้กาซคารบอนไดออกไซดยังทําใหเกิดอาการ
มึนงง ปวดศีรษะ และหมดสติ ซ่ึงอาการเหลานี้จะมีผลกระทบทําใหความสามารถในการหนีไฟลดลง 
 4.2 กาซคารบอนมอนนอกไซด (Carbon Monoxide, CO) 
 กาซคารบอนมอนนอกไซด จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสียชีวิตมากที่สุด ตามที่มักจะกลาวกันวา
เสียชีวิตเนื่องจากสูดควันไฟ จะหมายถึงการที่ผูเสียชีวิตสูดดมกาซคารบอนมอนนอกไซดมากเกินไป กาซ
คารบอนมอนนอกไซดจะเกิดเมื่อวัตถุถูกเผาไหมในลักษณะที่ไมสมบูรณ ซ่ึงเปนลักษณะเพลิงไหมที่เกิดขึ้น 
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เมื่อความหนาแนนของออกซิเจนในพื้นที่ที่มีการลุกไหมอยูในระดับที่ต่ํากวาความหนาแนนของออกซิเจนที่
จะทําใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ กาซคารบอนมอนนอกไซดก็จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม 
 เซลลเม็ดเลือดแดงที่มีหนาที่ในการพาออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของรางกาย สามารถดูดซับกาซ
คารบอนมอนนอกไซดไดดีกวาออกซิเจนมาก ทําใหเม็ดเลือดแดงที่เคยดูดซับออกซิเจนและพาออกซิเจนไป
เล้ียงสวนตางๆ ของรางกาย ดูดซับกาซคารบอนมอนนอกไซดแทน ดังนั้นกาซคารบอนมอนนอกไซดจึงเปน
อุปสรรคตอการอพยพหนีไฟอยางมาก เนื่องจากการที่ปริมาณออกซิเจนในเลือดมีระดับต่ําจะมีผลโดยตรง
กับการทํางานทุกสวนของรางกาย  ทําใหเกิดอาการมึนงงไมสามารถควบคุมตัวเองและหมดสติได 
 นอกจากนี้แลวยังมีกาซที่เกิดจากการลุกไหมชนิดอื่น เชน กาซไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen 
Cyanide, HCN) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfer Dioxide, SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen 
Dioxide, NO2) ที่สามารถเกิดขึ้นในการเผาไหมได โดยขึ้นอยูกับวาเชื้อเพลิงที่มีการลุกไหมนั้นเปนเชื้อเพลิง
ชนิดใด ซ่ึงกาซที่เกิดจากการลุกไหมที่กลาวมามีความเปนพิษมากกวากาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
คารบอนมอนนอกไซด แตสําหรับการลุกไหมเชื้อเพลิงทั่ว ๆ ไปจะมีกาซเหลานี้เปนองคประกอบนอยมาก
   
 ปริมาณออกซิเจนที่ลดลงเนื่องมาจากการเผาไหมจะทําใหมีอันตรายเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 
ปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ลดลงอยางมาก จะทําใหคนที่อยูในพื้นที่นั้นไมมีออกซิเจนที่จะใชในการ
หายใจ และการลดลงของออกซิเจนจะทําใหปริมาณของกาซคารบอนมอนนอกไซดเพิ่มมากขึ้น 
 
1.12  กลไกในการดับไฟ 
  

ตามที่ไดกลาวถึงปจจัยเบื้องตนในการลุกไหมของไฟและปฏิกิริยาที่เกดิในระหวางทีม่ีการลุกไหม
ของไฟ จะพบวาเพลิงไหมที่เกิดขึ้นจะดับลงหากปจจัยใดปจจัยหนึ่งของการลุกไหมถูกตัดออกไป 
เพราะฉะนั้นกลไกที่ใชในการดับไฟนั้นจะสามารถแบงออกเปน 4 กลไกดังนี ้

 
1.  การดับไฟโดยการลดอุณหภูม ิ

การลดอุณหภูมิจะสามารถลดหรือหยุดอัตราการเกิดของไอเชื้อเพลิงได และในกรณีที่เชื้อเพลิงเปน
ของแข็งจะทําใหกระบวนการสลายตัว จะถูกยับยั้ง สําหรับเชื้อเพลิงชนิดที่เปนของเหลวไวไฟและของเหลว
ที่ติดไฟได การลดอุณหภูมิลงจนต่ํากวาจุดวาบไฟ (Flashpoint) ก็จะสามารถดับไฟได การลดอุณหภูมิของ
เชื้อเพลิงทําไดโดยการใชน้ํา หรือสารดับเพลิงเขาไปดูดซึมความรอนจากเชื้อเพลิงในบริเวณที่มีการลุกไหม 
จนกระทั่งอุณหภูมิของเชื้อเพลิงนั้นต่ําลงจนไมสามารถทําใหเกิดไอเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอท่ีจะลุก
ไหมตอไป ตัวอยางของวิธีการดับเพลิงที่อาศัยกลไกในการลดอุณหภูมิที่เห็นไดทั่วไปคือการใชน้ําในการ
ดับเพลิง 
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2.  การดับไฟโดยการกําจัดออกซิเจน 
การกําจัดออกซิเจนเพื่อดับไฟจะสามารถทําได 2 วิธี คือ การเจือจางออกซิเจนและการปดกั้น

ออกซิเจน การเจือจางออกซิเจนทําไดโดยการปลอยกาซชนิดอื่นเขาไปในบริเวณที่มีเพลิงไหม เพื่อทําให
สัดสวนของออกซิเจนในอากาศลดลง เมื่อสัดสวนของออกซิเจนในอากาศลดลงไปถึงระดับหนึ่งไฟก็จะดับ 
ซ่ึงระดับของออกซิเจนที่ทําใหลดลงเพื่อดับไฟจะแตกตางไปตามชนิดของเชื้อเพลิง ตามที่ไดกลาวไวใน
หัวขอองคประกอบในการลุกไหมของไฟ ตัวอยางของวิธีการดับเพลิงที่ใชกลไกในการเจือจางออกซิเจนที่
เห็นไดทั่วไปคือการใชกาซเฉื่อยหรือกาซคารบอนไดออกไซดในการดับไฟ  

การปดกั้นออกซิเจนทําไดโดยใชสารดับเพลิงที่มีความเหมาะสมไปปดกั้นที่ผิวหนาของเชื้อเพลิง
ไมใหไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นสัมผัสกับอากาศ ทําใหออกซิเจนที่อยูในอากาศไมสามารถเขาไปทําปฏิกิริยาใน
กระบวนการเผาไหมในบริเวณที่มีการลุกไหมได จึงทําใหไฟดับลง ตัวอยางของวิธีการดับเพลิงที่ใชกลไก
ในการปดกั้นออกซิเจนคือการใชโฟมในการดับไฟ 
 
3.  การดับไฟโดยการกําจัดเชื้อเพลิง 

การกําจัดเชื้อเพลิงสามารถทําไดโดยนําเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณที่มีการลุกไหม เมื่อไมมี
เชื้อเพลิงใหลุกไหมไฟก็จะดับลง หรือสามารถทําไดโดยการใชสารดับเพลิงไปเคลือบที่ผิวของเชื้อเพลิงและ
กั้นไมใหไอเชื้อเพลิงที่ลอยข้ึนมาไปยังบริเวณที่มีการลุกไหม ตัวอยางของวิธีการดับเพลิงที่ใชกลไกในการ
กําจัดเชื้อเพลิง เชน การระบายเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวออกจากถังบรรจุที่เกิดเพลิงไหม หรือการฉีดโฟม
ดับเพลิงกดทับไมใหไอของเชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟอยูลอยตัวขึ้นสัมผัสกับออกซิเจนและความรอน เปนตน 
  
4.  การดับไฟโดยการตัดปฏิกิริยาลูกโซ 

การดับไฟโดยการตัดปฏิกิริยาลูกโซนั้นไมไดเปนวิธีที่อาศัยกลไกในการควบคุมปจจัยเบื้องตน ใน
การเกิดการลุกไหมของไฟ แตเปนการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดระหวางกระบวนการเผาไหมซ่ึงก็คือปฏิกิริยา
ลูกโซ การดับไฟโดยการตัดปฏิกิริยาลูกโซจะเกิดจากการที่สารเคมีที่เปนสวนประกอบของสารดับเพลิงเขา
ไปจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม และยับยั้งไมใหกระบวนการเผาไหมสามารถดําเนิน
ตอไปได  

การจับอนุมูลอิสระของสารเคมีที่เปนสวนประกอบของสารดับเพลิงเกิดจากการที่โมเลกุลของ
สารเคมีนั้นไดรับความรอน ทําใหแตกออกเปนอะตอม และบางอะตอมมีแรงดึงดูดที่รุนแรง (Highly 
Affinity) กับอนุมูลอิสระ อะตอมดังกลาวจะจับอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมไว เมื่ออนุมูล
อิสระทั้งหมดที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมถูกจับไวดวยอะตอมของสารเคมีซ่ึงเปนสวนประกอบในสาร
ดับเพลิง ปฏิกิริยาลูกโซก็ไมสามารถดําเนินตอไปได และไฟก็จะดับลง ตัวอยางของการจับอนุมูลอิสระที่เกิด
จากกระบวนการเผาไหมโดยอะตอมของโพแทสเซียมที่อยูในสารดับเพลิงเคมีแหง 
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K + OH  KOH →

 
 จากสมการทางเคมีที่เกิดขึ้น โพแทสเซียมจะเขาทําปฏิกิริยาทางเคมีกับอนุมูลอิสระที่เกิดจาก
กระบวนการเผาไหม มีผลทําใหกระบวนการของการเผาไหมไมสามารถดําเนินตอไปได ดังนั้นเพลิงไหมที่
เกิดขึ้นจะดับลง 
 ในภาคที่ 1 นี้ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม แหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟ 
ลักษณะของสารไวไฟ ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกิดเพลิงไหม และรวมไปถึงกลไกการดับไฟ ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้เปนความรูพื้นฐานทางดานอัคคีภัยที่ควรรู และเนื้อหาที่กลาวในภาคที่ 1 นี้ยังสามารถนําไปอาน
ประกอบเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาของภาคที่ 2 ที่จะกลาวถึงสาเหตุ และการปองกันอัคคีภัยของกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
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โรงงานผลติผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม 
 

2.1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม 
2.2 อันตราย การปองกัน และระบบปองกันอัคคีภัยในกระบวนการผลิต 
2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
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   ภาคที่ 2    โรงงานผลิตผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม 
 

 
2.1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม 
 
 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและโฟม จะเปนการนําเม็ดพลาสติกซึ่งเปนวัตถุดิบไปผาน
กระบวน เพื่อที่จะทําการผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่ตองการ ผลิตภัณฑพลาสติกมีความ
หลากหลายทั้งชนิดของวัสดุ และรูปรางของผลิตภัณฑ ซ่ึงทําใหกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกมีหลากหลาย
มาก กระบวนหลักๆ ในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกมีดังตอไปนี้ (ดูแผนผังที่ 2.1.1) 
 
1. การเตรียมเม็ดพลาสติก 
 ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก คือ การเตรียมเม็ดพลาสติก วัตถุดิบใชผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกจะอยูในรูปของเม็ดพลาสติกซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดขนาดเล็ก เม็ดพลาสติกแตละชนิด
อาจจะมีลักษณะและขนาดที่แตกตางกันบางเล็กนอย  
 การเตรียมเม็ดพลาสติกทําโดยการนําเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ที่ใชเปนสวนผสมของชิ้นงานที่
ตองการผลิตมาผสมรวมกัน โดยที่ในการผสมจะมีการผสมสีเขาไปดวย ในกรณีที่ตองการชิ้นงานที่มีสี และ
อาจจะมีการเติมสารที่เพิ่มคุณสมบัติดานอื่นๆ ของชิ้นงาน เชน สารเสริมความแข็งแรง (Reinforcing Filler) 
และสารเสริมการทนความรอน (Heat Stabilizer) เปนตน นอกจากนี้อาจจะมีการนําเศษพลาสติกที่ผานการ
ขึ้นรูปใหมีลักษณะเปนชิ้นเล็กๆ (เปนทรงกระบอกขนาดเล็ก) เขามาผสมดวย 
 การผสมเม็ดพลาสติกจะทําในเครื่องผสม เพื่อใหสวนผสมตางๆ คลุกเคลาและกระจายตัวอยาง
ทั่วถึง ถังผสมจะมีหลายชนิดบางชนิดมีตัวกวนเพื่อในการกวนใหสวนผสมตางๆ ผสมกัน ถังผสมบางชนิด
จะใชการหมนุของถังทําใหสวนผสมที่อยูภายในเคลื่อนที่และคลุกเคลากัน   
 นอกจากนี้ยังมีการผสมอีกลักษณะหนึ่งที่ทําการหลอมและผสมใหพลาสติกเปนเนื้อเดียวกันซึ่ง
เรียกวา การผสมแบบหลอมเปนเนื้อเดียวกัน (Compounding) 
 
2. การขึ้นรูปชิ้นงาน 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑเปนกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑใหมีลักษณะรูปรางและขนาดตามที่ตองการ 
การขึ้นรูปผลิตภัณฑจะมีวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 1. การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบา (Injection Molding Process) 
 ผลิตภัณฑที่ใชกันอยูในปจจุบันจะใชวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบามากที่สุด โดยคิดเปน
รอยละ 60 ของเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานทั้งหมด การฉีดพลาสติกเขาเบาจะใชในการขึ้นรูปชิ้นงาน
ที่มีน้ําหนักตั้งแต 5 กรัม ถึง 90 กิโลกรัม ตัวอยางของผลิตภัณฑที่ใชวิธีการขึ้นรูปดวยการฉีดเขาเบา ไดแก 
ช้ินสวนพลาสติกที่มีขนาดเล็กแตมีคุณภาพสูง (เชน ช้ินสวนของนาฬิกา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ) 
ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (เชน เกาอี้พลาสติก ตะกราพลาสติก และถังน้ําพลาสติก เปนตน) และ
ผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญ (เชน แผงกันชนรถยนตและชั้นวางสําหรับเคลื่อนยายสินคา (Pallet))   

นอกจากการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบาจะใชกับพลาสติกกลุมเทอรโมพลาสติกแลวยังสามารถ
ใชกับพลาสติกกลุมเทอรโมเซ็ทพลาสติกไดดวย  

หลักการของการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบา คือ การฉีดพลาสติกที่ถูกทําใหหลอมเหลว เขาไป
ในเบาที่มีลักษณะเปนเบา 2 ซีกประกบกัน โดยที่เบาขางหนึ่งสามารถเคลื่อนที่เขา-ออก เพื่อประกบกับอีก
เบาหนึ่งหรือแยกออกจากกันเปน 2 ซีก   

อุณหภูมิที่ใชในการหลอมพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบาจะสูงประมาณ 180 ถึง 
400 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะขึ้นอยูกับชนิดของพลาสติกที่ใชเปนวัตถุดิบ  

เม็ดพลาสติกซึ่งเปนวัตถุดิบจะถูกเติมเขาไปในกรวยเติมเม็ดพลาสติก จากนั้นเม็ดพลาสติกก็จะ
เคลื่อนที่เขาไปในชุดหลอมพลาสติกที่มีลักษณะเปนสกรู พลาสติกที่ถูกหลอมใหมีลักษณะเหลวจะถูกสง
ตอไปที่หัวฉีด และจะถูกฉีดออกจากหัวฉีดในจังหวะเดียวกับที่เบาทั้ง 2 ซีกประกบกัน พลาสติกเหลวท่ีถูก
ฉีดออกจากหัวฉีดจะเคลื่อนที่เขาไปตามชองวางของเบา ทําใหเกิดเปนรูปรางของชิ้นงาน หลังจากนั้น
พลาสติกที่อยูในชองวางภายในเบาก็จะถูกทําใหเย็นลงดวยระบบหลอเย็น จากนั้นเบาซีกที่เคลื่อนที่ไดก็จะ
เคลื่อนที่ออก และไดช้ินงานตามรูปรางที่ตองการ 
  2. การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปา (Blow Molding Process) 
 การเปาขึ้นรูปจะใชในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะกลวง มีชองวางภายใน และมีปากแคบ เชน ขวด
พลาสติก กระบอกน้ําพลาสติก และภาชนะบรรจุอ่ืนๆ การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปา เปนวิธีการขึ้นรูป
ช้ินงานที่มีการใชมากอีกวิธีหนึ่ง รองลงมาจากการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดเขาเบา การขึ้นรูปชิ้นงานดวย
การเปาจะใชกับพลาสติกกลุมเทอรโมพลาสติก เชน โพลีเอทิลีน และโพลีโพรไพลีน เปนตน  
 หลักการของการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปา คือ การขึ้นรูปพลาสติกที่มีลักษณะเปนทอกลวงดวยการ
ฉีดลงในเบา ซ่ึงภายในเบาจะมีระบบหลอเย็น หลังจากนั้นจะใชลมเปาทอกลวงใหพองออก เมื่อพลาสติก
พองออกไปกระทบกับผนังเบาที่เย็น พลาสติกจะเกิดการแข็งตัวเปนชิ้นงานที่มีรูปรางตามลักษณะของเบา   
 3. การขึ้นรูปชิ้นงานที่เปนโฟมพลาสติก (Foam Plastic Molding Process) 
 การขึ้นรูปชิ้นงานที่เปนโฟมพลาสติก จะใชกับผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนโฟมพลาสติก จะเปน
ภาชนะที่ใชในการบรรจุอาหารเปนสวนใหญ เชน กลองโฟม ถาดโฟม และถวยโฟม เปนตน  
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 โฟมพลาสติกจะเปนพลาสติกที่มีลักษณะเปนรูพรุนภายใน มีความหนาแนนนอย วัตถุดิบหลักที่ใช
ในการผลิตโฟมพลาสติกคือ โพลีสไตรีน (Polystyrene)     
 การขึ้นรูปชิ้นงานที่เปนโฟมพลาสติกสามารถแบงเปน 3 ขั้นตอนยอย ไดดังนี้    
   3.1 การฉีดโฟมชีท 
   การฉีดโฟมชีทจะทําโดยการนําเอาเม็ดพลาสติกเขาเครื่องฉีดโฟมชีท ซ่ึงในเครื่องฉีดก็จะมี
การใหความรอนกับพลาสติกเพื่อใหพลาสติกหลอมเหลวโดยจะใหความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศา
เซลเซียส จากนั้นพลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกฉีดผานพิมพ (Die) ใหมีลักษณะเปนทอกลมยาวตอเนื่อง โดย
ที่ในการฉีดโฟมชีทจะมีการเติมกาซบิวเทนเขาไปเพื่อทําใหเกิดรูพรุนในเนื้อโฟมพลาสติก และทําให
พลาสติกขยายตัวมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นดวย จากนั้นโฟมพลาสติกที่อยูในลักษณะทอกลมจะถูกดึงใหวิ่งผาน
ใบมีด และถูกผาออกเปน 2 ซีก ซ่ึงจะถูกคลี่ออกเปนโฟมชิ้น 2 แผน โฟมชีทที่ไดจะถูกดึงไปเขาเครื่องมวน
เปนมวนโฟมชีท 
   3.2 การพักมวนโฟมชีท 
   หลังจากที่ฉีดโฟมชีท และโฟมชีทถูกมวนเก็บอยูในรูปของมวนโฟมชีท จะตองนํามวนโฟ
มชีทไปเก็บพักไวเปนเวลาอีกอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกาซบิวเทนที่อยูในเนื้อโฟมชีทระเหยออกไปจากเนื้อ        
โฟมชีท เพื่อที่จะทําใหเนื้อโฟมชีทพองตัว และมีความเหมาะสมที่จะนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ 
   พื้นที่ที่ใชในการพักโฟมชีท จะเปนพื้นที่ที่มีอันตรายดานอัคคีภัยคอนขางสูง เนื่องจากใน
พื้นที่นี้จะมีกาซไวไฟเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและมีปริมาณที่คอนขางมาก เนื่องจากพื้นที่พักมวนโฟมชีทมักจะ
มีมวนโฟมชีทที่นํามาพักไว เพื่อรอนําไปขึ้นรูปอยูเปนจํานวนมาก 
   3.3 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ 
   หลังจากพักมวนโฟมชีทไวเปนเวลาอยางนอย 7 วัน ก็นํามวนโฟมชีทไปเขาเครื่องปมขึ้น
รูปเพื่อใหแผนโฟมชีทมีรูปรางออกมาตามลักษณะของพิมพ จากนั้นจึงนําโฟมชีทที่ขึ้นรูปไปเขาเครื่องตัดซึ่ง
จะตัดแผนโฟมชีทใหออกมามีรูปรางเปนผลิตภัณฑ ในกระบวนการนี้จะมีการใชความรอนอยูบางในการปม
ขึ้นรูป โดยจะใชอุณหภูมิประมาณ 150 ถึง 180 องศาเซลเซียส 
   หลังจากที่โฟมพลาสติกถูกขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑแลว ก็ยังจะมีความเสี่ยงดานอัคคีภัย 
เนื่องจากยังคงมีกาซบิวเทนออกมาจากเนื้อโฟมพลาสติก แมวาบิวเทนที่ออกมาจะมีปริมาณที่ไมมาก แตหาก
มีการนําผลิตภัณฑโฟมพลาสติกที่ไดจากการขึ้นรูปไปเก็บไวรวมกันในปริมาณที่มาก กาซบิวเทนที่ออกมาก็
จะมีปริมาณมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดเพลิงไหมไดเชนกัน    
 4. การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปาฟลม (Blown Film Process) 
     ผลิตภัณฑพลาสติกที่ขึ้นรูปดวยวิธีการเปาฟลม คือผลิตภัณฑจําพวกถุงพลาสติก และถุงมือ
พลาสติกวัตถุดิบที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปาฟลมที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน คือ โพลีเอ
ทิลีนเทอเรพทาเลท (PET) โพลีโพรไพลีน (PP) และโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) เปนตน  
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  ในการขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธีการเปาฟลมสามารถแบงเปน 3 ขั้นตอนยอย ไดดังนี้ 
    4.1 การฉีดฟลมพลาสติก 
    การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปาฟลมจะเปนการขึ้นรูปชิ้นงานในลักษณะที่ตอเนื่อง 
เหมือนการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดแบบตอเนื่องในลักษณะอื่นๆ การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการเปาฟลมจะ
เริ่มตนดวยการที่พลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกฉีดผานพิมพวงแหวนใหพลาสติกออกมาในลักษณะทอ และจะ
มีการเปาลมเขาไปในทอฟลมพลาสติกใหเนื้อเกิดการพองตัวออกในแนวรัศมี โดยจะมีลักษณะเหมือนกับ
ลูกโปงผนังบาง (Thin-Walled Bubble) ขนาดของการพองตัวจะขึ้นอยูกับหนากวางของฟลมพลาสติกที่
ตองการโดยจะใชตัวพยุง (Calibration Unit) ในการกําหนดขนาด (พลาสติกที่ถูกขยายจะถูกดึงและรวบให
อยูในลักษณะที่เปนถุง (มีเนื้อฟลมพลาสติก 2 ช้ัน) และถูกมวนใสแกนใหกลายเปนมวนฟลมพลาสติก 
จากนั้นนํามวนฟลมที่ไดไปเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนตอไป สําหรับการเปาลมใหฟลมพลาสติก
พองออก จะมีเฉพาะในชวงแรกของการเปาฟลมเทานั้น เมื่อกระบวนการเปาฟลมเขาสูสภาวะสมดุล ทอ
พลาสติกที่ออกจากพิมพจะพองตัวไดเอง 
    4.2 การพิมพลาย 
    สําหรับผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนถุงพลาสติกที่ตองการใหมีลวดลายบนผลิตภัณฑ 
(ถุงพลาสติกใสของ) จะตองผานการพิมพลงบนมวนฟลมพลาสติก โดยนํามวนฟลมมาผานเครื่องพิมพ โดย
ที่เครื่องพิมพจะมีลูกกลิ้งที่ใชในการนําสีมาพิมพลวดลายลงบนแผนฟลมพลาสติกตามแมพิมพ เมื่อ
แผนฟลมพลาสติกเคลื่อนผานเครื่องพิมพก็จะมีลวดลายพิมพบนผิวแผนฟลมพลาสติก 
     4.3 การตัดถุงพลาสติก 
    หลังจากที่มีการพิมพลายลงบนแผนฟลมพลาสติกแลว ก็จะนําแผนฟลมที่ผานการ
พิมพลายไปเขาเครื่องตัด เพื่อตัดแผนฟลมที่ซอนกันอยู 2 ช้ันใหเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่ตองการ เชน 
ถุงพลาสติกใสของ ถุงมือ ผาพลาสติกกันเปอน เปนตน 
 5. การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเบาหมุน (Rotational Molding Process) 
 การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการใชเบาหมุนใชกับผลิตภัณฑที่มีลักษณะกลวง โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มี
ขนาดใหญที่ไมสามารถขึ้นรูปไดดวยวิธีอ่ืนได โดยทั่วไปแลวการขึ้นรูปพลาสติกดวยการใชเบาหมุนจะใช
ในการขึ้นรูปพลาสติกกลุมเทอรโมพลาสติกเปนสวนใหญ การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเบาหมุนจะมีขอดี คือ ใน
ระบบจะไมมีการใชความดันสูง ทําใหเครื่องจักรที่ใชสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธีนี้มีตนทุนถูกกวา
วิธีการอื่น นอกจากนี้คุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปดวยเบาหมุนจะดีกวาการขึ้นรูปชิ้นงาน
ดวยวิธีอ่ืน เนื่องจากการขึ้นรูปชิ้นงานดวยเบาหมุนจะไมมีการใชความดันในการขึ้นรูปทําใหช้ินงาน
พลาสติกไมมีความเคนตกคาง (Residual Stress) อยูในชิ้นงาน 
 หลักการขึ้นรูปชิ้นงานดวยเบาหมุนจะทําโดย นําเม็ดพลาสติกมาบดใหมีลักษณะเปนผงละเอียดโดย
ผสมสีเขาไปดวยในกรณีที่ตองการชิ้นงานที่มีสี จากนั้นเติมพลาสติกลงในเบา โดยที่ปริมาณพลาสติกที่เติม

หนา 2-6 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ลงในเบาจะมีการคํานวณไวกอนหนาแลว ปดฝาเบาล็อคเบาใหแนนและนําเบาเขาในเตาเอบ (Chamber) 
เพื่อใหความรอนกับเบา โดยจะใหความรอนผานทางภายนอกเบา อุณหภูมิที่ใชขึ้นรูปในเตาอบจะอยูในชวง 
200 ถึง 400 องศาเซลเซียส ในขณะที่ใหความรอนกับเบา เบาจะมีการหมุนในลักษณะ 2 แกน ทั้งแกนดิ่งและ
แกนนอน เพื่อใหพลาสติกที่อยูในเบาเกิดการกลิ้งไปมา ทําใหความรอนที่สงผานมาจากภายนอกเบาไปถึง
พลาสติกที่อยูภายในอยางทั่วถึง และทําใหพลาสติกเกิดการหลอม พลาสติกที่หลอมจะเหนียวและจับตัวเปน
ช้ันเคลือบติดกับเบา จากการหมุนและเหวี่ยงตัวของเบาจะทําใหเกิดชั้นพลาสติกเคลือบทับชั้นพลาสติกที่เกิด
กอนหนาไปเรื่อยๆ ระยะเวลาที่ใชในการขึ้นรูปจะขึ้นอยูกับความหนาของชิ้นงานที่ตองการ หลังจากนั้นก็จะ
มีการใหความรอนตออีกระยะเพื่อใหพลาสติกแตละชั้นหลอมเปนเนื้อเดียวกัน หลังจากที่ขึ้นรูปแลวก็ตาม
เบาแลวก็จะนําเบาออกจากเตาอบและนําไปหลอเย็น จากนั้นจึงนําชิ้นงานออกจากเบา 
 นอกจากการใหความรอนกับเบาในเตาอบแลว ยังมีเครื่องที่ใชขึ้นรูปพลาสติกแบบเบาหมุนบาง
ชนิดที่เปนแบบเปดที่มีเปลวไฟที่ใชในการใหความรอนกับเบาอยูภายนอกเตาอบ 
 6. การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดแบบตอเนื่อง (Extrusion Process) 
 การขึ้นรูปชิ้นงานดวยการฉีดแบบตอเนื่องจะเปนวิธีหลักของการขึ้นรูปชิ้นงานวิธีหนึ่ง ผลิตภัณฑ
พลาสติกที่ใชการขึ้นรูปดวยวิธีการฉีดแบบตอเนื่อง ไดแก เสนใย (Fiber) ฟลมพลาสติก ทอขนาดเล็ก (Tube) 
และทอขนาดกลางและใหญ (Pipe) 
 หลักการในการขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธีการฉีดแบบตอเนื่อง จะทําโดยการใชความรอนในการหลอม
เม็ดพลาสติกหรือผงพลาสติกใหมีลักษณะเหลว จากนั้นเครื่องฉีดอยางตอเนื่องซึ่งภายในจะมีลักษณะเปน 
สกูรจะหมุนและผลักใหพลาสติกเคลื่อนที่ผานพิมพ (Die) พลาสติกที่ออกมาจากพิมพจะเริ่มแข็งตัวเปน
รูปรางตามลักษณะของพิมพ โดยช้ินงานจะมีลักษณะที่ยาวตอเนื่อง 
 
3. การประกอบและตกแตงชิ้นงาน 
 ช้ินงานพลาสติกบางชนิดหลังจากที่ผานการขึ้นรูปก็สามารถนํามาใชงานเปนผลิตภัณฑไดทันที แต
ช้ินงานพลาสติกบางประเภทตองนํามาประกอบและตกแตงหลังจากที่ไดช้ินงานพลาสติกที่ผานการขึ้นรูป
แลว จึงจะสามารถนําไปใชงานเปนผลิตภัณฑอยางสมบูรณ 
 กระบวนการที่ใชในการประกอบและตกแตงชิ้นงานจะแตกตางกันไปตามชนิดของผลิตภัณฑ
โดยทั่วไปแลวในการตกแตงชิ้นงานจะมีการทําความสะอาดชิ้นงานดวยตัวทําละลาย และสําหรับผลิตภัณฑ
บางชนิด เชน ถังใสอาหารทะเลที่ไดจากการหลอแบบเบาหมุน จะมีการใชเปลวไฟเพื่อใหความรอนในการ
ติดขอบพลาสติกที่ช้ินงานดวย 
 
 

หนา 2-7 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การจัดเตรียมเม็ดพลาสติก

การประกอบและตกแตงชิ้นงาน

การขึ้นรูปช้ินงาน

การฉีดเขาเบา การเปา โฟมพลาสติก การเปาฟลม เบาหมุน การฉีดแบบตอเนื่อง

 
 

แผนผังที่ 2.1.1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและโฟม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 2-8 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.2 อันตราย การปองกัน และระบบปองกันอัคคีภัยในกระบวนการผลิต 
 
กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย

ดานอัคคีภัย 
การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

1. เตรียมเม็ด
พลาสติก 

เพลิงไหมฝุนจาก
เม็ดพลาสติก 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ทําความสะอาดไมใหมีฝุนจากเม็ด
พลาสติกสะสมตามพื้นผิวของ
เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาในพื้นที่
และในบริเวณรอบๆ อยางนอย
สัปดาหละ 2 ครั้ง 
2.ตรวจสอบฝาปด และขอบยางกัน
ฝุนของอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพ
ที่สมบูรณ 
3.ควบคุมปริมาณของเม็ดพลาสติก
และสวนผสมอื่นๆ ที่รอนําไปผสม
ไมใหอยูในพื้นที่ในปริมาณที่มาก
เกินไป 
ควบคุมแหลงความรอน 
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่ 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 40, 51B, 70 

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2   
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

2. ขึ้นช้ินงานการฉีด
เขาเบา 

เพลิงไหมพลาสติก ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ปรับแตงการฉีดพลาสติกเขาเบาให
มีความเหมาะสม เพื่อบางกันไมให
พลาสติกลนออกจากเบาและ
กลายเปนเศษพลาสติก 
2.กําจัดเศษพลาสติกที่ลนมาจากเบา
ไมใหเกิดการสะสมในเครื่องฉีด
พลาสติก อยางนอยวันละ 1 ครั้ง หรือ

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 

หนา 2-9 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

เมื่อมีการหยุดเครื่อง 
ควบคุมแหลงความรอน 
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม  
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 51B, 70 

เพลิงไหมน้ํามัน 
ไฮดรอลิค 

ควบคุมเชื้อเพลิง  
1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
ไฮดรอลิคไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย
จนน้ํามันไฮดรอลิครั่วไหลออกมา
ภายนอก 
2. เมื่อน้ํามันไฮดรอลิครั่วซึมออกมา
ภายนอก ใหทําการกําจัดและทําความ
สะอาดในทันที 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 30 

ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2  
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

3.ขึ้นรูปช้ินงานดวย
การเปา 

เพลิงไหมพลาสติก ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ปรับแตงการฉีดพลาสติกเขาเบาให
มีความเหมาะสม เพื่อปองกันไมให
พลาสติกลนจากเบาและกลายเปนเศษ
พลาสติก  
2.กําจัดเศษพลาสติกที่ลนมาจากเบา
ไมใหเกิดการสะสมในเครื่องฉีด
พลาสติก อยางนอยวันละ 1 ครั้ง หรือ
เมื่อมีการหยุดเครื่อง 
ควบคุมแหลงความรอน 
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 

หนา 2-10 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

และการเชื่อม 
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA  51B, 70 
 
 

เพลิงไหมน้ํามัน 
ไฮดรอลิค 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
ไฮดรอลิคไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย
จนน้ํามันไฮดรอลิครั่วไหลออกมา
ภายนอก 
2. เมื่อน้ํามันไฮดรอลิครั่วซึมออกมา
ภายนอก ใหทําการกําจัดและทําความ
สะอาดในทันที 

ปานกลาง กลุมที่ 2  
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

4. ขึ้นรูปโฟม
พลาสติก 

เพลิงไหมโฟมชีท ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ทําการระบายไอสารไวไฟที่เกิดขึ้น
จากการฉีดโฟมพลาสติกใหมีคาไม
เกินรอยละ 25 ของคาความหนาแนน
นอยที่สุดที่สามารถทําใหเกิดการ
ระเบิด 
2. อุปกรณไฟฟาที่ใชงานในพื้นที่ตอง
เปนชนิดกันระเบิด 
3.ตรวจสอบฝาปด ขอบยางกันไอสาร
ไวไฟของอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ 
4.ควบคุมปริมาณของมวนโฟมชีทที่
ไดจากการฉีด ไมใหอยูในพื้นที่ใน
ปริมาณที่มากเกินไป 
5. แยกพื้นที่ที่ใชฉีดโฟมชีทออกจาก
พ้ืนที่อื่น หรือทําผนังทนไฟ 2 แบงกั้น

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2  
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 

หนา 2-11 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

พ้ืนที่ 
ควบคุมแหลงความรอน
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่  
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA 40, 51B, 69, 70 
 

เพลิงไหมมวน 
โฟมชีทระหวางการ
พักมวนโฟมชีท 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ทําการระบายไอสารไวไฟที่เกิดขึ้น
จากการฉีดโฟมพลาสติกใหมีคาไม
เกินรอยละ 25 ของคาความหนาแนน
นอยที่สุดที่สามารถทําใหเกิดการ
ระเบิด 
2. อุปกรณไฟฟาที่ใชงานในพื้นที่ตอง
เปนชนิดกันระเบิด 
3.ตรวจสอบฝาปด ขอบยางกันไอสาร
ไวไฟของอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ 
4. แยกพื้นที่ที่ใชพักโฟมชีทออกจาก
พ้ืนที่อื่น หรือทําผนังทนไฟกั้น 
ควบคุมแหลงความรอน
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่ 
3.ระยะหางระหวางมวนโฟมชีทตอง
มากเพียงพอที่จะไมเกิดการเสียดสี 

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
อุปกรณลดประจุไฟฟา 
หลักการทํางาน : ลดประจุไฟฟาที่
เกิดขึ้นในแผนโฟมชีท  
 (ดูรายละเอียดภาคที่ 6) 
 
 
 
อุปกรณตัดการจายกาซไวไฟ 
หลักการทํางาน : เมื่อมีเพลิงไหม
เกิดขึ้นจะตัดการจายกาซไวไฟไป
ยังเครื่องฉีดโฟมชีท   
(ดูรายละเอียดภาคที่ 6) 
 

หนา 2-12 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

หรือการถายเทประจุจนทําใหเกิด
ประกายไฟ 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 51B, 69, 70, 230 

เพลิงไหมแผน 
โฟมชีทระหวางการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ทําการระบายไอสารไวไฟที่เกิดขึ้น
จากการฉีดโฟมพลาสติกใหมีคาไม
เกินรอยละ 25 ของคาความหนาแนน
นอยที่สุดที่สามารถทําใหเกิดการ
ระเบิด 
2. อุปกรณไฟฟาที่ใชงานในพื้นที่ตอง
เปนชนิดกันระเบิด 
3.ตรวจสอบฝาปด ขอบยางกันไอสาร
ไวไฟของอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ 
4.ควบคุมปริมาณของมวนโฟมชีทที่
รอนํามาขึ้นรูปและไดจากการขึ้นรูป
ไมใหอยูในพื้นที่ในปริมาณที่มาก
เกินไป 
5. แยกพื้นที่ที่ใชขึ้นรูปโฟมชีทออก
จากพื้นที่อื่น หรือทําผนังทนไฟ 2 
ช่ัวโมงแบงกั้นพื้นที่ 
 6. กําจัดเศษโฟมพลาสติกไมให
ตกคางอยูในเครื่องขึ้นรูปทุกครั้งที่มี
การหยุดเครื่องหรือเมื่อมีปริมาณ
ตกคางอยูมาก 
ควบคุมแหลงความรอน
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่ 

หนา 2-13 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

3.ซอมบํารุงระบบทําความรอนเครื่อง
ขึ้นรูปใหทํางานไดเปนปกติ เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความรอนที่สูง
เกินไป 
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA 40, 51B, 69, 70, 231 

เพลิงไหมฟลม
พลาสติก 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ปรับแตงการฉีดฟลมพลาสติกใหมี
ความเหมาะสม เพื่อบางกันไมให
พลาสติกลนจากพิมพและกลายเปน
เศษพลาสติก 
2.กําจัดเศษฟลมพลาสติกที่เกิดจาก
การผลิตที่ผิดพลาดไมใหเกิดการ
สะสมในเครื่องฉีดฟลมพลาสติกและ
บริเวณขางเคียง อยางนอยวันละ 1 
ครั้ง หรือเมื่อมีการหยุดเครื่อง 
4.ควบคุมปริมาณของมวนฟลม
พลาสติกที่ผลิตไดไมใหอยูในพื้นที่ใน
ปริมาณที่มากเกินไป 
ควบคุมแหลงความรอน 
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม 
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA 40, 51B, 70, 230 

5. ขึ้นรูปช้ินงาน
ดวยการเปาฟลม 

เพลิงไหมไอระเหย
ของสารไวไฟ
ระหวางการพิมพ
ลาย 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ทําการระบายไอสารไวไฟที่เกิดขึ้น
จากสีที่ใชพิมพลายใหมีคาไมเกินรอย
ละ 25 ของคาความหนาแนนนอย
ที่สุดที่สามารถทําใหเกิดการระเบิด 
2. อุปกรณไฟฟาที่ใชงานในพื้นที่ตอง

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตรายปาน
กลาง กลุมที่ 2 และ อันตรายสูง 
กลุมที่ 1 สําหรับพื้นที่กระบวนการ
พิมพลาย 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

หนา 2-14 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

เปนชนิดกันระเบิด 
3.ตรวจสอบฝาปด ขอบยางกันไอสาร
ไวไฟของอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ 
4.ควบคุมปริมาณของฟลมที่รอนํามา
พิมพลายและที่ผานการพิมพลายแลว 
ไมใหอยูในพื้นที่ในปริมาณที่มาก
เกินไป 
5. แยกพื้นที่ที่ใชในการพิมพลายออก
จากพื้นที่อื่น หรือทําผนังทนไฟ 2  
ช่ัวโมงแบงกั้นพื้นที่ 
ควบคุมแหลงความรอน
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่ 
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA 40, 51B, 69, 70, 230 

เพลิงไหมฟลม
พลาสติกระหวาง
กระบวนการตัด
ถุงพลาสติก 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ควบคุมปริมาณของมวนฟลม
พลาสติกที่รอนํามาขึ้นรูปและไดจาก
การขึ้นรูปไมใหอยูในพื้นที่ในปริมาณ
ที่มากเกินไป 
2. กําจัดเศษฟลมพลาสติกไมให
ตกคางอยูในเครื่องขึ้นรูป อยางนอย
วันละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการหยุดเครื่อง 
ควบคุมแหลงความรอน
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด

หนา 2-15 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

และการเชื่อม และความรอนจากกน
บุหรี่ 
3.ซอมบํารุงระบบทําความรอนเครื่อง
ตัดถุงพลาสติกใหทํางานไดเปนปกติ 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความรอนที่สูง
เกินไป 
โดยใชมาตรฐาน  
 NFPA 40, 51B, 70, 230 

เพลิงไหมวัสดุที่อยู
ในพื้นที่ 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ไมนําวัตถุที่สามารถติดไฟไดไปอยู
ในพื้นที่ต้ังเครื่องขึ้นรูปช้ินงานดวย
เบาหมุนแบบเปดที่มีเปลวไฟเปดสู
ภายนอก 
2. ไมนําวัตถุที่สามารถติดไฟไดไป
วางไวติดกับผนังเตาอบชิ้นงาน 
3. ตรวจสอบไมใหภายในเตาอบ
ช้ินงานมีวัตถุแปลกปลอมที่สามารถ
ติดไฟไดตกคางอยู 
ควบคุมแหลงความรอน
1. ตรวจสอบระบบทําความรอน
รวมถึงหัวเผาของเครื่องขึ้นรูปให
ทํางานเปนปกติ 

6. ขึ้นรูปช้ินงาน
ดวยเบาหมุน 

เพลิงไหมน้ํามัน 
ไฮดรอลิค 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
ไฮดรอลิคไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย
จนน้ํามันไฮดรอลิครั่วไหลออกมา
ภายนอก 
2. เมื่อน้ํามันไฮดรอลิครั่วซึมออกมา
ภายนอก ใหทําการกําจัดและทําความ
สะอาดในทันที 

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2   
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
อุปกรณตัดการจายกาซเชื้อเพลิง 
หลักการทํางาน : เมื่อมีเพลิงไหม
เกิดขึ้นจะตัดการจายกาซเชื้อเพลิง
ไปยังหัวเผาของเครื่องขึ้นรูป 
 (ดูรายละเอียดภาคที่ 6) 

หนา 2-16 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

เพลิงไหมพลาสติก ควบคุมเชื้อเพลิง 
1.ปรับแตงการฉีดช้ินงานใหมีความ
เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหพลาสติก
ลนจากพิมพและกลายเปนเศษ
พลาสติก 
2.กําจัดเศษพลาสติกที่เกิดจากการ
ผลิตที่ผิดพลาดไมใหเกิดการสะสมใน
เครื่องฉีดพลาสติกและบริเวณ
ขางเคียง 
3.ควบคุมปริมาณของชิ้นงาน
พลาสติกที่ไดจากการผลิต ไมใหอยู
ในพื้นที่ในปริมาณที่มากเกินไป 
ควบคุมแหลงความรอน 
1.ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณไฟฟาใหทํางานไดตามปกติ 
2.ควบคุมแหลงความรอนจาก
ภายนอก ไดแก ความรอนจากการตัด
และการเชื่อม 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 51B, 70, 230 
 

7. ขึ้นรูปช้ินงาน
ดวยการฉีด
แบบตอเนื่อง 

เพลิงไหมน้ํามัน 
ไฮดรอลิค 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
ไฮดรอลิคไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย
จนน้ํามันไฮดรอลิครั่วไหลออกมา
ภายนอก 
2. เมื่อน้ํามันไฮดรอลิครั่วซึมออกมา
ภายนอก ใหทําการกําจัดและทําความ
สะอาดในทันที 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA 30 
 
 

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2  
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

หนา 2-17 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

กระบวนการผลิต ลักษณะอันตราย
ดานอัคคีภัย 

การปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันอัคคีภัย 

8. ประกอบและ
ตกแตงช้ินงาน 

เพลิงไหมจากหัวเผา
ที่ใชในการตกแตง
ช้ินงาน 

ควบคุมเชื้อเพลิง 
1. ในบริเวณที่มีการใชหัวเผา ตองไม
มีการนําวัตถุไฟฟาเขามาใช 
2. ควบคุมปริมาณของชิ้นงาน
พลาสติกที่รอการประกอบและ
ตกแตง และที่ผานกระบวนการ
ประกอบและตกแตงแลวไมใหอยูใน
พ้ืนที่ในปริมาณที่มากเกินไป 
ควบคุมแหลงความรอน 
1. กําหนดขั้นตอนและฝกอบรมการ
ใชหัวเผาดวยวิธีการและอุปกรณที่
ถูกตองและมีความปลอดภัย 
โดยใชมาตรฐาน  
NFPA30, 40, 230 
 

ถังดับเพลิงมือถือ 
ชนิด : สารดับเพลิงเคมีแหง
เอนกประสงค  
อัตราการดับเพลิง : 10A 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 23 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
ชนิด : สายฉีดน้ําดับเพลิงมวนแข็ง 
ขนาด 1 นิ้ว และหัวจายน้ําดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว 
ระยะการติดตั้ง : ไมเกิน 45 เมตร 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
ระดับการปองกัน : อันตราย 
ปานกลาง กลุมที่ 2  
(ดูรายละเอียดภาคที่ 4) 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
ชนิด : อุปกรณตรวจจับความรอน 
และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
(ดูรายละเอียดภาคที่ 5) 
 

 
หมายเหต ุ
NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code 2003 Edition 
NFPA 40 Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film 2001 Edition 
NFPA 51B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work 2003 Edition 
NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems  2002 Edition 
NFPA 70 National Electrical Code® 2005 Edition 
NFPA 230 Standard for the Fire Protection of Storage 2003 Edition 
 
 

หนา 2-18 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 

ตารางการตรวจสอบความปลอดภัยดานอคัคีภัย 
พื้นที่/กระบวนการ : …………………………                      หนวยงาน/ฝาย : …………………………………………… 
ชื่อผูตรวจ : ………………………………                      วันที่ตรวจ : ……………………………………………….. 

ผลการตรวจ รายละเอียด 
การตรวจสอบ ผาน ไมผาน 

บริเวณท่ีตรวจพบ การแกไข 

1. แหลงความรอน     
1.1 อุปกรณไฟฟา      

 -ไมมีสิ่งกีดขวาง สิง่ของวางซอนหรือปดบังอุปกรณไฟฟา     
 -อุปกรณไฟฟาไมมรีอยชํารุดหรือเสียหาย เชน รอยแตกราว รอยฉีกขาด     
 -มีการตรวจสอบและทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาเปนประจํา      
 -มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของอุปกรณไฟฟาเปนประจํา     
 -มีการซอมบํารุงและเปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด      

1.2 เครื่องจกัร     
 -ไมมีสิ่งกีดขวาง สิง่ของวางซอนหรือปดบังเครื่องจักร     
 -เคร่ืองจักรไมมีรอยชํารุดหรือเสียหาย เชน รอยแตกราว รอยร่ัวซึม     
 -มีการตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องจักรเปนประจํา     
 -มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของเครื่องจักรเปนประจํา     
 -มีการซอมบํารุงและเปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด     
 -มีการตรวจสอบระบบความปลอดภยัของเครื่องจักร เชน เซนเซอรตัดการทํางาน     
 -ตรวจสอบการเขาสายไฟฟาที่เคร่ืองจกัร เชน การขันยึดขั้วตอและสภาพสายไฟฟา     

1.3 การปองกันไฟฟาสถิตย (ดูรายละเอียดในภาค 6)     
 -ทําการตรวจสอบการตอเชื่อมและการตอสายดินกับอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักร     
 -ทําการตรวจสอบสภาพของสายดิน เชน ฉนวนแตก ขดงอ หรือชํารุด     

1.4 แหลงความรอนภายนอก (ดูรายละเอียดในภาค 6)     
 -มีปายหามและมาตรการการควบคุมการหามสูบบุหร่ีภายในพื้นที่     
 -มีมาตรการการควบคุมแหลงความรอน เชน การเชื่อม การตัดโลหะ ฯลฯ ในพื้นที่     
 -มีการควบคุมการใชใบอนุญาตทํางานที่ใชความรอน (Hot Work Permit)      

2. แหลงเชื้อเพลิง     
2.1 วัตถุดิบและผลติภัณฑ     

 -มีการจัดแบงประเภทอันตรายของวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่จัดเก็บ     
 -การทําความสะอาดและจัดเก็บเศษขยะภายในพื้นที่เปนประจํา     
 -จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑหางจากอุปกรณไฟฟา เครื่องจักร อยางนอย 1 เมตร     

2.2 สารไวไฟและวัตถุอันตราย (ดูรายละเอียดในภาค 6)     
 -มีมาตรการการใชงาน การจัดเก็บ และการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได     
 -มีการตรวจสอบภาชนะบรรจุของสารไวไฟและระบบสายดินเปนประจํา     
 -การเตรียมการระบบระบายอากาศในพื้นที่เพื่อปองกัน     

หนา 2-19 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

พื้นที่/กระบวนการ : …………………………                      หนวยงาน/ฝาย : …………………………………………… 
ชื่อผูตรวจ : ………………………………                      วันที่ตรวจ : ……………………………………………….. 

ผลการตรวจ รายละเอียด 
การตรวจสอบ ผาน ไมผาน 

บริเวณท่ีตรวจพบ การแกไข 

 -มีมาตรการดานการปองกันและระงับอัคคีภยัเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม     
 -มีปายแสดงการบงชี้ระดับอันตรายและการจัดเก็บวัตถุอันตรายติดไวอยางชดัเจน     

3. การหนีไฟ     
3.1 เสนทางการหนไีฟ (ดูรายละเอียดในภาค 3)     

 -ไมมีสิ่งกีดขวาง การจัดเก็บสิ่งของตางๆ หรือพื้นลื่นภายในเสนทางการหนีไฟ     
 -มีการตรวจสอบและทําความสะอาดเสนทางการหนีไฟเปนประจํา     
 -มีการติดตั้งแผนผังแสดงเสนทางการหนีไฟในพื้นที่ที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน     
 -มีมาตรการในการอพยพคนภายในพืน้ที่เมื่อมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น     
 -มีการติดตั้งปายบอกเสนทางการหนีไฟทุกระยะ 60 เมตร ในเสนทางการหนีไฟ     

3.2 ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน (ดูรายละเอยีดในภาค 3)     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังแสงสวางจากระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน     
 -มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินในเสนทางการหนีไฟอยางพอเพียง     
 -มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟทุกจุด     
 -ตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตามรอบอายุการใชงาน     

4. ระบบปองกันอัคคีภัย     
4.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (ดูรายละเอียดในภาค 4)     

 -ถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งหางกันไมเกิน 23 เมตร     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังถังดับเพลิงแบบมือถือ     
 -มีการตรวจสอบความพรอมและสภาพของถังดับเพลิงแบบมือถือเปนประจาํ     

4.2 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ดูรายละเอียดในภาค 5)     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังอุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Pull Manual Station)     
 -มีปายบอกตําแหนงอุปกรณแจงเหตุดวยมือที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม     
 -สายสัญญาณในระบบแจงเหตุเพลิงไหมอยูในสภาพสมบรูณ เชน ฉนวนไมแตก     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณแจงเหตุ      

4.3 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ดูรายละเอียดในภาค 4)     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการกระจายน้ําของหัวกระจายน้ําดับเพลิง     
 -หัวกระจายน้ําดับเพลิงมีสภาพปกติ เชน ไมมีคราบสนิม ไมมีสิ่งอุดตัน     
 -มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของระบบฯ เปนประจํา     
 -มีขั้นตอนหรือแผนการปฎิบัติงานเมื่อระบบฯ ทํางาน     

4.4 ระบบดับเพลิงอื่นๆ (ดูรายละเอียดในภาค 4)     
 -ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังตูเก็บสายฉดีน้ําดับเพลิง     
 -มีตูเก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงและหัวจายน้ําดับเพลิงติดตั้งหางกันไมเกิน 64 เมตร     
 -มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของระบบดบัเพลิงเปนประจํา     
 -มีขั้นตอนหรือแผนการปฎิบัติงานเมื่อระบบดับเพลิงทํางาน     

หนา 2-20 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติภัณฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ภาคนี้ไดกลาวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑพลาสติก และโฟมและอันตรายท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบปองกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม ซ่ึงเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงแกไขและจัดระบบการปองกันอัคคีภัย
ใหเหมาะสมตอไป สําหรับภาคตอไปเปนการกลาวถึงเสนทางการหนีไฟและการปองกันโครงสรางเหล็ก
ของอาคารใหมีความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 

หนา 2-21 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม                                                โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย 
 

 

  
  
 

หนา 2-22 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 

 
 

การปองกนัการลามไฟและเสนทางการหนีไฟ 
 

3.1 การปองกันการลามไฟ (Fire Seal) 
3.2 การแบงกั้นพื้นที่กันไฟ (Fire Compartment) 
3.3 การจัดเตรียมเสนทางการหนีไฟ (Means of Egress) 
3.4 การปองกันโครงสรางเหล็กของอาคาร 

หนา 3-1 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

หนา 3-2 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

   ภาคที่ 3  การปองกันการลามไฟและเสนทางการหนีไฟ 
 
3.1 การปองกันการลามไฟ (Fire Seal) 

  

1. ท่ัวไป 
ทุกชองเปดบนผนังทนไฟจะตองทําการปองกันเพื่อจํากัดการลุกลามของเปลวไฟและการ

แพรกระจายของควันไฟจากดานหนึ่งของผนังทนไฟไปยังอีกดานหนึ่ง การปองกันการลามไฟเมื่อเกิดเพลิง
ไหม สามารถทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้คือ  

1. การปดอุดชองเปดที่ผนัง 
2. การปดอุดชองเปดที่พื้น 

การเจาะทะลุผานกําแพง พื้น หรือเพดานที่สรางจากวัสดุทนไฟ เพื่อเดินสายเคเบิล สายไฟ ทอรอย
สายไฟ ทอน้ํา ทอลม หรือส่ิงที่คลายกันนี้ที่เปนสวนประกอบของระบบไฟฟา ระบบเครื่องกล ระบบทอ
ประปา หรือระบบสื่อสารนั้นจะตองทําการปองกันดวยระบบกันไฟลาม (Firestop System) และวัสดุกันไฟ
ลาม (Firestop Device) โดยระบบหรืออุปกรณหยุดอัคคีภัยนั้นจะตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
E-814, Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops หรือ ANSI/UL 1479, Fire Test of Through 
Penetration Fire Stops ที่ความแตกตางของความดันดานบวกนอยสุดเทากับ 2.5 นิวตันตอตารางเมตร (0.01 
นิ้วน้ํา) ที่ครอมระหวางดานที่สัมผัสไฟและดานที่ไมสัมผัสไฟของอุปกรณทดสอบ 

ถาเปนการเจาะทะลุเพื่อเดินทอเหล็กหลอ ทอทองแดง หรือทอเหล็ก แลวรอบทอนั้นอุดดวย
คอนกรีต ปูน หรือ มอลตาร (Mortar) แลว จะตองเปนไปตามเงื่อนไข 2 ขอดังนี้ 

1. เสนผานศูนยกลางของทอจะตองไมเกิน 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และชองเปดรอบทอจะตองมีพื้นที่
ไมเกิน 0.09 ตารางเมตร 

2. จะตองอุดคอนกรีต ปูน หรือมอลตารตลอดแนวความหนาของชองเจาะทะลุ 
 
2. การปดอุดชองเปดที่ผนัง 

สามารถทําไดโดยการใชวัสดุทนไฟพันรอบทอทั้งสองดานของผนังที่ทอทะลุผาน โดยวัสดุทนไฟที่
ใชจะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาอัตราการทนไฟของผนัง เชน ผนังมีอัตราการทนไฟ 2 ช่ัวโมง วัสดุที่
ใชพันรอบๆ ทอทั้งสองดานจะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง เปนตน 
 

 
 

หนา 3-3 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

ผนังทนไฟ 

ทอ 

ทอ 

วัสดุกันไฟลาม 

รูปที่ 3.1.1 แสดงภาพตดัการติดตั้งวัสดุปองกันการลามไฟของทอที่ผานทะลุผนังกําแพง 
 

การเจาะทะลุผนังกันควันไฟเพื่อติดตั้งทอลมหรือทําชองเปดสําหรับถายเทอากาศจะตองติดตั้งล้ิน
กันควันไฟที่ไดรับการออกแบบและติดตั้งตามขอกําหนดในมาตรฐาน UL 555S, Standard for Safety 
Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems ถาผนังกันควันไฟนั้นถูกสรางใหเปนผนังกัน
ไฟดวยแลว จะตองติดตั้งล้ินกันไฟและควัน (Fire/Smoke Damper) ที่ไดรับการออกแบบและติดตั้งตาม
ขอกําหนดในมาตรฐาน UL 555, Standard for Fire Dampers และ UL 555S, Standard for Safety Leakage 
Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems 
 
3. การปดอุดชองเปดที่พื้น 

การปดอุดชองเปดที่พื้นที่นั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ  
1. ทอที่ติดไฟ เชน ทอพลาสติก Polyvinyl Chloride (PVC) หรือทอพลาสติก Polyethylene (PE) 

เปนตน สามารถทําการปองกันไดโดยติดตั้งวัสดุทนไฟไดที่ดานใตของทอตามรูปที่ 3.1.2 

วัสดุปองกันการลามไฟ
สําหรับทอท่ีติดไฟ 

แผนพื้นท่ีเทดวย
มอลตารทนไฟ 

 
รูปที่ 3.1.2 แสดงวิธีการติดตัง้วัสดุปองกันการลามไฟที่พื้น 

หนา 3-4 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

2. ทอที่ไมติดไฟ เชน ทอเหล็ก ทอแดง เปนตน สามารถทําการปองกันไดโดยการขึ้นรูปแบบรอง
พื้นจากนั้นทําการเทปดดวยมอลตารทนไฟ 

ถาหัวกระจายน้ําดับเพลิงเจาะทะลุผานสวนที่เปนพื้นที่ทนไฟในอาคาร โดยที่อาคารนั้นมีการติดตั้ง
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงทั่วทั้งอาคารแลว ยินยอมใหใชแผนรองหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ทําจากวสัดทุีไ่ม
ติดไฟ ปดที่ชองเปดรอบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแตละหัว แตจะตองมีระยะโดยรอบไมเกิน 13 มิลลิเมตร 
กําหนดใหวัดจากขอบของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงขอบของชองเปดจากการเจาะนั้นๆ 
 
3.2 การแบงกั้นพื้นที่กันไฟ (Fire Compartment) 

 
1. ท่ัวไป 
 การแบงกันพื้นที่กันไฟนั้น สามารถกระทําไดโดยการกออิฐทนไฟและการใชแผนยิปซั่มกันไฟ 
(Fire Resistance Gypsum Board) สําหรับแบงกั้นพื้นที่กันไฟโดยวิธีการกอสรางผนังทนไฟในลักษณะตางๆ 
มีรายละเอียดการกอสราง ดังตอไปนี้ คือ  

ตารางที่ 3.2.1 รายละเอียดการกอสรางผนังทนไฟ 
 ลักษณะการกอสรางของผนงัทนไฟ อัตราการทนไฟ 

(นาที) 
ผนังทนไฟ 1 
ผนังอิฐมอญเต็มตัน กอแบบ ½ แผน และฉาบปูนหนา 15-20 มิลลิเมตร 
ทั้งสองดาน 

60 

ผนังทนไฟ 2 
ผนังอิฐมอญตัน กอแบบเต็มแผน และฉาบปูนหนา 15-20 มิลลิเมตร ทั้ง
สองดาน 

120 

ผนังทนไฟ 3 
ผนังอิฐบล็อกตัน ความหนา 140 มิลลิเมตร และฉาบปูนหนา 15-20 
มิลลิเมตร ทั้งสองดาน 

120 

ผนังทนไฟ 4 
ผนังอิฐบล็อกตัน ความหนา 190 มิลลิเมตร และฉาบปูนหนา 15-20 
มิลลิเมตร ทั้งสองดาน 

180 

ผนังกอดวยคอนกรีตมวลเบา (ดูรายละเอียดการติดตั้งขึ้นอยูกับผูผลิต) ตามผลการทดสอบ
ของผูผลิตแตละราย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนา 3-5 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 สําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดานอัคคีภัยที่มีอยูในอาคาร ที่ตองทําการปองกันดวยผนังทนไฟและ
ประตูทนไฟ มีรายละเอียดตามตารางขางลางนี้  

 

ตารางที่ 3.2.2 การกําหนดพืน้ที่และอัตราการทนไฟของประตูและผนังทนไฟ 
 

พื้นท่ีใชงาน 
อัตราการทนไฟ

ของประตแูละผนงั
ทนไฟ (ชั่วโมง) 

หองหมอไอน้าํ หมอแปลงไฟฟา หองเก็บวัสดุไวไฟ หองเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง หองเครื่องลิฟต หองเครื่องกําเนิดไฟฟา หอง
แบตเตอรี่ และหองอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง 

2 

หองเก็บของทีม่ีพื้นที่มากกวา 12 ตารางเมตร (เหนือระดบัพื้นดิน) 
หองครัว หองนอน และหองอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง 

1 

 

 ในการกอสรางผนังทนไฟ สามารถเลือกใชคอนกรีตมวลเบา ที่มีคุณสมบัติไมติดไฟ ทนทานตอ
เพลิงไหม และสามารถกันไฟไหมที่อุณหภูมิสูงไดอยางดี จากการทดสอบความสามารถในการทนไฟของ
คอนกรีตมวลเบาตามมาตรฐาน BS 476, Fire Tests on Building Materials and Structures พบวาผนังกอดวย
คอนกรีตมวลเบาที่ความหนาเพียง 750 มิลลิเมตร โดยการฉาบผิวทั้ง 2 ดาน สามารถทนไฟที่ 1,100 องศา
เซลเซียส ไดนานกวา 4 ช่ัวโมง โดยผนังมีความแข็งแรงไมพังทลาย ในขณะที่ผนังดานตรงขามมีอุณหภูมิ
เพียง 60 องศาเซลเซียสเทานั้น จึงชวยปองกันไฟไมใหลุกลามไปยังพื้นที่ใกลเคียงได ขนาดโดยทั่วไปของ
คอนกรีตมวลเบามีรายละเอียดตามรูปที่ 3.2.1 ในการกอสรางผนังทนไฟโดยใหมีอัตราการทนไฟตามที่ระบุ
ไวในตารางขางตน จะตองสอบถามขอมูลการติดตั้งและผลการทดสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่
เชื่อถือไดจากผูผลิตคอนกรีตมวลเบาเทานั้น 
 

 
รูปที่  3.2.1 แสดงขนาดของคอนกรีตมวลเบาที่ใชทําผนังทนไฟ 

หนา 3-6 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

3.3 การจัดเตรียมเสนทางการหนีไฟ (Means of Egress) 
 
1. ระยะทางของเสนทางการหนีไฟ 
 เสนทางการหนีไฟจะตองมีระยะเสนทางที่วัดตามแนวการเดิน โดยมีระยะหางของวัตถุหรือส่ิงกีด
ขวางอยางนอย 300 มิลลิเมตร จากตัวอยางรูปที่ 3.3.1 แสดงแนวเสนทางการหนีไฟทั้งสองแบบซึ่งมี
ระยะทางในการหนีไฟที่แตกตางกัน  
 

 
 

รูปที่ 3.3.1 แสดงการวดัระยะทางการหนีไฟ 
 

 ระยะทางในการหนีไฟของแบบ ก มีความยาวกวาแบบ ข เนื่องจากบันไดหนีไฟไมมีการปดลอม 
โดยระยะทางการหนีไฟแบบ ก จะวัดระยะจากจุดที่ 1-2-3-4-5-6 ซ่ึงรวมระยะจากบันไดหนีไฟถึงประตูหนี
ไฟไปนอกอาคารดวย  สวนระยะทางการหนีไฟแบบ ข จะวัดจากระยะจุดที่ 1-2-3-4-5 เทานั้น 
 สําหรับระยะทางการหนีไฟ ในพื้นที่การใชตางๆ กันจะมีระยะทางที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3.3.1  

ตารางที่ 3.3.1 แสดงระยะจํากัดของเสนทางการหนีไฟของพื้นที่แตละประเภท 
ระยะจํากัดของเสนทางการหนีไฟ 

(เมตร) 
ประเภทการใชงานในพื้นท่ี 

ไมมีหัวกระจายน้ําดบัเพลิง มีหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
อาคารชุมนุมชน   
   ใหม 45 76 

5 

เสนทางหนีไฟแบบ ข 

เสนทางหนีไฟแบบ ก 

หนา 3-7 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ระยะจํากัดของเสนทางการหนีไฟ 
(เมตร) 

ประเภทการใชงานในพื้นท่ี 

ไมมีหัวกระจายน้ําดบัเพลิง มีหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
   เกา 45 76 
สํานักงาน   
   ใหม 60 91 
   เกา 60 91 
โรงงานอุตสาหกรรม   
   ทั่วไป 60 75 
   เฉพาะ 91 122 
   อันตรายสูง 0 23 
คลังเก็บสินคา   
   อันตรายต่ํา ไมจํากัด ไมจํากัด 
   อันตรายปานกลาง 60 122 
   อันตรายสูง 23 30 

 
 โดยคํานิยามของการแบงประเภทพื้นที่การใชงานในตารางที่ 3.3.1 มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1. อาคารชุมนุมชนและสํานักงาน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คืออาคารเกาที่มีอยูเดิม และ
อาคารใหมที่กําลังกอสราง 
 2. โรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบงพื้นที่การใชงานออกเปน 3 ประเภท คือ 
  2.1 โรงงานทั่วไป คือ เปนโรงงานที่มีวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการการผลิต และผลิตภัณฑ ที่ติด
ไฟหรือไมติดไฟ และเมื่อเกิดเพลิงไหมไฟจะไมลุกลามอยางรวดเร็ว 
  2.2 โรงงานเฉพาะ คือ โรงงานที่มีวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการการผลิต และผลิตภัณฑ ที่ติดไฟ
ไดและไมติดไฟ และเมื่อเกิดเพลิงไหมไฟจะลุกลามในระดับปานกลาง โดยโรงงานประเภทนี้ ปกติจะมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูนอย แตมีเครื่องจักรกลเปนจํานวนมากและทําการควบคุมการทํางานโดยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 
  2.3 โรงงานที่อันตรายสูง คือ โรงงานที่มีวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑที่ติด
ไฟและไวไฟ และเมื่อเกิดเพลิงไหมไฟจะลุกลามอยางรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเกิดการระเบิดได 
 3. คลังเก็บสินคา สามารถแบงพื้นที่การใชงานออกเปน 3 ประเภท คือ 
  3.1 ประเภทอันตรายต่ํา คือ สินคาที่จัดเก็บไมติดไฟ หรือเมื่อมีเพลิงไหมเกิดขึ้นไฟจะไมลุกลาม
อยางรวดเร็ว 

หนา 3-8 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

  3.2 ประเภทอันตรายปานกลาง คือ สินคาที่จัดเก็บติดไฟไดแตเมื่อติดไฟแลวจะมีการลุกลามใน
ระดับปานกลาง 
  3.3 ประเภทอันตรายสูง คือ สินคาที่จัดเก็บมีความสามารถในการติดไฟและระเบิดได เมื่อเกิด
เพลิงไหมแลวจะทําใหไฟลุกลามอยางรวดเร็ว 
 
2. จํานวนเสนทางการหนีไฟ 
 จํานวนทางหนีไฟตองมีอยางนอย 2 ทาง โดยมีระยะหางกันไมเกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 
กรณีมีจํานวนคนในพื้นที่ใดหรือช้ันใดในอาคารนั้นๆ เกิน 500 คน แตไมเกิน 1,000 คน ตองจัดเตรียมใหมี
ทางหนีไฟอยางนอย 3 ทาง และหากจํานวนคนเกิน 1,000 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีทางหนีไฟอยางนอย 4 ทาง 
การเขาสูเสนทางการทางหนีไฟตองไมผานหองครัว หองเก็บของ หองน้ํา หองทํางาน หองสวม หองนอน 
หรือบริเวณอื่นที่คลายคลึง รวมทั้งหองหรือบริเวณอื่นที่อาจจะถูกล็อค  
 พื้นและผิวทางเดินอื่นในเสนทางการทางหนีไฟและสวนประกอบในทางเขาทางหนีไฟและทาง
ปลอยออก ตองมีระบบไฟฟาสองสวางดังนี้ 

1. ในระหวางการใชงานบันได ระดับความสวางต่ําสุดของบันไดที่จะกอสรางใหมตองไมนอยกวา 
108 ลักซ (10 ฟุต-แคนเดิล) วัดที่ผิวทางเดิน 
2. สําหรับระดับความสวางต่ําสุดของบันไดที่ไมใชบันไดที่จะกอสรางใหมนั้นตองไมนอยกวา 
10.8 ลักซ (1 10 ฟุต-แคนเดิล) วัดที่ผิวทางเดิน 
3. ในพื้นที่ครอบครองประเภทชุมนุมชนนั้น ระดับความสวางที่พื้นในทางเขาทางหนีไฟตองไม
นอยกวา 2.2 ลักซ (0.2 ฟุต-แคนเดิล) ในระหวางที่ใชแสงสวางจากธรรมชาติ 

 การสองสวางฉุกเฉินตองใหแสงสวางไดในชวงเวลาไมนอยกวา 1½ ช่ัวโมง ในกรณีที่ระบบไฟฟา
หลักขัดของ โดยอุปกรณใหแสงสวางฉุกเฉินนั้น เร่ิมตนตองมีระดับความสวางเฉลี่ยไมนอยกวา 10.8 ลักซ 
(1 ฟุต-แคนเดิล) และตองมีระดับความสวางไมนอยกวา 1.1 ลักซ (0.1 ฟุต-แคนเดิล) ที่ตําแหนงใดๆ วัดที่ผิว
ทางเดินในเสนทางอพยพ และเมื่อเวลาในการสองสวางผานไป 1½ ช่ัวโมงแลว ยินยอมใหระดับความสวาง
เฉลี่ยลดลงแตตองไมนอยกวา 6.5 ลักซ (0.6 ฟุต-แคนเดิล) และตองมีระดับความสวางไมนอยกวา 6.5 ลักซ 
(0.6 ฟุต-แคนเดิล) ที่ตําแหนงใดๆ โดยวัดที่ผิวทางเดินในเสนทางอพยพ  
 

หนา 3-9 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
รูปที่ 3.3.2 แสดงการติดตั้งปายสัญลักษณทางหนีไฟ 

 
 ปายสัญลักษณที่จะติดตั้งในชองทางเดินเขาทางหนีไฟตองติดตั้งใหอยูหางกันในระยะที่มองเห็นได
หรือในระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) ขึ้นอยูกับวาระยะใดนอยกวา จากปายสัญลักษณที่อยูใกลที่สุด 
 
3. ขนาดความกวางของเสนทางการหนีไฟ 
 การวัดความกวางสุทธิของประตูหนไีฟ จะตองมีการวัดตามตัวอยางขางลางนี้ คือ 
 

 

ความกวางสุทธิขั้นต่ํา 

รูปที่ 3.3.3 แสดงการวดัความกวางสุทธิของประตูหนไีฟ 

หนา 3-10 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 การคํานวณหาขนาดความกวางสุทธิของประตูทางหนีไฟและเสนทางการหนีไฟสามารถคํานวณหา
ไดจากตารางขางลางนี้  
 

ตารางที่ 3.3.2 แสดงการหาความกวางของบันไดและเสนทางการหนไีฟ 

บันได 
(ความกวางตอคน) 

สวนประกอบที่อยูในแนว
ระดับและทางลาดชัน 

(ความกวางตอคน) พื้นท่ีครอบครองประเภท 

มิลลิเมตร นิ้ว มิลลิเมตร นิ้ว 
ที่อยูอาศัยและใหการดแูล 10 0.4 5 0.2 
รักษาพยาบาล (ติดตั้งหวักระจายน้ํา
ดับเพลิง) 

7.6 0.3 5 0.2 

รักษาพยาบาล (ไมไดตดิตั้งหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิง) 

15 0.6 13 0.5 

มีวัสดุอันตรายสูง 18 0.7 10 0.4 
โรงงาน และอืน่ๆ 7.6 0.3 5 0.2 

 หมายเหตุ ความกวางของเสนทางหนีไฟใด กวางไมนอยกวา 915 มิลลิเมตร 
 
3.4 การปองกันโครงสรางเหล็กของอาคาร 
 

การปองกันโครงสรางเหล็กของอาคาร จะสามารถกระทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ คือ 
1. กําหนดการทดสอบอัตราการทนไฟของวัสดุกอสราง และสวนประกอบ ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ASTM E119, Standard Test Method for Fire Tests of Building Construction and Materials หรือ มาตรฐาน 
BS 476, Fire Tests on Building Materials and Structures จากหองปฏิบัติการที่เชื่อถือได 

2. คาอัตราการทนไฟของวัสดุกอสรางและสวนประกอบ ที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ ใหใชในกรณี
ที่ไมมีผลการทดสอบอัตราการทนไฟ และถือวาเปนคาอัตราการทนไฟสูงสุดสําหรับวัสดุกอสรางและ
สวนประกอบนั้น  

3. ในกรณีที่วัสดุที่ใชมีขอแตกตางจากมาตรฐานหรือผลการทดสอบ สามารถใชผลทดสอบนั้นได
เฉพาะในกรณีที่สวนที่แตกตางนั้นมีผลในการเพิ่มอัตราการทนไฟซึ่งสามารถพิสูจนไดอยางชัดเจน และ 
ตองมีวิศวกรโยธาผูรับผิดชอบลงนามรับรอง การปองกันโครงสรางสามารถกระทําไดตามตารางที่ 3.4.1 คือ 

 

หนา 3-11 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 3.4.1 แสดงวิธีการปองกันโครงสราง 
 
 

ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก 

ความหนานอยสุดของ
คอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุม
เหล็ก (มิลลิเมตร) 

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   1.1 เสาสี่เหลี่ยมที่มีดานแคบขนาด 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

 
40 

   1.2 เสากลมหรือเสาตั้งตั้งแตหาเหลี่ยมขึ้นไป ที่มีรูปทรงใกลเคียงเสากลม ซึ่ง
มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

40 
 

   1.3 คานและโครงขอหมุนคอนกรีตขนาดกวางตั้งแต 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40 
   1.4 พ้ืนหนาไมนอยกวา 115 มิลลิเมตร 20 
2. คอนกรีตอัดแรง  
   2.1 คานชนิดดึงลวดกอน 35 
   2.2 คานชนิดดึงลวดภายหลัง  
 1. กวาง 200 มิลลิเมตร โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง   115 
 2. กวางตั้งแต 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง 65 
 3. กวาง 200 มิลลิเมตร โดยปลายเหนี่ยวรั้ง 50 
 4. กวางตั้งแต 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป โดยปลายเหนี่ยวรั้ง 45 
   2.3 พ้ืนชนิดดึงลวดกอนที่มีความหนาตั้งแต 115 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40 
   2.4 พ้ืนชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนาตั้งแต 115 มิลลิเมตร ขึ้นไป  
 1. ขอบไมเหนี่ยวรั้ง 40 
 2. ขอบเหนี่ยวรั้ง  20 
3. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ  
   3.1 เสาเหล็กขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร 50 
   3.2 เสาเหล็กขนาด 200 x 200 มิลลิเมตร 40 
   3.3 เสาเหล็กขนาดตั้งแต 300 x 300 มิลลิเมตร ขึ้นไป 25 
   3.4 คานเหล็ก 50 

 
 ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความ
หนาของคอนกรีตที่หุมเหล็กหรือคอนกรีตที่หุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวในตารางขางตน จะตองใชวัสดุ
อ่ืนหุมเพิ่มเติมหรือตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพื่อชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา           3 
ช่ัวโมง และตงหรือพื้นตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง  
 ในกรณีที่โครงสรางในสวนของเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใช
คอนกรีตหุมตองทําการปองกันโดยวิธีอ่ืนเพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง  

หนา 3-12 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 การปองกันโครงสรางเหล็กรูปพรรณสามารถทําการปองกันไดโดยใชวิธีการทาดวยสีทนไฟที่อัตรา
การทนไฟตามที่ระบุไวขางตน การหอหุมโครงสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาอัตรา
การทนไฟที่ระบุไวขางตน และวิธีการอื่นๆ ที่ผูผลิตไดมีการผลิตและออกแบบเพื่อใชสําหรับการปองกัน
โครงสราง โดยวิธีการและวัสดุทนไฟเหลานั้นตองไดรับการทดสอบตามมาตรฐานสากลและตองมีผลการ
ทดสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่นาเชื่อถือได 
 ในภาคที่ 3 นี้ไดกลาวถึงวธีิการปองกันการลามไฟ การแบงกั้นพืน้ทีก่ันไฟ การจดัเตรียมเสนทาง
การหนีไฟและการปองกนัโครงสรางเหล็กของอาคาร โดยภาคที่ 3 นี้มีจุดประสงคเพื่อใหความรู วิธีการใน
การปองกันการลามไฟ และยังทําใหสามารถชวยลดการเกิดความเสียหายอยางรุนแรงจากการเกดิเพลิงไหม
ได  อีกทั้งยังสามารถชะลอเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสในการอพยพและการดบัเพลิง ในการดับเพลิงนั้นจะมีระบบ
ดับเพลิงตางๆ ซ่ึงจะกลาวตอไปในเนื้อหาของภาคที่ 4 ของคูมือฉบับนี้ 

หนา 3-13 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

หนา 3-14 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 

 
 

 
  

ระบบดับเพลิง 
 

4.1 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump System) 
4.2 แหลงน้ําดับเพลิง (Fire Water Reservoir) 
4.3 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 
4.4 ระบบหัวจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)  
4.5 ระบบหัวละอองน้ําดับเพลิง (Water Spray System)  
4.6 ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Extinguishing System)  
4.7 ระบบกาซคารบอนไดออกไซดดับเพลิง (Carbon Dioxide Fire 

Extinguishing System) 
4.8 ระบบสารสะอาดดบัเพลิง (Clean Agent Fire Extinguishing System) 
4.9 ระบบทอน้ําดับเพลิงภายในอาคาร (Standpipe and Hose System) 
4.10 ระบบทอน้ําดับเพลิงรอบนอกอาคาร (Fire Hydrant System) 
4.11 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบ 

 

หนา 4-1 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
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หนา 4-2 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
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   ภาคที่ 4     ระบบดับเพลิง 
 
4.1 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump System) 
 
1. ท่ัวไป 
 การแบงประเภทเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตามการติดตั้งมี 2 ประเภท คือ แบบนอน (Horizontal) และ
แบบตั้ง (Vertical) ซ่ึงการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะตองคํานึงถึงระดับน้ําเริ่มตนที่ใชเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงดูดและจายออกไปยังระบบทอดับเพลิง สวนประเภทของระบบตนกําลังของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงมี 
2 ประเภท คือ แบบเครื่องยนตดีเซลและแบบมอเตอรไฟฟา โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใชกับเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง รูปรางของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงทั้งสองแบบจะมีลักษณะตามรูปขางลาง
นี้ 

 
รูปที่ 4.1.1 แสดงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบตั้ง (Vertical) และแบบนอน (Horizontal) 

 
2. ขนาดเครือ่งสูบน้ําดับเพลิง 
 สําหรับขนาดของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ตามมาตรฐานสากลนั้น มีการกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงไดอยางชัดเจน ซ่ึงในการเลือกใชจะตองเลือกใหอยูในขนาดที่ระบุไวตามตารางที่ 4.1.1 
 

หนา 4-3 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 4.1.1 แสดงขนาดเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
ขนาดเครื่องสบูน้ําดับเพลงิ  

(ลิตร/นาท)ี 
ขนาดเครื่องสบูน้ําดับเพลงิ  

(แกลลอน/นาที) 
189 50 
379 100 
568 150 
757 200 
946 250 

1,136 300 
1,514 400 
1,703 450 
1,892 500 
2,839 750 
3,785 1,000 
4,731 1,250 
5,677 1,500 
7,570 2,000 
9,462 2,500 
11,355 3,000 
13,247 3,500 
15,140 4,000 
17,032 4,500 
18,925 5,000 

 
3. การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 ในการเลือกเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบนอนนั้น ระดับของแหลงน้ําดับเพลิงจะตองมีระดับสูงกวา
ระดับทอดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบนอนนี้จะมีหลายลักษณะ เชน     
แบบหอยโขง เปนตน 
 

หนา 4-4 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 4.1.2 แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบนอน 

 
 โดยปกติเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหอยโขง จะเลือกใชกับความตองการปริมาณน้ําดับเพลิงที่ไมเกิน 
750 แกลลอนตอนาที ในกรณีที่มีความตองการปริมาณน้ําดับเพลิงสูงมากกวา 750 แกลอนตอนาที ควร
เลือกใชเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบอื่น 
 
 

 
รูปที่ 4.1.3 รูปเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหอยโขง 

หนา 4-5 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ชองเปด 

แผนกั้น 

ระดับน้าํสูงสุด 

แผนกั้น ระดับน้าํต่ําสุด 

 ระดับทองบอ 
ตะแกรง 

ตัวกรอง 

รูปที่ 4.1.3 แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบตั้ง  
ออกไประบบ 

 
 ในกรณีที่แหลงน้ําดับเพลิงมีระดับน้ําต่ํากวาระดับทอดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง จะตองทําการ
เลือกเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเปนแบบตั้ง (Vertical Type) เทานั้น โดยการออกแบบและติดตั้งจะตองมีการ
จัดสรางตะแกรงกันขยะหรือเศษสิ่งของตางๆ ที่จะเขามาในบอน้ําที่ใชสําหรับการดูดน้ําของเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง รวมทั้งการติดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไวที่ปลายของทอดูดเสมอ 
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jocky Pump) โดยปกติเปนเครื่องสูบน้ําที่ใชมอเตอร
ไฟฟาเปนตนกําลัง หนาที่ของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ําทดแทนน้ําสวนที่อาจมีการ
ร่ัวซึมออกไปจากระบบทอน้ําดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ํานี้จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันภายในระบบทอ
น้ําดับเพลิงลดลงจากระดับที่กําหนดไว และเมื่อมีการเติมน้ําอยูในระดับปกติแลว เครื่องสูบน้ํานี้จะหยุดเอง
โดยอัตโนมัติเชนกัน 
 หองเครื่องสูบน้ําดับเพลิงจะตองมีเสนทางการเขาออกที่ปลอดภัยและสามารถเขาไดโดยสะดวก
ตลอดเวลา ตําแหนงของหองควรจะอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไดดีและไมมีน้ําทวมขัง ผนังหองเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิงจะตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง 
 
4. อุปกรณประกอบระบบ 
 อุปกรณประกอบของระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ตองเปนอุปกรณที่ออกแบบและผลิตเพื่อใชกับ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเทานั้น  โดยอุปกรณตางๆ  เหลานี้จะตองได รับการรับรองการทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเทานั้น อุปกรณหลักของระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ คือ 
 1. อุปกรณระบายลมอัตโนมตัิสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง โดยมีขนาดไมนอยกวา 12.7 มิลลิเมตร 
 2. วาลวลดแรงดัน (Pressure Relief Valve) เพื่อปองกันแรงดันเกินที่ดานสง (Discharge) ของเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิง 

หนา 4-6 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 3. มาตรวัดแรงดัน จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางของมาตรวัดไมนอยกวา 90 มิลลิเมตร (3 ½ นิ้ว) 
พรอมวาลวปดเปดขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) 
 4. วาลวปด-เปด จะตองเปนวาลวที่สามารถเห็นการปด-เปดไดดวยตาเปลา เชน วาลว OS&Y วาลว
ปกผีเสื้อ เปนตน 
 5. มาตรวัดอัตราการไหลของน้ําดับเพลิง เพื่อใชในการตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 6. ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง จะตองมีอุปกรณควบคุมที่ใชในการควบคุมสั่งงานเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงและจะตองถูกออกแบบเพื่อใชสําหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเทานั้น 
 
4.2 แหลงน้ําดับเพลิง (Fire Water Reservoir) 
 
 แหลงน้ําดับเพลิงนั้น ตองมีขนาดเพียงพอตอปริมาณการดับเพลิงในพื้นที่นั้นๆ ที่มีปริมาณการใชน้ํา
ดับเพลิงที่มากที่สุด โดยมีระยะเวลาในการใชน้ําดับเพลิงเพียงพอตามที่มาตรฐานกําหนด โดยทั่วไปแหลงน้าํ
ที่ใชในการดับเพลิงสามารถเลือกใชแหลงน้ําตางๆ เหลานี้ คือ 

1. ระบบประปาสาธารณะ 
ระบบประปาสาธารณะที่ทําการตรวจสอบแลววามีความดันและปริมาณการไหลพอเพียงสม่ําเสมอ

ตลอดป 
2. บอน้ําหรือสระน้ํา 
การใชบอน้ําหรือสระน้ํา จะตองมีการปองกันการเศษขยะหรือส่ิงของ ซ่ึงอาจจะใหการดูดน้ําของ

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงมีปญหาได 
3. ถังน้ําความดัน (Pressure Tank) 
โดยทั่วไป ถังประเภทนี้จะมีการกอสรางโดยใชเหล็ก ซ่ึงถังน้ําประเภทนี้ตองมีการออกแบบการ

กอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3.1 ถังน้ําสูง (Gravity Tank) 
  เปนการนําถังน้ําติดตั้งในตําแหนงที่สูง ซ่ึงระดับความสูงนั้นตองสามารถจายแรงดันน้ําดับเพลิง
ใหเพียงพอตอความตองการของระบบดับเพลิง 
  3.2 ถังน้ําคอนกรีต (Concrete Tank) 
  ถังน้ําประเภทนี้สามารถกอสรางเปนแบบใตดินหรือแบบบนดิน โดยการกอสรางถังประเภทนี้
จะมีคาใชจายในการกอสรางโครงสรางฐานรากสูงกวาแบบอื่นๆ  
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4.3 ถังดับเพลิงแบบมอืถือ (Portable Fire Extinguisher) 
 
1. ท่ัวไป 
 ถังดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงคเพื่อการใชดับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นตน ซ่ึงเพลิงไหมนั้นยังไมมี
ความรุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใชประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุอยูภายในถังดับเพลิงแบบมือถือให
ถูกตองตรงกับประเภทของไฟที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญในการดับเพลิงขั้นตน 
 
2. ประเภทของสารเคมีแหงดับเพลิง 

ประเภทของสารเคมีแหงดับเพลิง สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ  
 2.1 โซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate Based) สารเคมีกลุมนี้จะมีประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิงที่เกิดกับไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตโดยทั่วไป จะใชในการดับเพลิงที่
เกิดจากน้ํามันที่ใชในการประกอบอาหาร 
 2.2 โปแตสเซียม (Potassium Based) สารเคมีดับเพลิงประเภทนี้มีคุณสมบัติในการดับเพลิงสําหรับ
ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C)ไดดีกวากลุมโซเดียมไบคารบอเนต 
 2.3 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate) หรือเรียกวาสารเคมีแหงดับเพลิง
เอนกประสงค (ABC Multi-Purpose Dry Chemical) เหมาะสําหรับไฟประเภท ก (Class A) ไฟประเภท ข 
(Class B) และไฟประเภท ค (Class C) แตไมเหมาะกับการดับเพลิงน้ํามันที่ใชในการประกอบอาหาร
เนื่องจากอาจเกิดการลุกไหมซํ้าได รวมทั้งไมใชในการดับเพลิงกับอุปกรณไฟฟาที่มีมูลคาสูงเนื่องจากจะทํา
ใหอุปกรณไฟฟาเหลานั้นเสียหายได 

 
ตารางที่ 4.3.1 แสดงคุณสมบตัิของสารดับเพลิงแตละประเภท 

ลําดับ ชื่อเคมี สูตรเคมี ชื่อทางการคา 
1 โซเดียมไบคารบอเนต NaHCO3 ผงเคมีแหงกรดเกลือโซดา 
2 โปแตสเซียม ไบคารบอเนต KHCO3 ผงเคมีแหง Purple K 
3 โปแตสเซียม คลอไรด KCI ผงเคมีแหง Super K 
4 โมโนแอมโมเนียม ฟอสเฟต (NH4)H2PO4 ผงเคมีแหง ABC หรือ 

เอนกประสงค 
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รูปที่ 4.3.1 แสดงถังดับเพลิงแบบมือถือแบบตางๆ 

 
ในการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (ยกเวน เครื่องดับเพลิงแบบลอเข็น) ควรติดตั้งใหถูกตองตาม

ขอกําหนดตอไปนี้คือ 
• การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ําหนักรวม (Gross Weight)ไมเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด) 

จะตองทําการติดตั้งใหสวนบนสุดของถังสูงไมเกนิ 1.50 เมตร (5 ฟุต) โดยวัดจากพื้น  
• ในกรณีที่ถัง (ยกเวนถังแบบมีลอเข็น) มีน้ําหนักเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด) จะตองติดตัง้ให

จุดบนสุดของถังสูงไมเกิน 1.00 เมตร (3-1/2 ฟุต) โดยวัดจากพื้น  
• สําหรับกรณีที่ไมสามารถกระทําการติดตั้งใหเปนไปตามขางตนได จะตองทําการติดตั้งใหสวน

ลางสุดของถังอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)  
 
3. การเลือกประเภทสารดับเพลิง 

ในการแบงระดับอันตรายสําหรับพื้นที่ตางๆ นั้นจะมีความแตกตางในสวนของการจัดเก็บหรือการ
ใชงานในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงระดับอันตรายไดเปน 3 ระดับ คือ  
 1. อันตรายระดับต่ํา (Low Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถทําใหเกิดไฟประเภท ก (Class 
A) มากกวาเชื้อเพลิงสําหรับไฟประเภท ข (Class B)โดยเมื่อเกิดเพลิงไหมแลวจะมีการลุกลามไฟในระดับต่ํา 
เชน สํานักงาน หองเรียน หองประชุม หองรับแขก หองพักในโรงแรม เปนตน 
 2. อันตรายระดับปานกลาง (Ordinary Hazard) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก (Class A)
และ ข (Class) มากกวาพื้นที่อันตรายระดับต่ํา เชน พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ขายสินคา พื้นที่รานคา 
โรงงานขนาดเล็ก พื้นที่ทํางานวิจัย โชวรูมรถยนต พื้นที่จอดรถยนต เปนตน 
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 3. อันตรายระดับสูง (High Hazard) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช การผสม ของเชื้อเพลิง
ที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน พื้นที่ทํางานไม พื้นที่ซอมรถ พื้นที่แสดงสินคา พืน้ที่
จัดเก็บผลิตภัณฑ พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ เชน ผลิตสี การชุบ การพนเคลือบ รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสาร
ไวไฟ เปนตน 
 

ตารางที่ 4.3.2 แสดงความสามารถในการดบัเพลิงของสารดับเพลิงแตละประเภท 
ประเภทของไฟ  

(Fire Classification) 
ประเภทของสารดับเพลิง 

(Fire Extinguishing Agents) 
ก 

(A) 
ข 

(B) 
ค 

(C) 
ง 

(D) 
น้ํา     
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)     
โฟม (Foam) เชน AFFF, AR-AFFF เปนตน     
ผงเคมีแหงเอนกประสงค (Multipurpose-ABC)     
ผงเคมีแหงกลุมโปแตสเซียม     
ผงเคมีแหงกลุมโซเดียมไบคารบอเนต     
แกสดับเพลิง เชน Halotron-1 เปนตน     
สารดับเพลิงพิเศษ (Dry Powder)     

 
4. อัตราการดับเพลิง (Fire Rating) 
 การกําหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือ จะมีการอางอิงการทดสอบตามมาตรฐาน
ของ Underwriter’s Laboratories Inc. (UL) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหสถาบันที่เชื่อถือไดเปนผูทําการ
ทดสอบหรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1970 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ตารางที่ 4.3.3 เปนตัวอยางการกําหนดอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือ สามารถนําไป
ดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไมที่มีขนาดตางๆกัน 
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ตารางที่ 4.3.3 แสดงอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือกับไฟประเภท ก 
อัตราการดับเพลิง

ของเครื่อง
ดับเพลิง 

จํานวนชิน้
ไม (ชิน้) 

ขนาดภาคตัดของชิน้ไม x 
ความยาว 

(มิลลิเมตรxมิลลิเมตรx
มิลลิเมตร) 

จํานวนชัน้ 
(ชั้น) 

จํานวนชิน้ไมในแตละชั้น 
(ชิ้น) 

1-A 50 45 x 45 x 500 10 5 
2-A 78 45 x 45 x 600 13 6 
3-A 98 45 x 45 x 750 14 7 
4-A 120 45 x 45 x 850 15 8 
6-A 153 45 x 45 x 1000 17 9 
10-A 209 45 x 45 x 1200 19 11 
20-A 160 45 x 45 x 1500 101 

(ช้ันบนสุด) 
15 วางตามหนาแคบ 
10 วางตามหนากวาง 

30-A 192 45 x 45 x 1850 101 
(ช้ันบนสุด) 

18 วางตามหนาแคบ 
12 วางตามหนากวาง 

40-A 224 45 x 45 x 2200 101 
(ช้ันบนสุด) 

21 วางตามหนาแคบ 
14 วางตามหนากวาง 

 
5. การเลือกเครื่องดับเพลิงแบบตางๆ 

ในการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือสําหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ก นั้น จะมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาเลือกอัตราการดับเพลิง (Fire Rating) ของถังดับเพลิงแตละประเภทและพื้นที่ที่สามารถทําการ
ปองกัน รวมถึงระยะหางมากที่สุดระหวางถังดับเพลิงแตละถัง รายละเอียดตางๆ สามารถตรวจสอบไดจาก
ตารางที่ 4.3.4 

ตารางที่ 4.3.4 แสดงความสามารถในการดบัเพลิงกับระดบัของอันตรายแตละประเภท 
หลักเกณฑ อันตราย 

ระดับต่ํา 
อันตราย 

ระดับปานกลาง 
อันตราย 
ระดับสูง 

อัตราการดับเพลิงของ 1 ถัง 2-A 2-A 4-A 
พื้นที่ปองกันมากที่สุดตอ 1 ถัง 1,045 ตารางเมตร 

(11,250 ตารางฟุต) 
1,045 ตารางเมตร 
(11,250 ตารางฟุต) 

1,045 ตารางเมตร 
(11,250 ตารางฟุต) 

ระยะหางมากที่สุดระหวางถังตอถัง 23 เมตร 
(75 ฟุต) 

23 เมตร 
(75 ฟุต) 

23 เมตร 
(75 ฟุต) 
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ตารางที่ 4.3.5 แสดงอัตราการดับเพลิงกับระดับอันตรายแตละประเภท 

อัตราการดับเพลิงของถังดบัเพลิง
แบบมือถือประเภท ก 

อันตราย 
ระดับต่ํา 

(ตารางเมตร) 

อันตราย 
ระดับปานกลาง 
(ตารางเมตร) 

อันตราย 
ระดับสูง 

(ตารางเมตร) 
1A - - - 
2A 557 280 - 
3A 836 418 - 
4A 1045 557 372 
6A 1045 836 557 
10A 1045 1045 930 
20A 1045 1045 1045 
30A 1045 1045 1045 
40A 1045 1045 1045 

 
 ตัวอยางการคํานวณหาจํานวนถังดับเพลิงแบบมือถือที่ใชดับเพลิงกับไฟประเภท ก สามารถคํานวณ
ไดดังนี้ คือ 
 ในกรณีที่มีพื้นที่ปองกัน ขนาด 6,270 ตารางเมตรจะตองใชจํานวนถังดับเพลิงแบบมือถือ จํานวน
เทากับ 6,270/1045 = 6 ถัง โดยมีอัตราการดับเพลิงของแตละประเภทของอันตรายแตกตางกันดังตารางที่ 
4.3.6 
 

ตารางที่ 4.3.6 แสดงอัตราการดับเพลิงของเครื่องดับเพลิงเทียบกับระดับอันตรายแตละประเภท 
จํานวนเครื่องดับเพลิง อัตราการดับเพลิง ระดับอันตราย 

6 4A ต่ํา 
6 10A ปานกลาง 
6 20A สูง 

 
 การเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือสําหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้น จะมีหลักเกณฑพิจารณา
อัตราการดับเพลิงและระยะหางของการฉีดที่ปลอดภัยตามรายละเอียดในตารางที่ 4.3.7 
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ตารางที่ 4.3.7 แสดงอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือกับไฟประเภท ข 
 

ประเภทของอนัตราย 
อัตราการ

ดับเพลิงขัน้ต่ํา
ของถังดับเพลงิ
แบบมือถือ 

ระยะหางในการคนหา
มากที่สุด (เมตร) 

ระดับต่ํา 5B 9 (30 ฟุต) 
 10-B 15 (50 ฟุต) 
ระดับปานกลาง 10-B 9 (30 ฟุต) 
 20-B 15 (50 ฟุต) 
ระดับสูง 40-B 9 (30 ฟุต) 
 80-B 15 (50 ฟุต) 

 
 การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือสําหรับการดับเพลิงกับไฟประเภท ข นั้น จะตองทําการติดตั้งโดย
การกําหนดระยะหางของเครื่องดับเพลิงและระยะในการเขาถึงเครื่องดับเพลิงใหมสัมพันธกับระดับอันตราย
ของพื้นที่และอัตราการดับเพลิงของถังดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใชดวย 
 ในรูปที่ 4.3.3 แสดงใหเห็นวาการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือในตําแหนงที่ 1 และ 2 ไมสามารถ
ครอบคลุมระยะการเขาถึงของผูใชงาน ซ่ึงจะตองมีระยะหางไมเกินตามที่ระบุไวในตารางขางตน ดังนั้นการ
แกไขการติดตั้งใหถูกตอง จําเปนตองเพิ่มจํานวนถังดับเพลิงแบบมือถืออีก 2 ถัง รวมเปนจํานวนทั้งหมด 4 
ถัง คือติดตั้งที่ตําแหนง 1-3 และ 2-4  
 

 

170 ฟุต(51.8 เมตร) 

30 ฟุต(9.1 เมตร) 

30 ฟุต(9.1 เมตร) 

30 ฟุต(9.1 เมตร) 

 
รูปที่ 4.3.3 แสดงการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือสําหรับไฟประเภท ข 
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 สําหรับการเลือกถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใชในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค นั้น โดยปกติจะ
เลือกใชสารดับเพลิงที่ไมนําไฟฟาและไมทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาที่ใชงาน ดังนั้นในการ
เลือกสารดับเพลิง สามารถเลือกไดหลายแบบ เชน กาซคารบอนไดออกไซด สารเคมีแหง และแกสดับเพลิง
ตางๆ เปนตน การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใชในการดับเพลิงกับไฟประเภท ค นั้น จะตองมีระยะหาง
กันไมเกิน 23 เมตร 
 
4.4 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)  
 
1. ประเภทของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 หัวกระจายน้ําดับเพลิงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ตามประเภทของการตรวจจับความรอน 
(Heat Sensing Element) ที่หัวกระจายน้ําดับเพลิง ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปนแบบโลหะ (Fusible Element) 
และแบบกระเปาะแกว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจับความรอนของแตละประเภทนั้น จะมีการกําหนด
อุณหภูมิการทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิงระบุไวอยางชัดเจน เพื่อสะดวกตอการเลือกใชงานในพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิแตกตางกัน 
 
 

 

โลหะรับความรอน 

แผนกระจายน้ํา 

รูปที่ 4.4.1 แสดงหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบโลหะ 
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แผนกระจายน้ํา 

กระเปาะแกว 

รูปที่ 4.4.2 แสดงหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบกระเปาะแกว 
 
  ในการเลือกอุณหภูมิการทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิง ใหเหมาะสมกับพื้นที่ที่ตองการตดิตัง้
นั้น สามารถตรวจสอบอุณหภูมิไดจากตารางที่ 4.4.1 

 
ตารางที่ 4.4.1 แสดงการเลือกอุณหภูมิทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลงิ 

รหัสสี (Color Code) อุณหภูมิสูงสุดท่ี
ระดับเพดาน 

(องศาเซสเซียส) 

อุณหภูมิทํางาน 
(องศาเซสเซียส) 

 

ประเภทของ
อุณหภูมิ โลหะรับความ

รอน 
ของเหลวใน
กระเปาะแกว 

38 57 - 77 ธรรมดา ไมมีสี สมหรือแดง 
66 79 - 107 ปานกลาง ขาว เหลืองหรือเขยีว 
107 121 – 149 สูง น้ําเงิน น้ําเงิน 
149 163 - 191 สูงมาก แดง มวง 
191 204 – 246 สูงมากพิเศษ เขียว ดํา 
246 260 - 302 สูงยิ่งยวด สม ดํา 

 
 สําหรับการแบงลักษณะการติดตั้ง (Orientation Type) ของหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้น สามารถแบง
ออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ แบบคว่ํา (Pendent Type) และแบบตั้ง (Upright Type) ซ่ึงหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงนั้นมีการติดตั้งไดหลายแบบ เชน แบบฉีดกําแพง (Side Wall Type) เปนตน 
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รูปที่ 4.4.3 แสดงลักษณะของหัวกระจายน้าํดับเพลิงแบบคว่ํา (Pendent Type) 

 

 
รูปที่ 4.4.4 แสดงลักษณะของหัวกระจายน้าํดับเพลิงแบบตั้ง (Upright Type) 

 
2. การจัดแบงประเภทความเสี่ยงภัยของพื้นที่ 
 การแบงประเภทความเสี่ยงภัยของพื้นที่สําหรับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้น สามารถจําแนก
ออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

 2.1 พื้นที่ความเสี่ยงภยัต่ํา (Light  Hazard Occupancies) 
 2.2 พื้นที่ความเสี่ยงภยัปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies) 
 2.3 พื้นที่ความเสี่ยงภยัสูง (Extra Hazard Occupancies) 
  
 2.1 พื้นท่ีความเสี่ยงภัยต่ํา 

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยดานอัคคีภัยต่ํานั้น จะมีปริมาณเชื้อเพลิงอยูในระดับต่ํา ซ่ึงมีตัวอยางของพื้นที่ 
เชน 

• อาคารพักอาศัย 
• สํานักงานทั่วไป รวมถึงหองคอมพิวเตอร 
• สโมสร 
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• โรงพยาบาล 
• ศูนยประชุม  
• หองสมุด  

 2.2 พื้นท่ีความเสี่ยงภัยปานกลาง 
พื้นที่กลุมนี้จะมีลักษณะการใชงานที่เกีย่วของกับของเหลวติดไฟ(Combustible Liquid) หรือ

ของเหลวติดไฟ (Flammable Liquid)ในปรมิาณไมมากจะแบงเปน 2 กลุม คือ 
• พื้นท่ีความเสีย่งภยัปานกลาง กลุมท่ี 1  
เปนกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟไมมาก เชน 

o พื้นที่ท่ีจอดรถและแสดงรถยนต 
o โรงงานผลิตภณัฑท่ีเปนแกว 
o โรงซักรีด 
o โรงงานผลิตอาหารบรรจุกระปอง 
o โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริโภค 
o โรงงานทําขนมปง 
o โรงงานผลิตอุปกรณอิเลคทรอนิคส 
o โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 

• พื้นท่ีความเสีย่งภยัปานกลาง กลุมท่ี 2 
เปนกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟมากกวากลุมที่ 1 เชน 

o โรงงานสิ่งทอ 
o โรงงานยาสูบ 
o โรงงานสิ่งพิมพ 
o โรงงานสารเคมี 
o โรงสีขาว 
o โรงงานผลิตยางรถยนต 
o โรงานแปรรูปไม 
o โรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ 
o โรงงานผลิตอาหารสัตว 

2.3 พื้นท่ีความเสี่ยงภัยสงู 
 พื้นที่กลุมนี้จะมีลักษณะการใชงานที่เกีย่วของกับของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) หรือ

ของเหลวติดไฟ (Flammable Liquid)ในปรมิาณมากจะแบงเปน 2 กลุม คือ 
• พื้นท่ีความเสีย่งภยัสูง กลุม 1 
เปนกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟไมมาก เชน 
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o โรงงานผลิตภณัฑยาง 
o โรงพิมพ (ท่ีมีการใชหมึกพิมพ ท่ีมีจุดวาบไฟต่ํากวา 37.9 องศาเซลเซียส) 
o โรงงานผลิตไมอัดและไมแผน 
o โรงงานฟอกยอม ปนฝาย เสนใยสังเคราะห และฟอกขนสัตว 
o โรงหลอดวยแบบโลหะ 

• พื้นท่ีความเสีย่งภยัสูง กลุม 2 
เปนกลุมที่มีโอกาสเกิดการติดไฟสูงมากกวากลุมที่ 1 เชน 

o โรงงานผลิตยางมะตอย 
o โรงพนส ี
o โรงกลั่นน้ํามัน 
o โรงงานผลิตภณัฑน้ํามันเครื่อง 
o โรงชุบโลหะที่ใชน้ํามัน 
o โรงงานพลาสติก 
o พื้นที่ลางโลหะดวยสารละลาย 
 

3. การติดตั้งหัวกระจายน้าํดับเพลิง 
 ในการติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้น จะตองทําการตรวจสอบโครงสรางเพดานของพื้นที่ที่
ตองการปองกันดวยหัวกระจายน้ําดับเพลิง เพื่อทําการระบุพื้นที่ครอบคลุมการทํางานของหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงไดอยางถูกตอง ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.4.2 
 

ตารางที่ 4.4.2 แสดงพื้นที่ครอบคลุมของหัวกระจายน้ําดบัเพลิงเทียบกบัประเภทพืน้ที่เสี่ยงภยั 
ประเภทของพืน้ท่ีเสี่ยงภัย ประเภทของโครงสราง 

อันตรายต่ํา 
(ตารางเมตร) 

อันตรายปานกลาง 
(ตารางเมตร) 

อันตรายสงู 
(ตารางเมตร) 

โครงสรางเพดาน - ไมมีส่ิงกีดขวาง 20.25 11.70 9.00 
โครงสรางเพดาน – มีส่ิงกีดขวางไมติดไฟ 18.00 11.70 9.00 
โครงสรางเพดาน - มีส่ิงกีดขวางติดไฟ 15.12 11.70 9.00 
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4. การจัดวางตําแหนงหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบตั้ง (Upright) และแบบคว่ํา (Pendent) 
 4.1 ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิงบนทอยอย (Branch Line) หรือระยะหางสูงสุด
ระหวางทอยอยตองหางไมเกิน 4.6 เมตร 

4.2 แผนกระจายน้ําดับเพลิงจะตองติดตั้งใหขนานกับเพดาน 
 4.3 ระยะหางของแผนกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งใตเพดานที่ไมมีส่ิงกีดขวางจะตองหางจากเพดาน
อยางนอย 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหางมากสุดไมเกิน 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) ยกเวนหัวกระจายน้ําดับเพลิง
แบบพิเศษใหติดตั้งตามคําแนะนําของผูผลิตที่ระบุไว 
 4.4 กรณีที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงติดตั้งบริเวณเพดานที่มีส่ิงกีดขวางการกระจายน้ําสามารถติดตั้งใต
แผนกระจายน้ําอยูใตเพดานในระยะ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) จนถึง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และตองหางจาก
เพดานไดสูงสุดไมเกิน 559 มิลลิเมตร (22 นิ้ว ) 
  

ตารางที่ 4.4.3 แสดงความดนัน้ําและอัตราการไหลเทียบกับพื้นที่เสี่ยงภัย 
ประเภทพื้นท่ีเสี่ยงภยั ความดันกิโลปาสกาล 

(ปอนดตอตารางนิ้ว) 
อัตราการไหลของน้ําท่ีฐานของ

ทอเมนแนวดิ่ง 
ลิตร/นาท ี(แกลลอน/นาที) 

ระยะเวลาที่ใช
งานตอเนื่อง

(นาท)ี 
เสี่ยงภยัต่ํา 103.5 

(15) 
1895 – 2840 
(500 - 750) 

30-60 

เสี่ยงภยัปานกลาง 138 
(20) 

3,218-5,680 
(850 - 1500) 

60-90 

เสี่ยงภยัสูง กําหนดใหคํานวณโดยวิธีการ 
Hydraulic Calculation Methods (ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ 
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย) 

90-120 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

หนา 4-19 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 ลักษณะการตดิตั้งหวักระจายน้ําดับเพลิงใตหลังคามี 2 แบบ สามารถเลือกลักษณะการติดตั้งไดตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะทํางานติดตั้ง ตามรูปที่ 4.4.5 

 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงดานบน 

แบบ ก

 

หลังคา 

แบบ ข

 
รูปที่ 4.4.5 แสดงการติดตั้งหวักระจายน้ําดบัเพลิงใตหลังคา 

  
 สําหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเปนชั้นเก็บสินคา (Rack) ในคลังเก็บสินคานั้น การจัดวางตําแหนงของหัว
กระจายน้ําดับเพลิงจะตองมีการติดตั้งทั้งสองตําแหนงกลาวคือ ที่ตําแหนงใตหลังคาและภายในชั้นเก็บสินคา 
การจัดวางตําแหนงหัวกระจายน้ําดับเพลิงในคลังเก็บสินคาในชั้นเก็บสินคาที่มีขนาดความสูงแตกตางกันจะ
ทําใหการจัดวางตําแหนงหัวกระจายน้ําดับเพลิงเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นจะตองมีการออกแบบและติดตั้งโดย
วิศวกรผูที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

ช้ันเก็บสินคา หัวกระจายน้ําดับเพลิงดานบน 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงดานลาง 

ภาพดานบน 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงดานบน 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงดานลาง 

รูปที่ 4.4.6 แสดงตัวอยางการติดตั้งหวักระจายน้ําดับเพลิงในชั้นเก็บสินคา 
ภาพดานหนา 
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5. ทอน้ําดับเพลิง 
 ทอที่ใชในระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง จะตองไดมาตรฐานสากล เชน ASTM (American Society 
for Testing Materials) หรือ BS (Britist Standard) เปนตน สําหรับการตอทอในระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
สามารถตอดวยการเชื่อม (Welding) การตอทอดวยเกลียว (Threaded) การตอดวยหนาแปลน (Flanged) หรือ
การตอแบบขอตอเชิงกล (Mechanical Joint) สําหรับทอเหล็กขนาดต่ํากวาเบอร 40 (Schedule 40) ลงไป 
หามตอทอดวยขอตอแบบเกลียว และแบบเซาะรอง (Cut Grooves)  

 
รูปที่ 4.4.7 ตัวอยางอุปกรณตอทอแบบขอตอเชิงกล 

 

 
รูปที่ 4.4.8 แสดงตัวอยางของอุปกรณยดึจบัทอดับเพลิงแบบตางๆ  

 
6. ประเภทของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 6.1 ระบบทอเปยก (Wet Pipe System) 
  ระบบนี้เหมาะสมที่จะติดตั้งในอาคารทั่วไปเพราะระบบจะมีน้ําอยูในเสนทอตลอดเวลา เมื่อใด
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม หัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งอยูเหนือบริเวณนั้นจะแตกและฉีดน้ําออกมาดับเพลิง
เฉพาะพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมนั้นทันที 
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 6.2 ระบบทอแหง (Dry Pipe System) 
 ระบบนี้ภายในทอจะไมมีน้ําอยูเลยซ่ึงเหมาะสมที่จะติดตั้งสําหรับพื้นที่ปองกันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 0 
องศาเซลเซียส ซ่ึงหากมีน้ําอยูภายในระบบทอจะทําใหเกิดการแข็งตัวของน้ําภายในเสนทอ ซ่ึงจะเปนสาเหตุ
ทําใหระบบทอเสียหายได ดังนั้นจะมีการอัดอากาศหรือกาซไนโตรเจนเขาไปในระบบทอแทนการอัดน้ําเขา
ระบบ 

6.3 ระบบหนวงน้าํ (Pre-Action System) 
 ระบบนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ปองกันที่ตองการหลีกเลี่ยงความบกพรองของระบบทอและหัวกระจาย
น้ําดับเพลิงที่อาจฉีดน้ําโดยที่ไมมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น จนเปนสาเหตุทําใหทรัพยสินหรืออุปกรณที่มีมูลคา
สูงเสียหาย โดยระบบนี้มีขั้นตอนการทํางานสองขั้นตอน คือเมื่ออุปกรณตรวจจับเพลิงไหม (ควันไฟ ความ
รอนหรือเปลวไฟ) ทํางาน จะสั่งใหวาลวควบคุมเปดน้ําเขาสูระบบทอ และเมื่อหัวกระจายน้ําดับเพลิงแตก
ออกเนื่องจากความรอนของเพลิงไหมถึงอุณหภูมิทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิง น้ําดับเพลิงจะไหลออก
เฉพาะหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่แตกออกเทานั้น 

6.4 ระบบเปด (Deluge System) 
 ระบบนี้เหมาะสําหรับติดตั้งในบริเวณที่เพลิงไหมสามารถเกิดขึ้นไดอยางรุนแรงและรวดเร็ว การ
ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบเปด (Open Sprinkler) เพื่อทําการฉีดน้ําดับเพลิงพรอมกันทันทีทุกหัว 

 

7. รายละเอียดระบบทอเปยก 
 ระบบทอเปยกเปนระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่นิยมใชมากที่สุด เนื่องจากมีความประหยัดและ
สามารถปองกันอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะมีสวนประกอบหลักตามดังรูปที่ 4.4.9  
  

 
 

วาลวหลัก 
วาลวเตือนภัย 

มาจากแหลงจาย 

วาลวทดสอบระบบ 

ทอยอย 

หัวกระจายน้าํดับเพลิง 

ทอน้ําทิง้หลัก 

หัวรับน้ําดับเพลงิ 

กระดิ่งไฟฟา 

ทอแนวตัง้ 

ทอแนวขนาน 

รูปที่ 4.4.9 แสดงตัวอยางการติดตั้งระบบทอเปยก 
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 สวนประกอบของระบบทอเปยก มีดังนี ้
 7.1 หัวกระจายน้ําดบัเพลิง (Automatic Sprinkler) 

 เปนหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติแบบปด ซ่ึงติดตั้งอยูกับระบบทอน้ําเหนือพื้นที่ปองกัน หัว
กระจายน้ําดับเพลิงจะแตกทันทีเมื่อความรอนจากเพลิงไหมสูงกวาอุณหภูมิทํางาน (Temperature Rating) 
ของหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้น 
 7.2 ระบบทอน้ํา (Piping System) 
 ทอในระบบที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะมีน้ําอยูตลอดเวลาภายใตความดันใชงานของระบบ 
(System Working Pressure) ทอที่ใชเปนทอเหล็กดํา (Black Steel Pipe) ขนาดเบอร 40 อยางนอย สามารถใช
แบบมีตะเข็บหรือไมมีตะเข็บก็ได  
 7.3 วาลวเตือนภัยระบบทอเปยก (Wet Pipe Alarm Valve) 
 ติดตั้งวาลวเตอืนภัยซ่ึงทําหนาที่กําเนดิเสยีงเตือนภัยดวยระฆังน้ํา (Water Motor Gong) พรอมสง
สัญญาณแจงเหตุไปยังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) ดวยอุปกรณตรวจจบัความดัน 
(Pressure Switch) ที่ติดตั้งมาดวย วาลวสัญญาณยังทําหนาที่เปนตัวบอกโซน (Zone) ของพื้นที่ปองกันที่เกิด
เพลิงไหม กรณีที่พื้นที่นั้นแบงออกเปนหลายโซน 
 
 

 
ทอสงออกไปยัง 

ระฆังน้ํา 

นํ้าจะไหลผานไปยัง
อุปกรณหนวง 

มาตรวัดความ
ดันของระบบ 

ล้ินวาลว 

อุปกรณตรวจจ
ความดัน 

ับ

นํ้าไหลออกไป 
น้ําไหลเขาระบบ 

น้ําไหลผานเขาไปยัง 
ระฆังน้ํา 

มาตรวัดความ
ดันดานน้ําเขา 

วาลวสามทาง 

วาลวระบายน้ํา 

อุปกรณหนวง 

รูปที่ 4.4.10 แสดงแผนภูมกิารทํางานของวาลวเตือนภยัของระบบทอเปยก 
 

หนา 4-23 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 7.4 อุปกรณการสงสัญญาณการไหลของน้าํ (Water Flow Switch) 
 ใหติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณการไหลของน้ํา เมื่อติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงในระบบเกินกวา 20 
หัวและสําหรับอาคารสูงจะตองติดตั้งอยางนอย 1 ตัวตอช้ันตอโซน 
 

 
รูปที่ 4.4.11 แสดงอุปกรณการสงสัญญาณการไหลของน้าํ 

 
  
 7.5 สถานีทดสอบระบบ (System Test Station) 
 ใหติดตั้งสถานีทดสอบระบบการเตือนภยัเทากับจํานวนวาลวสัญญาณที่ติดตั้งในระบบโดยสถานี
ทดสอบจะติดตั้งที่ทอยอยทีไ่กลที่สุด (Most Remote Branch Line) ของระบบหัวกระจายดับเพลิงโดยจะ
ประกอบไปดวยขอตอที่ติดตั้งออริฟซ (Orifice) ซ่ึงมีขนาดเทากับออริฟซของหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดตั้ง 
 

 
 

ของอ 45 องศา 

เจาะใหมีขนาดเทากับหัว
กระจายน้ําดับเพลิง 1 หัว 
โดยใชวัสดุที่ไมเปนสนิม 

วาลวอยูในตําแหนงที่ 
สะดวกในการเขาทาํงาน 

ตอเขาที่ปลายทอ
ที่ตําแหนงไกลสุด 

รูปที่ 4.4.12 แสดงการติดตั้งสถานีทดสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลงิ 

หนา 4-24 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 7.6 สถานีทดสอบประจําชั้น (Floor Test Station)  
 ใหติดตั้งสถานีทดสอบประจําชั้น เพื่อทําหนาที่ทดสอบการทํางานของอุปกรณสงสัญญาณการไหล
ของน้ําที่ติดตั้งอยูนั้นวาสามารถใชงานไดดีหรือไม 
 

 
 

วาลวควบคุมน้ํา พรอมตัวสงสัญญาณ 
 

ทอน้ําหลักแนวดิง่ 

อุปกรณมองน้ําไหล

วาลวทดสอบ 
วาลวปลอยน้าํทิ้ง 

อุปกรณเชื่อมตอ
ทอพรอมแผนเจาะ
รูเทาขนาดรูของ
หัวกระจายน้าํ 

ไปรางระบายน้ํา 

ทอน้ําหลัก 
มาตรวัดการไหลของ

มาตรวัดความดัน 

รูปที่ 4.4.13 แสดงตัวอยางสถานีทดสอบประจําชั้น 
 
 
4.5 ระบบหัวละอองน้ําดับเพลิง (Water Spray System)  
 
1. ท่ัวไป 
 ระบบหัวละอองน้ําดับเพลิงมีวัตถุประสงคในการออกแบบติดตั้งเพื่อปองกันเพลิงไหม ที่เกิดขึ้นกับ
หมอแปลงไฟฟาแบบน้ํามัน และทําการลดความรอนใหกับพื้นผิวของถังบรรจุแกสหรือน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนาดใหญ เพื่อปองกันไมใหความรอนที่เกิดขึ้นทําใหโครงสรางของถังบรรจุแตกออกหรือเสียหาย ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดการรั่วไหลของแกสหรือน้ํามันเชื้อเพลิง  

 
รูปที่ 4.5.1 แสดงตัวอยางหวัละอองน้ําดับเพลิง 

หนา 4-25 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

2. การทํางานของระบบ 
 ในการทํางานของระบบละอองน้ําดับเพลิงนี้ จะเปนการทํางานเหมือนกับระบบเปด (Deluge 
System) ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ กลาวคือ ระบบจะมีการตรวจจับเพลิงไหมที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ที่ปองกันนั้น เมื่อมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมจะสงสัญญาณหรือการ
ส่ังงานเพื่อทําใหวาลวควบคุมระบบเปดทํางาน จากรูปที่ 4.5.2 แสดงแผนภูมิการทํางานของระบบเปดแบบ
เปยก ซ่ึงเปนระบบที่มีการใชหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) เปนอุปกรณตรวจจับความรอนในพื้นที่ที่
ปองกัน เมื่อมีเพลิงไหมเกิดขึ้นทําใหหัวกระจายน้ําดับเพลิงแตก ซ่ึงจะทําใหวาลวควบคุมระบบเปดทํางาน
ในทันที และน้ําดับเพลิงจะถูกสงไปยังหัวละอองน้ําดับเพลิงทุกหัว 
 

 

ทอของระบบหัวละอองน้ําดับเพลิง  
วาลวทดสอบระบบ 

 
มาตรวัดความดัน 

หัวตรวจจับความรอน 
แบบเปยก 

กลอง 
ควบคุม 

 
น้ําทิ้ง น้ําทิ้ง 

วาลวระบบเปด 

สวิทชความดัน กลองควบคุมการ 
ปลอยน้ําดวยมือ 

 

น้ําทิ้ง 
 

 
วาลวระบายน้ําหลัก 

น้ําทิ้ง 
มาตรวัดความดัน 

 วาลวหลัก 
 

วาลวปรับแรงดัน

แหลงจายน้ํา 

 
รูปที่ 4.5.2 แสดงการสั่งงานของระบบแบบเปยก (Wet Actuation) 

 
 สําหรับการทํางานในรูปที่ 4.5.3 จะเปนการสั่งงานระบบแบบไฟฟา คือ จะมีการติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับเพลิงไหม เชน อุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควันไฟ เปนตน เมื่อมีเหตุเพลิงไหม
เกิดขึ้น อุปกรณเหลานี้จะตรวจจับพบและสงสัญญาณกลับไปยังตูควบคุม ซ่ึงตูควบคุมจะมีการสงสัญญาณ
เตือนภัยและสั่งงานใหวาลวควบคุมระบบเปดทํางานในทันที ดังนั้นการเลือกใชระบบแบบนี้ จะมีคาใชจาย
ในการติดตั้งสูงกวาแบบเปยก แตสามารถทําการปองกันการสั่งงานผิดพลาดของระบบได เนื่องจากระบบ
ไฟฟานี้จะมีการแจงเตือนกอนการสั่งระบบทํางานจริง โดยชวงเวลานั้นสามารถมีการตั้งเวลาเพื่อหนวงการ
ทํางานได 
 

หนา 4-26 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

ทอของระบบหัวละอองน้ําดับเพลิง 

อุปกรณตรวจจับควัน 
หรือความรอน  

มาตรวัดความดัน 
 

วาลวไฟฟา ตูควบคุม 
ระบบ 

วาลวระบบเปด 

สวิทชความดัน กลองควบคุมการ 
ปลอยน้ําดวยมือ 

 

แหลงจายไฟฟา 
  

วาลวระบายน้ําหลัก 

น้ําทิ้ง 
 

น้ําทิ้ง 
มาตรวัดความดัน 

 วาลวหลัก 
 

วาลวปรับแรงดัน

แหลงจายน้ํา 

รูปที่ 4.5.3 แสดงการสั่งงานของระบบแบบไฟฟา (Electric Actuation) 
 

3. การติดตั้งหัวละอองน้ําดับเพลิง 
1. หัวละอองน้ําดับเพลิงจะตองติดตั้งโดยมีระยะหางกันไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต) วัดทั้งตามแนวตั้ง

และแนวนอน ยกเวนในกรณีที่หัวละอองน้ําดับเพลิงนั้น ถูกผลิตมาเพื่อติดตั้งที่ระยะเกิน 3 เมตร
ได 

2. การติดตั้งหัวละอองน้ําดับเพลิง จะตองใหมานน้ําการฉีดพนมีพื้นที่ครอบคลุมที่เหล่ือมกัน 
(Overlap) 

 
4. การปองกนัถังแนวนอน 
 การปองกันถังที่มีลักษณะการติดตั้งและการบรรจุเปนแบบแนวนอนนั้น จะตองใชความหนาแนน
ของน้ํา (Water Density) ไมนอยกวา 10.2 ลิตรตอนาที/ตารางเมตร เพื่อฉีดคลุมพื้นผิวของถังทั้งหมด ดังนั้น
การจัดวางตําแหนงของหัวละอองน้ําดับเพลิงจะตองครอบคลุมถังตามตัวอยางการติดตั้งตามรูป 4.5.4 สวน
โครงสรางเหล็กแนวนอนจะตองทําการปองกัน โดยใชความหนาแนนของน้ํา 4.1 ลิตรตอนาที/ตารางเมตร 

หนา 4-27 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

ถังบรรจุแนวนอน 

หัวละอองน้ําดับเพลิงดานบน 

แบบแสดงมุมมองจากดานบน 

ถังบรรจุแนวนอน 

หัวละอองน้ําดับเพลิงดานลาง 

แบบแสดงมุมมองจากดานลาง 

ถังบรรจุแนวนอน หัวละอองน้ําดับเพลิงดานบน 

หัวละอองน้ําดับเพลิงดานลาง 

 แบบแสดงมุมมองจากดานขาง 

รูปที่ 4.5.4 แสดงการติดตั้งหวัละอองน้ําดับเพลิงกับถังแบบแนวนอน 
 

 ในกรณีที่ไมติดตั้งหัวละอองน้ําฉีดพนในตําแหนงที่ตองการปองกัน แตจะใชวิธีการน้ําไหล 
(Rundown) จะกําหนดใหมีระยะการไหลไมเกิน 3.7 เมตร ซ่ึงหางเกินระยะดังกลาวนี้ จะตองทําการติดตั้ง
หัวฉีดเพิ่มขึ้น สวนพื้นผิวที่อยูในตําแหนงใตถังนั้น จะไมสามารถพิจารณาใหใชวิธีการน้ําไหลได ตองทํา
การติดตั้งหัวฉีดในตําแหนงนี้เสมอ 
 
5. การปองกนัหมอแปลงไฟฟาแบบน้ํามัน 
 การใชระบบหัวละอองน้ําดับเพลิงในการปองกันหมอแปลงไฟฟานั้น จะตองมีการออกแบบติดตั้ง
หัวฉีดใหครอบคลุมพื้นผิวของหมอแปลงไฟฟาทั้งหมด รวมทั้งการติดตั้งหัวฉีดที่ตําแหนงดานลางของสวน
ตางๆ ของหมอแปลงไฟฟาเพื่อใหน้ําสามารถฉีดไดทุกๆ จุดของพื้นผิวหมอแปลงไฟฟาทั้งหมดตามรูปที่ 
4.5.5  
 สําหรับความหนาแนนของน้ําที่ใชในการปองกันนั้น จะตองมีคาไมนอยกวา 10.2 ลิตรตอนาที/
ตารางเมตร ของพื้นผิวของหมอแปลงไฟฟาที่ตั้งฉากกับหัวฉีด โดยตองมีหัวฉีดเพื่อฉีดน้ําที่มีความหนาแนน
ไมนอยกวา 6.1 ลิตรตอนาที/ตารางเมตร บนพื้นผิวของฐานหมอแปลงไฟฟาที่ไมสามารถดูดซับน้ําได 

หนา 4-28 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 สําหรับปริมาณน้ําดับเพลิงที่ใชกับระบบหัวละอองน้ําดับเพลิง จะตองเพียงพอตอการจายน้ํา
ดับเพลิงใหกับสายฉีดน้ําดับเพลิงที่อัตราการไหล 946 ลิตร/นาที ในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

 

 
 แบบแสดงมุมมองจากดานขาง 

แบบแสดงมุมมองจากดานหนา 

แบบแสดงมุมมองจากดานบน 

หัวละอองน้ําดับเพลิง 

หัวละอองน้ําดับเพลิง 

หัวละอองน้ําดับเพลิง 

รูปที่ 4.5.5 แสดงการติดตั้งหวัละอองน้ําดับเพลิงกับหมอแปลงไฟฟาแบบน้ํามัน 

หนา 4-29 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

4.6 ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Extinguishing System)  
 
1. ท่ัวไป 
 โฟมดับเพลิงสามารถใชดับไฟประเภท ก (Class A) และไฟประเภท ข (Class B) แตไมสามารถใช
ดับไฟประเภท ค (Class C) ไฟประเภท ง (Class D) และไฟที่เกิดภายในถังบรรจุความดัน (Pressure Tank) 
ได โดยทั่วไปโฟมดับเพลิงจะใชในกับเพลิงไหมที่เกิดขึ้นกับของเหลวติดไฟและของเหลวไวไฟ ตัวอยาง
พื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง เชน คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หองเก็บของเหลวไวไฟ ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงตางๆ ทั้งที่อยูกลางแจงและที่อยูในอาคาร เปนตน 
 
2. ประเภทของโฟมดับเพลิง (Fire Fighting Foam)  
 โฟมดับเพลิงจะมีคุณสมบัติในการสรางฟองโฟม (Finished Foam) ที่มั่นคง โดยมีความหนาแนนต่ํา
กวาน้ํามันหรือน้ํา และใชเพื่อครอบคลุมพื้นผิวในแนวราบ โดยฟองโฟมจะเกิดจากสารละลายโฟม (โฟม
เขมขนผสมกับน้ํา) ผสมกับอากาศ ตามสัดสวนการผสมที่ไดออกแบบไว โฟมดับเพลิงสามารถจําแนกได
ตามการขยายตัวของโฟมเปน 3 ประเภทคือ 
 1. โฟมขยายตวัต่ํา มีการขยายตัวมากถึง 20 เทา 
 2. โฟมขยายตวัปานกลาง มกีารขยายตวัจาก 20 ถึง 200 เทา 
 3. โฟมขยายตวัสูง มีการขยายตัวจาก 200 ถึง 1000 เทา 

 
3. โฟมเขมขน (Foam Concentrate)  
 น้ํายาโฟมเขมขนที่ถูกบรรจุในถังซึ่งสงมาจากโรงงานผูผลิต โดยที่โฟมยังไมไดมีการผสมกับน้ํา
และอากาศเพื่อการใชงาน โฟมเขมขนสามารถแบงไดเปนประเภทดังตอไปนี้ 
 3.1 โฟมชนิดโปรตีน (Protein Foam)  
 เปนโฟมเขมขนที่ผลิตมาจากการหมักซากพืชและซากสัตว โดยปกติจะมีความสามารถในการ
ดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน และไมมีสารกัดกรอนจึงไมมีปญหาในการเลือก
วัสดุบรรจุโฟมเขมขน เมื่อทําการผสมกับน้ําและอากาศจะสามารถใชดับเพลิงได 
 3.2 โฟมชนิดฟลูโอโรโปรตีน (Fluoroprotein Foam)  
 มีลักษณะคลายกับโฟมชนิดโปรตีน แตมีการผสมสารสังเคราะหฟลูโอรีน เพื่อทําใหอากาศแยกออก
จากสารละลายโฟมและไอเชื้อเพลิงที่ปกคลุมผิวน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อผสมกับน้ําและอากาศจะสามารถใช
ดับเพลิงได 
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 3.3 โฟมชนิดสังเคราะห (Synthetic Foam)  
 สามารถแบงไดเปนประเภทยอยๆ ดังตอไปนี้คือ 
  3.3.1 โฟมแบบฟลมน้ํา (Aqueous Film-Forming Foam)  
  เปนโฟมที่มีการผสมสารสังเคราะหฟลูโอรีนและสารสังเคราะหอ่ืนๆ เพื่อใหฟองโฟมมีความ
คงทน โฟมประเภทนี้สามารถใชในการดับเพลิงรวมกับผงเคมีแหงดับเพลิงได 
  3.3.2 โฟมแบบการขยายตัวปานกลางและการขยายตัวสูง (Medium and High Expansion 
Foam)  
  โฟมประเภทนี้จะเลือกใชเฉพาะกับการดับเพลิงบางประเภทเทานั้น โดยจะตองใชกับเครื่อง
กําเนิดโฟมเพื่อผลิตฟองโฟมออกมาปกคลุมพื้นที่ที่ตองการปองกันหรือดับเพลิงเทานั้น 
 3.4 โฟมชนิดฟลมฟลูโอโรโปรตีน (Fluoroprotein Film-Forming Foam)  
 โฟมประเภทนี้มีสวนผสมของสารฟลูโอรีนเพื่อสรางเปนแผนฟลมดับเพลิงกับเชื้อเพลิงที่เปน
ไฮโดรคารบอนเทานั้น โฟมประเภทนี้สามารถใชฉีดดับเพลิงรวมกับผงเคมีแหงดับเพลิงไดอีกดวย 
 3.5 โฟมชนิดทนแอลกอฮอล(Alcohol-Resistant Foam)  
 ใชในการดับเพลิงกับเชื้อเพลิงที่สามารถผสมกับน้ําไดและเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน 
โดยทั่วไปมีทั้งที่เปนแบบฟลมน้ํา (Alcohol-Resistant Aqueous Film-Forming Foam, AR-AFFF) และแบบ
ฟลมฟลูโอโรโปรตีน (Alcohol-Resistant Fluoroprotein Film-Forming Foam, AR-FFFP) 
 
4.7 ระบบกาซคารบอนไดออกไซดดับเพลิง (Carbon Dioxide Fire Extinguishing System) 
 
1. ท่ัวไป 

ระบบกาซคารบอนไดออกไซดดับเพลิงเหมาะสําหรับการดับเพลิงในพื้นที่ปองกันที่มีการติดตั้ง
อุปกรณไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือทรัพยสินที่มูลคาสูงและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ โดย
กาซคารบอนไดออกไซดจะไมทําใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน  ซ่ึงปกติพื้นที่ที่ปองกันนั้นจะตองไมมี
คนปฏิบัติงาน 

 
2. คุณสมบัติของกาซ 

กาซคารบอนไดออกไซดมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมนําไฟฟา ดังนั้นจึงเปนกาซที่
เหมาะสมกับการใชดับเพลิง กาซคารบอนไดออกไซดมีน้ําหนักมากกวาอากาศถึง 1.5 เทา การดับเพลิงโดย
ใชกาซคารบอนไดออกไซดคือการทําใหปริมาณของกาซออกซิเจนหรือปริมาณไอของเชื้อเพลิงในอากาศ
ลดลงจนถึงจุดที่ไมสามารถเผาไหมได 
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3. ประเภทของระบบกาซคารบอนไดออกไซด 
ระบบกาซคารบอนไดออกไซดสามารถแบงไดเปน 2 ระบบ ดังตอไปนี้คือ 

 3.1 ระบบความดันต่ํา (Low Pressure System) 
 เปนระบบที่มีการบรรจุกาซคารบอนไดออกไซดในถังบรรจุภายใตความดัน 2,068 กิโลปาสคาส 
(300 ปอนดตอตารางนิ้ว) โดยมีการรักษาอุณหภูมิไวที่ –18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 
 3.2 ระบบความดันสูง (High Pressure System) 
 ระบบนี้จะมีการบรรจุกาซคารบอนไดออกไซดไวในถังบรรจุภายใตความดัน 5860 กิโลปาสคาส 
(850 ปอนดตอตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส  
 
4. วิธีการฉีดกาซ 

ทั้งระบบความดันต่ําและความดันสูง จะมีวิธีการฉีดกาซเพื่อทําการดับเพลิงไดทั้งหมด 4 วิธี คือ 
 4.1 การฉีดเฉพาะ (Local Application)  
 เปนการฉีดกาซผานทอกาซ ซ่ึงมีการเชื่อมตอกับถังบรรจุกาซและหัวฉีดกาซอยางถาวร ไปยังจุด
หรือตําแหนงที่เกิดเหตุเพลิงไหมเทานั้น 
 4.2 การฉีดทวม (Total Flooding) 
 ลักษณะของการฉีดกาซแบบนี้นั้น จะมีการติดตั้งทอจายกาซเชื่อมตอกับถังบรรจุกาซและหัวฉีดกาซ
อยางถาวร โดยจะฉีดปริมาณกาซที่มีอยูทั้งหมดเขาไปในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม พื้นที่ที่จะใชกับการฉีดแบบนี้
จะตองเปนพื้นที่ปดลอม ในกรณีถามีชองเปดวางที่อยูภายในหองนั้น จะตองมีการคํานวณหาปริมาณกาซ
ชดเชยในสวนที่กระจายผานชองเปดออกไปยังนอกพื้นที่ดวย ประเภทของเพลิงไหมที่ใชกับการดับเพลิง
แบบนี้มีอยู 2 ประเภท คือ 
  4.2.1 ไฟไหมผิว (Surface Fire) จะตองฉีดกาซใหหมดภายในเวลา 1 นาที นับตั้งแตกาซเริ่มฉีด
จนกระทั่งฉีดจนหมด 
  4.2.2 ไฟไหมลึก (Deep Seated Fire) กาซจะตองถูกฉีดหมดภายในเวลา 7 นาที แตกาซจะตองมี
ความเขมขนที่ 30% ภายในระยะเวลา 2 นาทีแรก นับตั้งแตเร่ิมฉีด 
 4.3 การฉีดโดยใชสายฉีด (Hand-Held Hose lines) 
 เปนวิธีการฉีดกาซคารบอนไดออกไซดผานสายฉีดกาซ ทั้งที่เปนสายฉีดแบบพับและสายฉีดแบบ
มวน ซ่ึงมีการติดตั้งทอจายกาซตอเชื่อมระหวางถังบรรจุกาซและสายฉีดเปนการถาวร 
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 4.4 ระบบทอยืนและถังบรรจุกาซเคลื่อนท่ี (Standpipe System and Mobile Supply) 
 ทอจายกาซจะถูกตอเขากับระบบทอยืน เพื่อตอเขาไปเชื่อมกับหัวฉีดกาซทั้งที่เปนแบบการฉีด
เฉพาะที่ การฉีดทวม และการฉีดดวยสายฉีด แตทอที่จะตอเขากับถังบรรจุกาซจะถูกปลอยไว เมื่อมีเหตุเพลิง
ไหมเกิดขึ้นจึงจะนําถังบรรจุกาซแบบเคลื่อนที่เขามาตอที่ปลายทอเพื่อจายกาซเขาไปในระบบตอไป 

 
5. ขอไดเปรียบการใชงาน 
 ระบบคารบอนไดออกไซดดับเพลิงมีขอไดเปรียบในการใชงานดังตอไปนี้ 

1. เหมาะสมกับการดับเพลิงที่เกิดกับไฟประเภท ค ซ่ึงไมทําใหเกิดการนําไฟฟากับอุปกรณ 
ไฟฟาในขณะทําการดับเพลิง 

2. ไมตองทําความสะอาดสถานที่ภายหลังการฉีดกาซแลว 
 ชนิดของอันตรายและอุปกรณที่เหมาะสมกับการใชกาซคารบอนไดออกไซดในการดับเพลิงที่
เกิดขึ้นมดีังตอไปนี้คือ 

1. ของเหลวไวไฟตางๆ 
2. อุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา สะพานไฟฟา อุปกรณตัดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและเชื้อเพลิงเหลวชนิดอื่นๆ 
4. เชื้อเพลิงทั่วไป เชน กระดาษ ไม และเสนใยผา 
5. ของแข็งติดไฟตางๆ 

 กาซคารบอนไดออกไซดไมสามารถใชดับเพลิงที่เกิดจากวัสดุตางๆ เหลานี้คือ 
1. สารเคมีที่มีความสามารถผลิตออกซิเจนไดเองเมื่อติดไฟ  เชน เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose 

Nitrate) เปนตน 
2. โลหะติดไฟ เชน แมกนีเซียม (Magnesium) ไททาเนี่ยม (Titanium) และเซอโคเนี่ยม 

(Zirconium) เปนตน 
 
6. อันตรายตอชีวิต  
 การฉีดกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อทําการดับเพลิงนั้น ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด 
ที่สะสมในขณะฉีดกาซ จะมีอันตรายตอชีวิตเนื่องจากการขาดออกซิเจนในการหายใจและหมอกที่เกิดจาก
กาซคารบอนไดออกไซดทําใหยากตอการมองเห็นดวย หองหรือพื้นที่ที่ใชในการติดตั้งถังบรรจุกาซ
คารบอนไดออกไซด จะตองอยูใกลและอยูภายนอกพื้นที่ที่ทําการปองกัน 
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7. ระบบสัญญาณเตือนการฉีดลวงหนา (Pre-Discharge Alarm) 
 สัญญาณเตือนการฉีดลวงหนาจะมีการหนวงเวลาใหเพียงพอตอการอพยพคนในพื้นที่กอนที่จะมี
การฉีดกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปในพื้นที่ปองกัน สัญญาณเตือนภัยแบบใชเสียงและแบบใชแสงจะตอง
ทํางานเมื่อสัญญาณเตือนการฉีดลวงหนาดังขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการสั่งใหระบบทํางานดวยอุปกรณส่ังงาน
ดวยมือแบบฉุกเฉิน (Emergency Release Manual) 
 สัญญาณเตือนการฉีดลวงหนาจะตองมีเสียงดังมากกวา 15 เดซิเบล ของระบบเสียงรบกวนรอบขาง
พื้นที่ หรือมากกวา 5 เดซิเบล ของระบบเสียงรอบขางที่ดังที่สุด โดยกําหนดใหเลือกใชคาของระดับเสยีงทีด่งั
ที่สุด ซ่ึงจะตองทําการวัดระดับเสียงที่ระดับสูงจากพื้น 1.50 เมตร ภายในพื้นที่ทํางาน  สัญญาณเตือนการฉีด
ลวงหนาจะตองมีระดับเสียงไมเกิน 120 เดซิเบล ที่ตําแหนงที่ใกลที่สุดในการไดยินเสียง และจะตองมีระดับ
เสียงไมนอยกวา 90 เดซิเบล ที่ระยะหาง 3 เมตร 
 
8. การตรวจจับ (Detection) 
 การตรวจจับสามารถที่จะเลือกใชอุปกรณตรวจจับตางๆ อาทิเชน อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat 
Detector) อุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) เปนตน 
โดยที่อุปกรณเหลานี้จะตองไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑจากสถาบันที่เชื่อถือได 

 
9. ประเภทของการสั่งงาน (Actuation Types) 
 อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติที่ใชในระบบจะตองไดรับใบรับรองจากสถาบันทดสอบที่นาเชื่อถือได 
โดยอุปกรณตรวจจับเหลานี้อาจใชวิธีการตรวจจับตางๆ เชน ความรอน ควันไฟ เปลวไฟ ไอเผาไหม หรือ
อุปกรณตรวจจับสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ ระบบจะจัดแบงประเภทการทํางาน ดังตอไปนี้คือ 

1.  การทํางานแบบอัตโนมัติ (Automatic) เปนการทํางานของระบบโดยไมตองใชคนควบคุม 
2.  การทํางานแบบมือปกติ (Manual) การทํางานแบบนี้จะใชมือ ในการสั่งงานผานอุปกรณที่ติดตั้ง

ไวในตําแหนงที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ที่ทําการปองกัน  
3.  การทํางานแบบมือฉุกเฉิน (Emergency Manual) การทํางานโดยใชมือเปดกลไกที่ติดตั้งอยูใกล

กับอุปกรณควบคุมการทํางาน เพื่อส่ังงานใหระบบทํางาน  
 

10. แหลงจายไฟฟา (Power Sources) 
 แหลงจายไฟฟาหลักที่จายไฟฟาใหกับระบบการควบคุมและการทํางานของระบบจะตองมีกําลังพอ
และมีความนาเชื่อถือได จะตองมีการจัดใหมีแหลงจายไฟฟาสํารองใหกับระบบ โดยที่ตองจายไฟฟาได
ภายในเวลาไมเกิน 30 วินาที ภายหลังจากแหลงจายไฟฟาหลักเสียหรือแหลงจายไฟฟาหลักจายไฟฟาต่ํากวา 
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85% ของปริมาณไฟฟาที่ระบบตองการ อีกทั้งแหลงจายไฟฟาสํารองจะตองมีประสิทธิภาพในการจาย
กําลังไฟฟาอยางตอเนื่องใหกับอุปกรณทั้งหมดภายในระบบไดไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง และตองสามารถจาย
กําลังไฟฟาใหกับอุปกรณจายกาซตลอดระยะเวลาการทํางาน 
 ตองจัดใหมีอุปกรณเตือนดวยเสียงและอุปกรณแสดงผลสําหรับแสดงการทํางานของระบบและ
สถานะความตองการการประจุแบตเตอรี่ อีกทั้งอุปกรณเตือนดวยเสียงจะตองดังเมื่อมีสัญญาณการสั่งงาน
อัตโนมัติกับระบบ เพื่อใหเจาหนาที่ผูควบคุมสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว 

 
11 ปริมาณกาซ  
 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ใชในการดับเพลิง จะตองมีปริมาณเพียงพอในการปองกันพื้นที่
อันตรายที่ใหญที่สุดเทานั้น หรือกลุมของอันตราย (Group of Hazard) ที่ตองการปองกันนั้นๆ 

 
12. การบรรจุซ้ํา  
 ในการบรรจุกาซใหม เมื่อมีการฉีดกาซคารบอนไดออกไซดออกจากถังบรรจุจะตองรีบทําการบรรจุ
กาซเขาไปใหม เพื่อใหระบบมีความสามารถในการปองกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดภายในพื้นที่นั้นซ้ําอีก 
ฉะนั้นถาตองใชเวลานานในการบรรจุกาซเขาใหม ก็ควรพิจารณาติดตั้งถังสํารองเพื่อเปนระบบเสริม 
 
13. ถังบรรจกุาซ (Storage Container) 

1. ถังบรรจุกาซและอุปกรณประกอบจะตองติดตั้งอยูในพื้นที่ที่สามารถเขาไปตรวจสอบ ซอม
บํารุงและเปลี่ยนถังไดโดยสะดวก  

2. ถังบรรจุกาซจะตองติดตั้งอยูใกลกับพื้นที่ฉีดกาซ แตจะตองไมติดตั้งถังบรรจุกาซไวภายในพื้นที่
ที่ฉีดกาซโดยเด็ดขาด 

3. พื้นที่ตั้งถังบรรจุกาซจะตองปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี การกระทบกระแทก  และ
สภาพแวดลอม 

4. เมื่อมีการบรรจุกาซใหมสําหรับถังความดันสูง (High Pressure Cylinder) จะตองมีการทดสอบ
โดยการอัดน้ําดวยความดันเพื่อตรวจสอบสภาพถังกอนการบรรจุใหมถาถังนั้นมีการติดตั้งมา
นานเกิน 5 ป 

5. ในกรณีถังความดันสูงที่ถังบรรจุกาซและติดตั้งมานานถึง 12 ป นับจากวันที่ทําการทดสอบถัง
คร้ังสุดทาย จะตองทําการฉีดกาซภายในถังทิ้งและทําการทดสอบถัง กอนที่จะบรรจุกาซเขาไป
ใหม 
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6. ถังบรรจุกาซทุกถังจะตองติดตั้งอุปกรณปลอยความดันฉุกเฉิน โดยที่ขนาดและการตออุปกรณ
ใหเปนไปตามที่ผูผลิตกําหนด 

7. ขนาดของถังบรรจุกาซแบบความดันสูงมีใหเลือกตามมาตรฐานสากลดังตอไปนื้ คือ 2.3, 4.5, 
6.8, 9.1, 11.4, 22.7, 34.1, 45.4, และ 54.4 กิโลกรัม  

 
 

 

เกลียวตอ 

วาลวควบคุม 

ทอจาย
วาลวแรงดัน 

เกลียวตอ 

ถัง 

ไซฟอน 

รูปที่ 4.7.1 แสดงตัวอยางถังบรรจุกาซ 
 
14. ทอและขอตอ (Pipe and Fittings) 

1. ทอที่ใชในระบบกาซคารบอนไดออกไซด จะเปนทอเหล็กกลาหรือทอเหล็กกลาชุบสังกะสี ตาม
มาตรฐาน ASTM A-53 grade A หรือ B แบบเบอร 40 ทั้งที่เปนแบบไมมีตะเข็บ หรือแบบแนว
เชื่อมไฟฟา 

2. ขอตอที่ทําจากเหล็กหลอขนาด 150 (Class 150) จะไมอนญุาตใหใชในระบบกาซคารบอนได 
ออกไซดดับเพลิง 
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รูปที่ 4.7.2 แสดงการตอทอและวาลว 

15. วาลว (Valves) 
1. วาลวที่ติดตั้งในระบบทุกตัว จะตองไดรับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได 
2. วัสดุที่ทําตัววาลวและชิ้นสวนภายในวาลวตองมีความทนทานตอแรงดันที่เกิดขึ้นในขณะที่วาลว

ทํางาน โดยไมเกิดความเสียหาย 

16. หัวฉีดกาซ (Discharge Nozzle) 
1. หัวฉีดกาซที่นํามาใชในระบบกาซคารบอนไดออกไซดจะตองไดรับการรับรองจากสถาบันที่

เชื่อถือได 
2. หัวฉีดกาซจะตองมีการเลือกขนาดออริฟซ (Orifice) รูปแบบ (Type) และอุปกรณปองกัน 

(Shield) ใหถูกตองกับขนาดหองและวิธีการติดตั้งดวย 
3. แผนออริฟซที่ใชจะตองทนทานตอการกัดกรอนของสภาวะแวดลอมของพื้นที่การใชงาน 
4. ขนาดของออริฟซจะตองถูกตอกหรือเขียนบนหัวฉีดกาซทุกหัวฉีด 
5. อุปกรณยึด (Support) หัวฉีดกาซจะตองมีความแข็งแรงและทนตอแรงกระแทกของความดัน

กาซเมื่อหัวฉีดกาซทํางาน 
6. ภายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการระเบิด หัวฉีดกาซที่เปนโลหะจะตองมีการตอเชื่อมหัวฉีดกาซ

กับสายดิน ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณประกอบอื่นๆ ที่เปนโลหะภายในระบบดวย เพื่อปองกันไมให
เกิดไฟฟาสถิตยกับอุปกรณตางๆ เหลานั้น 
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4.8 ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Fire Extinguishing System) 
 
1. ท่ัวไป 
 ระบบสารสะอาดดับเพลิงมีความเหมาะสมที่จะใชสําหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่ติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาอิเล็กโทรนิกสซ่ึงมีมูลคาสูง และเปนสวนสําคัญในการดําเนินการทางธุรกิจ เชน หอง
คอมพิวเตอร หองควบคุมระบบโทรคมนาคม หรือหองซึ่งเก็บสินคาหรือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง เชน 
พิพิธภัณฑ ฯลฯ โดยสารสะอาดดับเพลิงที่ใช จะไมทําใหอุปกรณและทรัพยสินไดรับความเสียหาย 
 ระบบสารสะอาดดับเพลิงจะเปนระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งหอง (Total 
Flooding System) โดยพื้นที่ปองกันจะตองมีการปดลอมอยางดีเพื่อปองกันไมใหสารสะอาดรั่วไหลออกไป
จากพื้นที่ปองกันในขณะที่ระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงทํางาน 

 

 
รูปที่ 4.8.1 แสดงพื้นที่ที่ติดตัง้ระบบสารสะอาดดับเพลิง 

 
2. ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง 
 สารสะอาดดับเพลิง  ที่ใชในการดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งหอง มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ 

1. สารฮาโลคารบอน (Halocarbon Agent) เปนสารสะอาดดับเพลิงที่มีองคประกอบหลักของสาร
เหลานี้อยางนอยหนึ่งสารหรือมากกวา คือ ฟลูโอรีน คลอรีน โบรมีน หรือ ไอโอดีน เชน FM-
200, FE25, Novec 1230 เปนตน 

2. สารกาซเฉื่อย (Inert Gas Agent) เปนสารสะอาดดับเพลิงที่มีองคประกอบหลักของกาซเหลานี้ 
อยางนอยหนึ่งสารหรือมากกวา คือ ฮีเลียม นีออน อารกอน ไนโตรเจน โดยสามารถใชกาซ
คารบอนไดออกไซด เปนกาซผสม เพื่อเปนสารองคประกอบรองได เชน Inergen, Argonite, 
N100 เปนตน 
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การพิจารณาเลือกใชความเขมขนในการดับเพลิงของสารสะอาดดับเพลิงแตละประเภท จะตอง
ปรึกษากับผูผลิตสารสะอาดดับเพลิงนั้นๆ  สารสะอาดดับเพลิงทั้งสองประเภทไมสามารถใชดับเพลิงกับไฟ
ประเภท ง (Class D) 

 

 
รูปที่ 4.8.2 แสดงการฉีดพนของสารสะอาดดับเพลิง 

3. ความปลอดภัยตอชีวิต 
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยตอชีวิต จะตองจัดเตรียมพรอมไวตลอดเวลาเพื่อใชในการอพยพคนหรือ

ชวยเหลือคนที่ติดอยูภายในพื้นที่ปองกัน  สําหรับเรื่องความปลอดภัยส่ิงที่ควรพิจารณา เชน การฝกซอมของ
เจาหนาที่ ปายเตือน สัญญาณเตือนภัยตางๆ อุปกรณชวยการหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus) 
แผนการอพยพ และการฝกซอมอพยพคน 
 
4. สวนประกอบของระบบสารสะอาดดับเพลิง 

เพื่อใหการทํางานและการใชงานของอุปกรณตางๆ ถูกตองสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงค
ของระบบสารสะอาดดับเพลิง จะตองเปนดังนี้ 

1. วัสดุและอุปกรณที่จําเปนในการทําใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณ จะตองไดรับการรับรอง
จากสถาบันที่เชื่อถือได 

2. การออกแบบ การติดตั้ง การบํารุงรักษาและการทดสอบระบบสารสะอาดดับเพลิง จะตอง
ดําเนินการโดยผูชํานาญการในระบบเทานั้น 

 
5. คุณสมบัติของสารสะอาดดับเพลิง 

1. จะตองไดรับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได และสามารถใชดับเพลิงในสถานที่ที่มีคน
ปฏิบัติงาน 

2. ตองไมเปนอันตรายตอชีวิตเมื่อเลือกใชในปริมาณที่เหมาะสม 
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3. ตองไมทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
4. ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ และทรัพยสินที่ติดตั้งอยูในพื้นที่ปองกันที่ใชสาร

สะอาดดับเพลิงนั้น 
 

6. ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง 
1. ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง และอุปกรณประกอบจะตองวางอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการ

ตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษา 
2. ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิงจะตองติดตั้งอยางมั่นคง ใกลกับพื้นที่ปองกันนั้นและมีการปองกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวถังและอุปกรณจากสภาวะแวดลอมและอุบัติเหตุไดเปนอยางดี 
3. การเติมสารสะอาดดับเพลิง สําหรับถังบรรจุจะตองเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตสารสะอาด

นั้น 
4. ตองติดตั้งปายหรือทําเครื่องหมายเพื่อบอกชนิดของสารสะอาดที่ใช น้ําหนักสารสะอาด น้ําหนัก

ถัง และขอความสําคัญที่เกี่ยวของไวที่ตัวถังบรรจุอยางชัดเจน 
5. ตองติดตั้งชุดวาลวนิรภัยสําหรับระบายความดันที่เกินกวาปกติที่ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง

กําหนดไว  และตําแหนงปลอยสารสะอาดดับเพลิงออกของวาลวนิรภัย  จะตองไมกอใหเกิด
อันตรายกับคนและพื้นที่ขางเคียง 

 

วาลวจาย 

วาลวควบคุม ทอจาย
อุปกรณวัดระดับ 

หูหิ้ว 

ถัง 

ปายบอกรายละเอียด 

รูปที่ 4.8.3 แสดงตัวอยางถังบรรจุกาซ FM-200 
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7. ทอและอุปกรณประกอบ 
1. ทอ ขอตอ และวาลวตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และจะตองทนความดันใชงานไดไม

นอยกวาความดันภายในที่เกิดขึ้นภายในถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง ที่อุณหภูมิไมนอยกวา 55 
องศาเซลเซียส ของสารสะอาดดับเพลิงนั้นๆ 

2. ระบบทอและสวนประกอบของทอจะตองทําความสะอาดใหเรียบรอย  กอนที่จะติดตั้งหัวฉีด
สารสะอาดดับเพลิง (Discharge Nozzle) 

 
8. หัวฉีดสารสะอาด (Discharge Nozzle) 

1. ตองทําจากวัสดุที่ทนทานและตานทานตอการกัดกรอนไดดี 
2. ตองมีขอความบอกขนาดของออริฟซ (Orifice) ผูผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ  ไวที่หัวฉีดอยาง

ชัดเจน 

 
รูปที่ 4.8.4 แสดงตัวอยางหวัฉีดสารสะอาดดับเพลิงแบบ 360 องศา 

 
9. ระบบตรวจจับ สั่งการและควบคุม (Detection, Actuation and Control Systems) 

1. อุปกรณตรวจจับ อุปกรณส่ังการ อุปกรณเตือนภัย และแผงควบคุม จะตองติดตั้ง ทดสอบ และ
บํารุงรักษาใหไดตามมาตรฐานสากล 

2. การควบคุมการทํางานของระบบสารสะอาดดับเพลิง ใหใชระบบตรวจจับและสั่งการอัตโนมัติ
เทานั้น 

3. ตองมีระบบตรวจสอบ (Supervisory System) และสงสัญญาณเตือนใหทราบถึงการทํางานที่
ผิดปกติของอุปกรณในระบบสารสะอาดดับเพลิง 

4. อุปกรณควบคุมในการปลดปลอยสารสะอาดดับเพลิงจากถังบรรจุ จะตองสามารถใชไดทั้ง
ระบบไฟฟา ระบบนิวแมติกส (Pneumatic) หรือดวยมือ 

5. ตองมีระบบเตือนทั้งเสียงและแสงกอนที่สารสะอาดดับเพลิง จะถูกปลดปลอยออกจากถังบรรจุ
สารสะอาด 
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6. ตองติดตั้งปายสัญญาณเตือนไวที่บริเวณประตู ทั้งดานในและดานนอกพื้นที่ที่ติดตั้งระบบสาร
สะอาดดับเพลิง 

 
10. การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบดับเพลิงดวยสารสะอาดใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และตามคาํแนะนําของ
ผูผลิต 

 
4.9 ระบบทอน้ําดับเพลิงภายในอาคาร (Standpipe and Hose System) 
 
1. ประเภทของระบบทอยืน 
 ระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิงจะแบงประเภทของการใชงานออกเปนประเภทตางๆ 3 ประเภท
ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 จัดเตรียมวาลวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Connection) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 
นิ้ว) สําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูไดรับการฝกซอมการใชสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญเทานั้น 
 ประเภทที่ 2 จัดเตรียมสายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) 
สําหรับผูอยูในพื้นที่ เพื่อใชในการดับเพลิงขนาดเล็ก 

ประเภทที่ 3 จัดเตรียมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) 
สําหรับผูอยูในพื้นที่และวาลวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) สําหรับพนักงานดับเพลิง
หรือผูที่ไดรับการฝกซอมการใชสายขนาดใหญเทานั้น 
 หัวรับน้ําดับเพลิงจะตองจัดใหมีอยางนอย 1 หัวสําหรับทอยืนประเภทที่ 1 และ 3 สําหรับอาคารที่มี
ความสูงมาก และมีการแบงระบบทอยืนออกเปนโซนพื้นที่ ซ่ึงจะตองจัดใหมีหัวรับน้ําดับเพลิงสําหรับแตละ
โซนพื้นที่ โดยทั่วไปหัวรับน้ําดับเพลิงจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

1. ไมมีวาลวปด-เปด ติดตั้งระหวางหัวรับน้ําดับเพลิงกับระบบทอยืน 
2. ใหติดตั้งวาลวกันยอนกลับ สําหรับหัวรับน้ําดับเพลิงทุกจุดที่ตอเขากับระบบทอยืน 
3. หัวรับน้ําดับเพลิงจะตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วตัวผู พรอมฝาครอบตัวเมียและโซคลอง 
4. หัวรับน้ําดับเพลิงจะตองติดตั้งอยูในพื้นที่ที่ พนักงานดับเพลิงสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก และ

ไมมีอุปสรรคกีดขวางใดๆ และควรอยูใกลกับหัวจายน้ําดับเพลิงสาธารณะ (Public Hydrant) 
5. ใหมีปายตัวอักษรอานไดชัดเจน โดยมีขนาดอักษรสูงไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) แสดงถึง

ระบบทอวาเปนประเภทใด เชน “ระบบทอยืน” หรือถาจายใหกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ดวย เชน “ระบบทอยืนและหัวกระจายน้ําดับเพลิง” เปนตน 
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6. ในกรณีที่หัวรับน้ําดับเพลิงจายใหเฉพาะบางโซนพื้นที่ของอาคาร จะตองจัดใหมีปายตัวอักษร
บงบอกอยางชัดเจนวาจายน้ําใหกับโซนพื้นที่ใดของอาคาร 

 ระบบทอยืนภายในอาคาร ที่นิยมใชในประเทศไทยมีดวยกัน 2 ระบบหลัก ดังตอไปนี้ 
1. ระบบทอเปยกแบบทํางานอัตโนมัติ (Automatic-Wet) เปนระบบทอยืนซึ่งตอเขากับระบบทอ

จายน้ําดับเพลิงโดยมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตอเขากับระบบเปนแบบยึดติดถาวร ในกรณีที่มีการ
ใชงานระบบแบบนี้จะสามารถจายน้ําดับเพลิงไดอยางทันทีโดยอัตโนมัติ โดยปกติภายในระบบ
ทอยืนแบบนี้จะมีน้ําดับเพลิงซึ่งมีแรงดันอยูภายในทอตลอดเวลา  

2. ระบบทอเปยกแบบทํางานดวยมือ (Manual-Wet) เปนระบบทอยืนที่ตอกับแหลงจายน้ําประปา
ในอาคาร เชน ระบบน้ําใชโดยมีความมุงหมายใหมีน้ําอยูเต็มในระบบทอยืนเทานั้น ซ่ึง
แหลงจายน้ํานี้ไมสามารถใหแรงดันและปริมาณการไหลของน้ําเพียงพออยางมีประสิทธิภาพ
ตามความตองการของระบบ ระบบทอยืนนี้จะรับน้ําดับเพลิงจากแหลงจายน้ําดับเพลิงจาก
ภายนอก เชน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงของรถดับเพลิง เปนตน หามไมใหใชระบบทอเปยกแบบ
ทํางานดวยมือกับอาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตร และระบบทอยืนประเภทประเภท 2 และ
ประเภท 3 

 ระบบสงน้ําสําหรับทอยืน จะตองจัดใหมีความสามารถพอเพียงที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ํา
ดับเพลิงที่ใช เปนระยะเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 30 นาที 
 

      
 

รูปที่ 4.9.1 แสดงสายฉีดน้ําดบัเพลิงแบบพบั (Fire Hose Rack) 
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รูปที่ 4.9.2 แสดงสายฉีดน้ําดบัเพลิงแบบมวน (Fire Hose Reel) 
 

 ปริมาณการสงจายน้ําสําหรับทอยืนประเภทที่ 1 และ 3 
1. ตองมีอัตราการไหลไมนอยกวา 1,893 ลิตรตอวินาที(500 แกลลอนตอนาที) เปนระยะเวลาไม

นอยกวา 30 นาที 
2. ในกรณีที่ระบบทอยืนมีมากกวาหนึ่งทอ ปริมาณการสงจายน้ําจะตองไมนอยกวา 1,893 ลิตรตอ

วินาที (500 แกลลอนตอนาที) สําหรับทอยืนทอแรกและ 946 ลิตรตอนาที (250 แกลลอนตอ
นาที) สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ปริมาณการสงน้ํารวมของทอยืนเกิน 4,731 
ลิตรตอนาที (1,250 แกลลอนตอนาที) ใหใชปริมาณการสงน้ําที่ 4,731 ลิตรตอนาที หรือ
มากกวาได 

3. ระบบสงน้ําจะตองมีความดันพอเพียง เพื่อใหมีความดันที่จุดไกลสุดและสูงสุดของทอยืน 448 
กิโลปาสกาล (65 ปอนดตอตารางนิ้ว) ดวยปริมาณการสงน้ํา 1,893 ลิตรตอนาที (500 แกลลอน
ตอนาที) ที่จุดไกลสุดทายและสูงสุดของทอยืน 

4. ในกรณีที่ขนาดของระบบทอยืนไดมาจากการคํานวณตามหลักการกลศาสตรของไหลความดัน
ที่จุดหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่อยูไกลที่สุดจะตองมีความดัน 448 กิโลปาสกาล (65 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว) ดวยอัตราการไหลของน้ํา 1,893 ลิตรตอนาที (500 แกลลอน ตอนาที) ออกจากหัวฉีด 

 ปริมาณการสงจายน้ําสําหรับทอยืนประเภทที่ 2 
1. จะตองมีอัตราการไหลไมนอยกวา 379 ลิตรตอนาที (100 แกลลอนตอนาที) สําหรับวาลว และ

สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) 
2. สําหรับวาลวและสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) จะตองมีอัตราการไหลไมนอย

กวา 50 ลิตรตอนาที 
3. ความดันที่จุดหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่อยูไกลที่สุดจะตองมากกวาหรือเทากับ 448 กิโลปาส

กาล (65 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
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4.10 ระบบทอน้ําดับเพลิงรอบนอกอาคาร (Fire Hydrant System) 
 
1. ท่ัวไป 

1. ขนาดของทอตอทางน้ําเขาของหัวดับเพลิงกับระบบทอน้ํา จะตองมีขนาดไมเล็กกวา 150 
มิลลิเมตร โดยมีวาลวควบคุมที่จุดตอหัวจายน้ําดับเพลิงกับทอน้ําดับเพลิง 

2. ชนิดของหัวจายน้ําดับเพลิงจะตองเปนแบบเปยกเทานั้น (Wet - Barrel) 
3. จํานวนหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Outlet) ใหมีไมนอยกวา 1 หัว 
4. หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงจะตองเปนหัวตอสวมเร็วชนิดตัวเมีย พรอมฝาครอบและโซ 
5. ใหมีวาลว ปด-เปด ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) ติดตั้งที่หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง 

 

2. ตําแหนงหัวจายน้ําดับเพลิงรอบนอกอาคาร 
1. ที่ติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงตองหางจากอาคารที่ปองกันไมนอยกวา 12 เมตร (50 ฟุต) 
2. ในกรณีที่ไมสามารถติดตั้งหางจากอาคารเกิน 12 เมตร กําหนดใหติดตั้งใกลอาคารไดถาผนัง

ของอาคารเปนผนังทนไฟหรือติดตั้งใกลกับสวนที่เปนบันไดหรือมุมอาคาร ซ่ึงผนังดังกลาวใน
สวนนี้จะตองไมพังลงไดโดยงายเมื่อมีเหตุเพลิงไหม 

3. ระยะหางระหวางหัวดับเพลิงแตละหัวจะตองไมเกิน 150 เมตร (500 ฟุต) 
 

 3. การติดตั้งหัวจายดับเพลิง 
 หัวจายน้ําดับเพลิงจะตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง โดยรองรับขางใตดวยฐานคอนกรีต ความสูง
ของหัวจายน้ําดับเพลิงจะตองสูงไมนอยกวา 0.60 เมตร วัดจากแนวศูนยกลางของหัวตอสายฉีดน้ําถึงระดับ
ดิน หัวจายน้ําดับเพลิงจะตองปองกันการชํารุดเสียหายที่อาจเกิดจากการกระแทกโดยการจัดทําแนวกั้น หัว
จายน้ําดับเพลิงจะตองถูกยึดติดกับทอน้ําดับเพลิงดวยระบบขอตอแบบหนาแปลนเทานั้น และใหทําการ
ปองกันแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของน้ําดับเพลิงดวย ใหทดสอบการทํางานของหัว
ดับเพลิงทุกหัว อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 
4. ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ 

1. จัดเตรียมสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ ใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับบุคลากรหรือพนักงาน
ดับเพลิงใชงาน 
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2. จํานวนและชนิดของสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ ใหพิจารณาจากจํานวนและตําแหนงของ
หัวดับเพลิง ที่มีใชสัมพันธกับพื้นที่หรืออาคารที่ปองกันการขยายตัวของเพลิง และขีด
ความสามารถของผูใชในพื้นที่นั้น ๆ 

3. จํานวนและชนิดของสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ อาจจะตองไดรับความเห็นชอบจาก     
เจาพนักงานดับเพลิง 

4. สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ ใหเก็บไวภายในบริเวณที่สามารถเขาถึงและหยิบใชไดโดยงาย 
อุปกรณทั้งหมดจะตองบรรจุภายในตูที่เห็นไดโดยงาย 

5. ขอตอสายฉีดน้ําดับเพลิง ใหเปนชนิดขอตอสวมเร็วทั้งสองปลาย 
 
5. ตําแหนงและการสรางตู 
 ใหติดตั้งตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงใกลกับหัวจายน้ําดับเพลิงมากที่สุด หรือติดตั้งไวขางหัวจายน้ํา
ดับเพลิงโดยตรง ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงจะตองถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ภายในตู
เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงจะตองมีชองระบายอากาศ สีของตัวตูจะตองเปนชนิดที่ทนทานตอสภาพแวดลอม 
 
6. ขนาดของตูและอุปกรณภายใน 
 ขนาดของตัวตูจะตองมีขนาดใหญพอที่จะบรรจุอุปกรณตางๆ ไดพอเพียง หรือจัดทําเปนชัน้วางหรอื
ที่ยึดอุปกรณตางๆ ได โดยอุปกรณภายในตูจะตองมี 

1. สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 2½ นิ้ว ยาวไมนอยกวา 30 เมตร อยางนอย 1 เสน  
2. หัวฉีดน้ําดับเพลิงที่สามารถปรับการฉีดเปนลําตรงและเปนฝอยได อยางนอย 1 หัว 
3. หัวตอลดขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว อยางนอย 1 หัว 
4. ขวานเหล็กและชะเแลงเหล็ก อยางละ 1 อัน 

 
4.11 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบ 
 
 การตรวจสอบ ทดสอบและการบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยที่มีการติดตั้งอยูภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบ ทดสอบและการบํารุงรักษาระบบ
ปองกันอัคคีภัย จะทําใหระบบปองกันอัคคีภัยที่มีอยูมีความพรอมในการใชงานในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม
เกิดขึ้น ซ่ึงระบบปองกันอัคคีภัยเหลานั้นจะสามารถทําการดับเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูที่มีหนาที่
ทําการตรวจสอบจะตองทําการศึกษาและทําความเขาใจระบบปองกันอัคคีภัยที่มีอยูทั้งหมดอยางละเอียด 
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กอนเริ่มทําการตรวจสอบและการทดสอบระบบปองกันอัคคีภัย โดยตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบและ
การทดสอบระบบปองกันอัคคีภัยที่แนบมานี้ มีหัวขอตามรายการดังตอไปนี้ คือ 

1. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
2. ระบบทอยืน 
3. ทอจายน้ําดับเพลิง 
4. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
5. ถังเก็บน้ําดับเพลิง 

 โดยแบบฟอรมที่ใชนี้จะมีการแบงตามลักษณะ ประเภท และการติดตั้งของระบบปองกันอัคคีภัยแต
ละแบบซึ่งจะความแตกตางกันออกไป รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจสอบและการทดสอบระบบปองกัน
อัคคีภัยแตละแบบก็จะมีขั้นตอนที่แตกตางกันออกไปดวย ในการเลือกใชแบบฟอรมควรจะไดพิจารณา
เลือกใชใหถูกตอง รวมทั้งการบันทึกผลการตรวจสอบและการทดสอบนั้นควรจะไดทําการจัดเก็บไวเปน
ขอมูลประกอบการบํารุงรักษาระบบตอไป  
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รายงานการตรวจสอบระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
 
วันที่ตรวจสอบ :   
โรงงาน :   
ที่อยู :    
โทรศัพท :  โทรสาร :  
ชื่อผูตรวจสอบ :   
ตําแหนง : ผลการอนุมัติ : ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

ผูรับผิดชอบ :  ตําแหนง : 
บริษัทที่ดูแลการแจงเตือน :  โทรศัพท : 
วันที่ทําการทดสอบครั้งกอน : ชื่อผูตรวจสอบครั้งกอน :  
    

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ วันที่   
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รายงานการตรวจสอบระบบดับเพลิงดวยน้ําประจําสัปดาห 
 
หนวยงานที่ดูแล :                                                                                                                                    
งานระบบ  :                                                                                                                                                                 
ชื่อผูตรวจสอบ :                                                                                  วันที่  :   _                                        _ 
หนาที่  :                                                                                                                                                                     

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยกและระบบทอยืน 
1 ความดันของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง            psi    
2 ความดันของระบบทอยืน                  psi    
3 ความดันของระบบทอยืนที่ช้ันสูงสุด               psi    
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

4 ระบบจายน้ําดับเพลิงใชงานอยู    
5 วาลวหลักระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอยูในสภาวะเปด    
6 วาลวหลักระบบทอยืนอยูในสภาวะเปด    
7 ชุดประกอบวาลว (Trim) ไมมีการรั่วซึม    
8 ชุดวาลวปองกันการไหลยอนกลับอยูในสภาวะเปด    
9 วาลวเปด-ปดหลักสามารถเขาถึงได    
10 ปายแสดงอุปกรณแสดงรายละเอียดไดชัดเจน    
11 ตูสัญญาณเตือนอยูในสภาวะเรียบรอย    
12 ระบบกําลังทํางาน    
13 ขอเสนอแนะ    

     
     

หัวรับน้ําดับเพลิง 
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 หัวรับน้ําดับเพลิงมีฝาปดเพื่อปองกันสิ่งแปลกปลอม    
2 เกลียวของหัวรับน้ําดับเพลิงปกติไมคดงอ    
3 หัวรับน้ําดับเพลิงอยูในตําแหนงที่สังเกตไดงาย    
4 หัวรับน้ําดับเพลิงอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงาย    
5 หัวรับน้ําดับเพลิงมีปายแสดงรายละเอียดชัดเจน    
6 วาลวระบายน้ําไมมีการรั่วซึม    
7 หัวตอสายฉีดน้ําภายนอกอาคารอยูตําแหนงที่สังเกตไดงาย    
8 หัวตอสายฉีดน้ําอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงาย    
9 หัวตอสายฉีดน้ํามีปายแสดงรายละเอียดชัดเจน    
10 ขอเสนอแนะ    
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หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 มีการจัดเตรียมหัวกระจายน้ําดับเพลิงสํารอง    
2 หัวกระจายน้ําดับเพลิงติดตั้งในอุณหภูมิแวดลอมที่เหมาะสม    
3 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีรอยการผกุรอน    
4 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีการรั่วซึมและเสียรูป    
5 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีการทาสีทบั    
6 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีแผนหรือส่ิงใดที่ไมไดรับการรับรองมาปดทับ    
7 ขอเสนอแนะ    

     
     

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
1 ความดันมาตรวัดความดันดานดูด                     psi    
2 ความดันมาตรวัดความดันดานจาย                   psi    
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

3 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงใชงานอยู    
4 วาลวหลักอยูในสภาวะเปด    
5 วาลวเปด-ปดหลักสามารถเขาถึงได    
6 หองเครื่องสูบน้ําดับเพลิงมีการควบคุมการเขาออก    
7 อุณหภูมิในหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิงมากกวา 40 องศาฟาเรนไฮต    
8 มีการทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจําสับดาห    
9 ประเก็นหุมเพลายังใชงานไดดี    
10 วาลวระบายความดันของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงไมเกิดความเสียหาย    
11 วาลวระบายความดันของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงไมเกิดความเสียหาย    
12 เครื่องสูบน้ํารักษาความดันสามารถใชงานได    
13 ลูกปนและวาลวมีการหลอล่ืนที่เพียงพอ    
14 วาลวและขอตอไมมีการรั่วซึม    
15 ตูควบคุมเคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาวะเปด    
16 ตูความคุมเคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาวะอัตโนมัติ    
17 วาลวทอเมนสําหรับทดสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงอยูในสภาวะปด    
18 ระดับน้ํามันสํารองมีปริมาณไมนอยกวา 2/3 ของความจุสูงสุด    
19 ระดับน้ํามันเครื่องเพียงพอ (เต็ม)    
20 ระดับน้ําระบายความรอนเพียงพอ (เต็ม)    
21 ทอยางระบบน้ําหลอเย็นอยูในสภาพทีดี่    
22 เครื่องทําความรอนสําหรับน้ําหลอเย็นทํางานปกติ    
23 ชุดวาลวสําหรับระบบระบายความรอนไมมีการสะสมของเศษตะกอน    
24 ทอ วาลว และขอตอตางสําหรับระบบระบายความรอนไมมีการรั่วซึม    
25 ระดับการสํารองไฟในแบตเตอรี่เต็ม    
26 ชุดจายไฟเขาแบตเตอรี่ทํางานปกติ    

หนา 4-50 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



หนา 4-51 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(ตอ)    
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

27 ขั้วแบตเตอรี่ไมมีคราบขี้เกลือ    
28 ตรวจสอบระบบการอัดประจุจากชุดจายไฟเขาสูชุดแบตเตอรี่    
29 วาลวไฟฟาสําหรับสั่งการทํางานเครื่องสูบน้ําดับเพลิงทํางานปกติ    
30 จัดเตรียมระบบระบายน้ําเพียงพอ    
31 หนากากลมและทอลมระบายอากาศมีสภาพสะอาด    
32 อุปกรณตาง ๆ มีปายแสดงรายละเอียดชัดเจน    
33 ตูสัญญาณเตือนภัยอยูในสภาพเรียบรอย    
34 ระบบกําลังทํางาน    
35 ขอเสนอแนะ    

     
     
     
     
     

อื่น ๆ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 



หนา 4-52 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รายงานการตรวจสอบระบบดับเพลิงดวยน้ําประจําเดือน 
 

หนวยงานที่ดูแล :                                                                                                                                    
งานระบบ  :                                                                                                                                                                 
ชื่อผูตรวจสอบ :                                                                                  วันที่  :   _                                        _ 
หนาที่  :                                                                                                                                                                

 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยก 
1 ความดันน้ําระบบจายน้ํา              psi    
2 ความดันน้ําในระบบทอดับเพลิง            psi    
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

3 ระบบดับเพลิงใชงานอยู    
4 วาลวควบคุมการปดเปดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอยูในสภาวะเปด    
5 วาลวควบคุมการปดเปดระบบทอยืนอยูในสภาวะเปด    
6 วาลวปองกันการไหลยอนกลับอยูในสภาวะเปด    
7 อุปกรณสงสัญญาณการเปดปดของวาลวทํางานปกติ    
8 วาลวสัญญาณน้ําแบบเปยกสามารถเขาถึงได    
9 วาลวเปด-ปดระบบสามารถเขาถึงได    
10 วาลวควบคุมความดันในระบบอยูในสภาวะเปด    
11 วาลวควบคุมความดันในระบบทํางานปกติ    
12 วาลวควบคุมความดันไมมีการรั่วซึม    
13 วาลวควบคุมความดันสามารถรักษาความดันน้ําปลายทางออกตามที่ออกแบบไว    
14 วาลวระบายความดันอยูในสภาวะปกติปดยกเวนกรณีที่ทํางาน    
15 วาลวระบายความดันอยูในสภาพปกติใชงานไดดี    
16 วาลวระบายความดันไมมีการรั่วซึม    
17 วาลวระบายความดันสามารถรักษาความดันในระบบไดโดยไมเกินคาที่ออกแบบไว    
18 วาลวปองกันการยอนกลับสามารถรักษาความดันในระบบทอไดดี    
19 วาลวสัญญาณน้ําแบบเปยกอยูในสภาพที่ดีไมบิดเบี้ยว    
20 อุปกรณตรวจจับสัญญาณการไหลของน้ําทํางานไดปกติ    
21 อุปกรณประกอบวาลวไมมีการรั่วซึม    
22 ชุดหนวงสัญญาณกระดิ่งน้ําไมมีการรั่วซึม    
23 ทอระบายน้ําจากกระดิ่งน้ําไมมีการรั่วซึม    
24 อุปกรณประกอบวาลวติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตอง    
25 วาลวสําหรับทดสอบสัญญาณเตือนอยูในสภาวะปกติปด    
26 หัวรับน้ําดับเพลิงสามารถสังเกตไดงาย    
27 หัวรับน้ําดับเพลิงสามารถเขาถึงไดงาย    
28 ขอตอของหัวรับน้ําดับเพลิงอยูในสภาพที่ดีไมบิดเบี้ยว    
29 หัวรับน้ําดับเพลิงมีฝาปดพรอมโซ    



หนา 4-53 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยก(ตอ)    
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

30 หัวรับน้ําดับเพลิงไมมีน้ําขังอยูภายใน    
31 วาลวระบายน้ําไมมีน้ําขัง    
32 สัญญาณแจงเหตุภายนอกอาคารสามารถสื่อความหมายไดดี    
33 สัญญาณแจงเหตุภายนอกอาคารทํางานไดตามปกติ    
34 สัญญาณแจงเหตุภายในอาคารทํางานไดตามปกติ    
35 มีการจัดเตรียมหัวกระจายน้ําดับเพลิงสํารอง    
36 หัวกระจายน้ําดับเพลิงติดตั้งในสภาวะแวดลอมอุณหภูมทิี่เหมาะสม    
37 มีการจัดเตรียมชุดเครื่องมือติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง    
39 หัวกระจายน้ําดับเพลิงอยูในสภาพทีดี่ไมมีรอยผุกรอน    
39 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีการรั่วซึมและเสียรูป    
40 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีการทาสีทบั    
41 หัวกระจายน้ําดับเพลิงไมมีแผนหรือส่ิงใดที่ไมไดรับการรับรองมาปดทับ    
42 หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงมองเห็นไดงาย    
43 หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงเขาถึงไดงาย    
44 มีแผนปายแสดงขอมูลหัวจายน้ําดับเพลิงอยู    
45 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงอยูในสภาพที่ดี    
46 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงมีอุปกรณครบเพียงพอตอการใชงาน    
47 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงสามารถเขาถึงได    
48 ตูสัญญาณเตือนอยูในสภาพเรียบรอย    
49 ระบบกําลังทํางาน    
50 ขอเสนอแนะ    

     
     
     
 อื่น ๆ    
     
     
     

 



หนา 4-54 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รายงานการตรวจสอบและทดสอบระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
ประจําทุก 3 เดือนและประจําป 

 
หนวยงานที่ดูแล :                                                                                                                                    
งานระบบ  :                                                                                                                                                                 
ชื่อผูตรวจสอบ :                                                                                  วันที่  :   _                                        _ 
หนาที่  :                                                                                                                                                             
ความถี่ในการตรวจสอบ    ทุก 3 เดือน          ประจําป      อื่นๆ  

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยกประจําทุก 3 เดือน 
สําหรับการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน จะตองทําการตรวจสอบในรายการทดสอบประจําเดือนและรายการที่เพิ่มเติมดังนี้ 
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 มีการแสดง Hydraulic Nameplate (อัตราการไหลและความดันน้ํา) ที่ชัดเจน    
2 อุปกรณดักผงมีการดูแลที่ดีไมมีผงหรือฝุน    
3 สัญญาณแจงเหตุภายนอกอาคารสามารถสื่อความหมายไดดี    
4 ตูสัญญาณเตือนอยูในสภาพเรียบรอย    
5 ระบบกําลังทํางาน    
6 ขอเสนอแนะ    

     
     
     

รายงานการทดสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยกประจําทุก 3 เดือน 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 ทอระบายน้ําจากวาลวสัญญาณน้ําแบบเปยกขนาด                 นิ้ว อยูในสภาวะเปด    
2 ความดันของระบบจายน้ํา :              psi    
3 ความดันน้ําของระบบจายน้ําขณะที่เปดวาลวระบายน้ําทิ้ง :              psi    
4 ความดันน้ําในระบบทอดับเพลิง :           psi    
5 ความดันน้ําในระบบทอดับเพลิงขณะเปดวาลวระบายน้ําทิ้ง :              psi    
6 อุปกรณตรวจจับการไหลของน้ําทํางาน    
7 สัญญาณแจงเหตุภายในอาคารทํางาน    
8 สัญญาณแจงเหตุภายนอกอาคารทํางาน    
9 อัตราการไหลที่ทําการทดสอบ :             psi    
10 ระบบสัญญาณเตือนภัยทํางานเนื่องจากการทํางานของวาลวสัญญาณน้ําแบบเปยก

ภายในระยะเวลา                  นาที นับจากเร่ิมทดสอบ 
   

11 ระบบสัญญาณเตือนภัยทํางานเนื่องจากการทํางานของอุปกรณตรวจจับการไหล
ของน้ําภายในระยะเวลา                  นาที นับจากเริ่มทดสอบ 

   

     



หนา 4-55 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รายงานการทดสอบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยกประจําทุก 3 เดือน(ตอ)  
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

12 ระบบสัญญาณเตือนภัยทํางานเนื่องจากการทํางานของสวิตชความดันภายใน
ระยะเวลา                  นาที นับจากเริ่มทดสอบ 

   

13 มาตรวัดความดันทํางานไดตามปกติ    
14 ต้ังคาแผงแจงเหตุเพลิงไหมใหกลับทํางานตามปกติ    
15 ตูสัญญาณเตือนอยูในสภาพเรียบรอย    
16 ระบบกําลังทํางาน     
17 ขอเสนอแนะ    

     

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยกประจําป 
(คําอธิบายแบบฟอรม : แบบฟอรมนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากแบบประจําเดือนและประจําทุก 3 เดือน การตรวจสอบดวยสายตาจะตรวจสอบ
เฉพาะสิ่งที่มองเหน็พื้นโดยผูตรวจสอบ) 
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 ที่แขวนทอและที่ยึดกันสะเทือนอยูในสภาพมั่นคง    
2 ทออยูในสภาพดีเมือ่ตรวจสอบดวยสายตา    
3 ทอไมมีความเสียหาย    
4 ทอไมมีการรั่วซึม    
5 ที่ไมมีการกัดกรอน    
6 แนวทออยูในแนวทีเ่หมาะสม    
7 ไมมีน้ําหนักภายนอกมากดทับทอ    
8 หัวกระจายน้ําไมมีการกัดกรอน    
9 หัวกระจายน้ําอยูในตําแหนงที่เหมาะสม    
10 ระยะหางระหวางหวักระจายน้ําเหมาะสม    
11 หัวกระจายน้ําไมมีวัสดุอื่นมาปน    
12 ไมมีสิ่งกีดขวางการกระจายของน้ํา    
13 ตูสัญญาณเตือนอยูในสภาพเรียบรอย    
14 ระบบกําลังทํางาน    
15 ขอเสนอแนะ    

     
     
     
รายงานการทดสอบและการบํารุงรักษาประจําปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาสําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยก 
  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 มีการหลอล่ืนวาลวควบคุม    
2 มีการบิดวาลวควบคุมมาที่ตําแหนงปดแลวบิดกลับไปตําแหนงเปด    
3 มีการหลอล่ืนวาลวปองกันการไหลยอนกลับ    
4 มีการใชงานวาลวปองกันการไหลยอนกลับและบิดกลับมาที่ตําแหนงเปด    



หนา 4-56 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รายงานการทดสอบและการบํารุงรักษาประจําปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาสําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยก
(ตอ) 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
5 มีการใชงานวาลวแสดงการทํางานที่จํานวนรอบการหมุน             รอบ    
6 มีการบิดวาลวแสดงการทํางานกลับไปยังตําแหนงเปด (วาลวถูกบิดมา ¼ รอบ จาก

ตําแหนงที่เปดเต็มที่) 
   

7 ขอเสนอแนะ    
     

รายงานการทดสอบที่เวลา 5 ปหรือมากกวา 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 วันที่ทําการตรวจสอบสภาพภายในครั้งลาสุด :     
2 วาลวสัญญาณเตือน    
3 มีการทดสอบความดันของวาลวควบคุม    
4 ยี่หอ :    
5 รุน :    
6 ขนาด :                 วันที่ :              .   
7 วาลวควบคุม :                  .    
8 ตระแกรงดักผง :                  .    
9 ตัวกรอง :                  .    
10 ชองน้ําผาน :                  .    
11 อื่นๆ :                  .    
12 วันที่ทําการซอมบํารุงมาตรวัดความดันครั้งลาสุด :                  .    
13 วันที่ทําการเปลี่ยน :                  .    
14 วันที่ทําการสอบเทียบคา :                  .    
15 การทดสอบการซอมบํารุงหัวกระจายน้ํา    
16 วันที่มีอุณหภุมิสูง :                  .    
18 วันที่มีการตอบสนองอยางรวดเร็ว (ที่ 20 ปแลวจากนั้นอีก 10 ป) :                  .    
19 หัวกระจายน้ําแบบมาตรฐาน (ที่ 50 ป แลวจากนั้นอีก 10 ป)    
20 ขอเสนอแนะ    

     
     
     
 สวนเพิ่มเติมถามีความจําเปนตองบันทึก    
 ปริมาตรการไหล                    แกลลอน / นาที    
 ความดันดานที่จายน้ํา                     psi    
 ความดันดานที่เขาระบบ                       psi    

 

 
 



หนา 4-57 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รายงานการตรวจสอบและทดสอบระบบปองกันอัคคีภัย 
รายงานสภาพภายในของทอหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ทุก 5 ป และ/หรือ เมื่อตองการ) 

 
หนวยงานที่ดูแล :                                                                                                                                    
งานระบบ  :                                                                                                                                                                 
ชื่อผูตรวจสอบ :                                                                                  วันที่  :   _                                        _ 
หนาที่  :                                                   วันที่ทําการตรวจสอบในทอครั้งกอน  :  _                                        _                                   
ความถี่ในการตรวจสอบ   ทุกเดือน   ทุก 3 เดือน          ประจําป      อื่นๆ  
ระบบที่ถูกตรวจสอบ           เปยก   แหง          แบบหนวงน้ํา     เปด      อื่นๆ 
ขอมูลการตรวจสอบขั้นตน  
จํานวนทอสาขาที่ถูกตองตรวจสอบ : รอยละของทอสาขาทั้งหมด 
จํานวนทอจายน้ําหลักที่ถูกตรวจสอบ : รอยละของทอทัง้หมด 
จุดอื่นๆ ที่มีการตรวจสอบ (อธิบาย) : 

 
 
 

ผลการตรวจสอบขั้นตน (ทําเครื่องหมายในชอง) 
    1.  สภาพภายในทอหัวกระจายน้ําอยูในสภาพที่นาพอใจ 
    2.  จําเปนตองมีการทําความสะอาดภายในทอของระบบหัวกระจายน้ํา เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมอยูในทอ (เศษดิน โคลน สนิม ฯลฯ) 

 
 
การตรวจสอบขั้นตอไปเพื่อทําการทําความสะอาดระบบ  
วิธีที่ใชในการทําความสะอาด (อธิบาย) : 
จํานวนทอสาขาที่ถูกตรวจสอบ : รอยละของทอสาขาทั้งหมด 
จํานวนทอจายน้ําหลักที่ถูกตรวจสอบ : รอยละของทอทัง้หมด 
จุดอื่นๆ ที่มีการตรวจสอบ (อธิบาย) : 
 
 
ผลการตรวจสอบเพื่อการทําความสะอาด (ทําเครื่องหมายในชอง) 

    1.  สภาพภายในทอหัวกระจายน้ําอยูในสภาพที่นาพอใจ 
    2.  ถาหากสภาพภายในทอไมเปนที่นาพอใจ (อธบิาย) 

 
 
ลายมือช่ือและตําแหนงของผูทําความสะอาด วันที่ทําความสะอาด 
 
พยาน (เจาของหรือผูเชาสถานที่) 
 
 
 



หนา 4-58 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รายงานการตรวจสอบ, ทดสอบและบํารุงรักษาระบบทอยนืแบบเปยก....(ตอ) 
  

การทดสอบของระบบทอยืนแบบเปยกประจํา 3 เดือน 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 ความดันของทอระบายน้ําหลักขนาด                นิ้ว ที่ทอเมน :                 psi    
2 เครื่องมือแจงเตือนทํางาน    
     
     

การทดสอบประจําป 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 ทดสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงตาม NFPA 1962    
.2 ทดสอบหัวฉีดน้ําดับเพลิงตาม NFPA 1962    
     
     

การตรวจสอบเมื่อครบ 5 ป 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 การตรวจสอบสรุปภายในของวาลวตรวจสอบ : 

วันที่ :                 ‘ 
   

2 การตรวจสอบสรุปภายในของวาลวสัญญาณเตือน 
วันที่ :                 ‘ 

   

     
     

การทดสอบเมื่อครบ 5 ป 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 การสอบเทียบคามาตรวัดความดัน 

วันที่ :                 ‘ 
   

2 การเปลี่ยนมาตรวัดความดัน 
วันที่ :                 ‘ 

   

3 มีการทดสอบแรงดันน้ําสถิตย 
วันที่ :                 ‘ 

   

4 มีการทดสอบการจายน้ํา 
วันที่ :                 ‘ 

   

5 มีการทดสอบการไหลของวาลวสายฉีดน้ําชนิดควบคุมความดัน 
วันที่ :                 ‘ 

   

     



หนา 4-59 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

(ใหแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อบันทึกขอมูลผลการทดสอบการไหลของวาลวสายฉีดน้ําดับเพลิงแตละชนิด รวมไปถึงแนวทอบนเพดานในแต
ละช้ัน และในแตละทอเมนแนวตั้ง ควรปรึกษาผูมีอํานาจในการอนุมัติกอนทาํการทดสอบ) 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 อัตราการไหล :              แกลลอน/นาที    
2 ความดันที่จายใหระบบ :              psi    
3 ความดันที่จุดตอสายน้ําดับเพลิง :              psi    

 
 
 
 



หนา 4-60 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

รายงานการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษา 

ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
หนวยงานที่ดูแล :                                                                                                                                    
งานระบบ  :                                                                                                                                                                 
ชื่อผูตรวจสอบ :                                                                                  วันที่  :   _                                        _ 
หนาที่  :                                                                                                                                                               

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 หองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 

1 การตรวจสอบหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง    
2 การรักษาความปลอดภัยของหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง    
3 ความรอนหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (40 องศาฟาเรนไฮต ถาเปนเครื่องยนตดีเซล 

มีอุปกรณทําความรอนเครื่องยนต) 
   

4 ความรอนหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (70 องศาฟาเรนไฮต ถาเปนเครื่องยนตดีเซล 
ที่ไมมีอุปกรณทําความรอนเครื่องยนต) 

   

5 การทํางานของชองระบายอากาศ    
6 ความสะอาดชองระบายอากาศรับอากาศดี    
7 แสงสวางในหองเครื่องสูบ    

8 ขอเสนอแนะ    
     
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงไฟฟา ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1  การตรวจสอบและบํารุงรักษารายเดือน     
2 การทดสอบสวิตชและสะพานไฟของวงจร    
3 ตรวจสอบ ทําความสะอาดและทดสอบสะพานไฟของวงจร (อุปกรณที่ตองการ

เปลี่ยนใหม) (วันทีท่ําการเปลี่ยน :                      ) 
   

4 ขอเสนอแนะ    
     
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงดีเซล  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 การตรวจสอบและบํารุงรักษารายเดือน    
2 การตรวจสอบการกัดกรอนและความสะอาดของแบตเตอรี่    
3 ทดสอบระบบและการชารจไฟ    
4 การตรวจสอบอุปกรณชารจไฟและอัตราการชารจไฟ    
5 การตรวจสอบการชารจเพียงพอตอการใชงาน    
6 การดูแลกรองน้ํามันเช้ือเพลิง กรองอากาศและขากันฝุน    
7 การทําความสะอาดและเปลี่ยนหมอกรองอากาศ    
8 การดูแลและทําความสะอาดอุปกรณกรองน้ํา (Strainer)    



หนา 4-61 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
9 การตรวจสอบฉนวนความรอนและอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม    

10 การตรวจสอบและดูรอยถลอกของสายไฟบริเวณที่มีการเคลื่อนไหว    
11 การตรวจสอบทอออนสวนของไอเสีย    
12 ขอเสนอแนะ    

     
 การตรวจสอบระบบแจงเตือน ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 การตรวจสอบและทดสอบระบบปองกันอันตรายและระบบแจงเตือน    
2 การทําความสะอาดกลองควบคุมและแผงควบคุม    
3 ขอเสนอแนะ    
     
 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณอื่นๆ ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 น้ํามันหลอล่ืนระบบลูกปน    
2 น้ํามันหลอล่ืนขอตอ    
3 น้ํามันหลอล่ืนเกียร    
4 น้ํามันหลอล่ืนลูกปนมอเตอร    
5 ความเที่ยงตรงของอุปกรณตรวจวัดแรงดัน    
6 การปรับต้ังสวิทซแรงดัน    
7 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (50 ช่ัวโมงการทํางาน)    
8 การดูแลอุปกรณควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง    
9 การดูแลอุปกรณควบคุมเครื่องสูบน้ําควบคุมแรงดัน    

10 แผงสัญญาณไมปรากฏความผิดปกติ    
11 การดูแลรักษาระบบ    
12 ขอเสนอแนะ    

     
 การทดสอบระบบเครื่องสูบไฟฟาประจําป ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
1 มีการเดินเครื่องสูบทดสอบเปนเวลา 10 นาที ทุกอาทิตยและบันทึกผล (ไม

ตองการอัตราการไหลของน้ํา) 
   

2 การควบคุมเวลาในชวงแรกสําหรับการลดกําลังไฟฟาและการลดกระแสวงจร
สตารต 
:                  นาที                 วินาที 

   

3 บันทึกเวลาเดินเครื่องสูบหลังจากเริ่มตน (สําหรับระบบควบคุม “หยุด” โดย
อัตโนมัติ) :                  นาที                 วินาที 

   

4 เวลาที่ตองการสําหรับเครื่องยนตเพื่อทําใหไดความเร็วรอบเต็มที่ :             นาที       
วินาที 

   

5 ขอเสนอแนะ    
     
     
     



หนา 4-62 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

  ใช ตรวจสอบไมได ไมใช 
 การทดสอบระบบเครื่องสูบเครื่องยนตดีเซลประจําป    
1 มีการเดินเครื่องสูบทดสอบเปนเวลา 30 นาทีทุกอาทิตยและบันทึกผล (ไมตองการ

อัตราการไหลของน้ํา) 
   

2 มีการทดสอบตัวจับเวลาสําหรับกระบวนการเดินเครื่องทุกอาทิตยโดยอัตโนมัติ    
3 เวลาที่ตองการสําหรับเครื่องยนตสั่งดึงขอเหวี่ยง :             นาที             วินาที    
4 เวลาที่ตองการเพื่อใหถึงความเร็วรอบใชงาน :             นาที             วินาที    
5 ขอสังเกตระหวางเครื่องยนตทํางาน    
 ความดันน้ํามัน :                           psi    
 ความเร็วรอบ                                rpm    
 อุณหภูมิน้ํา                                  °F    
 อุณหภูมิน้ํามัน                             °F    
6 เครื่องสูบทํางานโดยไมมีความผิดปกติ    
7 น้ําหลอเย็นของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนไหลเปนปกติ    
8 มีการแจงเตือนเมื่อมีการทดสอบ    
9 การทดสอบเดินเครื่องสูบน้ําใหผลที่นาพอใจ    

10 ขอเสนอแนะ    
 



หนา 4-63 

   คูมือการปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

แบบทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

เครื่องสูบ  : อุปกรณควบคุม  : 
ผลิต  :                                                                   ผลิต  :                                                                   
ชนิด  : มาตรฐานรับรอง  : 
ความดันใชงาน  :  
ความเร็วรอบใชงาน  : น้ําที่จายให  : 
 จากแหลงน้ํา  : 
พลังงาน  :  
ชนิด  : คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  : 
การตรวจสอบ  :  
  

ขอมูลการทดสอบ 
ชนิดของการ
ทดสอบ 
(หัวจายน้ํา 
ถายน้ําหรือ
เครื่องสูบ) 

ความดัน
สถิตยหรือ
ความดัน
ดานดูด 
(psi) 

ความดัน
สวนที่
เหลือหรือ
ความดัน
ดานจาย 
(psi) 

ความดัน
สุทธิของ
เครื่องสูบ  
(psi) 

ความเร็วรอบ
ของเครื่องสูบ 
(rpm/amp) 

แรงดัน
ตัวนํา 

เสนผาน
ศูนยกลาง
ของหัวฉีดที่
เปดสุดใหมี
การไหล 

เลขที่ของ
หัวฉีดที่
เปดใหมี
การไหล 

การไหลที่ 
C = 0.90 
C = 0.97 
(gpm) 

คาสัมประ
สิทธิการเปด 
C = …… 

อัตราไหล
จริง  
(gpm) 

           
           
           
           
           
           
           
บันทึก  :  
  
ขอคิดเห็นของการทดสอบ  :  
  
ลายมือช่ือและช่ือของผูทําการทดสอบ  : แผนก  : 
พยาน (ถามี)  : วันที่ทําการทดสอบ  : 

 
 
 



หนา 4-64 

คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ในภาคที่ 4 นี้ไดกลาวถึงระบบที่ใชดับเพลิงชนิดตางๆ ซ่ึงมีหลายระบบ และในแตละระบบบอกถึง
ลักษณะการทํางาน การติดตั้ง การทดสอบ การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถเลือกนําไปใช
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือตามลําดับความสําคัญของแตละพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ผูปฏิบัติงานอยูหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีมูลคาของทรัพยสินสูง นอกจากระบบดับเพลิงแลวระบบแจงเหตุเพลิง
ไหมก็มีความจําเปน เพื่อเปนการเตือนและใหเตรียมพรอมกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดทัน เรายังสามารถใช
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมรวมกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติตางๆ ไดซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับ
อัคคีภัยอีกดวย โดยเนื้อหาของระบบแจงเหตุเพลิงไหมดังกลาวจะอยูในภาคท ี่ 5 ของคูมือฉบับนี้ 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 

 
 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 

5.1 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) 
5.2 การตรวจสอบ ทดสอบ และบาํรุงรักษาระบบ 

หนา 5-1 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

หนา 5-2 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

   ภาคที่ 5   ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 
5.1 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) 
  
 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนระบบที่ใชในการตรวจสอบควันไฟ ความรอน หรือเปลวไฟ ภายใน
พื้นที่ปองกันวามีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นหรือไม โดยทั่วไปแลวระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีสวนประกอบที่
สําคัญ 4 สวน คือ  

1. อุปกรณเร่ิมตน (Initiating Device) 
2. อุปกรณแจงเตอืน (Notification Device) 
3. แหลงจายกําลังไฟฟา (Power Supply) 
4. ตูควบคุม (Control Panel) 

 
1. อุปกรณเริม่ตน (Initiating Device) 
 อุปกรณเร่ิมตนหมายถึงอุปกรณตรวจจับความรอน ควันไฟ เปลวไฟ และอุปกรณที่เปนตัวกําเนิด
สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งอยูกับอุปกรณอ่ืนๆ เชน วาลวประกอบสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง วาลวในระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ เปนตน อุปกรณเร่ิมตนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

1. แบบมือ (Manual Type)  
เปนอุปกรณการสงสัญญาณแจงเตือนเหตุเพลิงไหม โดยการกระตุนดวยการดึง (Pull Manual 

Station)หรือการทุบกระจก (Break Glass) และกดปุมสัญญาณดวยคน เมื่อมีการกระตุนโดยวิธีการดึงหรือกด
จะทําใหสวิตชทํางานและสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม โดยปกติอุปกรณเร่ิมตนแบบมือนี้จะติดตั้งสูงจากพื้น
ไมเกิน 1.50 เมตร และติดตั้งหางกันไมเกิน 65 เมตร ซ่ึงโดยทั่วไปจะติดตั้งที่ทางออกของพื้นที่หรือใกลกับตู
สายฉีดน้ําดับเพลิงประจําชั้น 

 

แทงแกว 

รูปที่ 5.1.1 แสดงอุปกรณแจงเหตุแบบดึงดวยมือ 

หนา 5-3 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

 
รูปที่ 5.1.2 แสดงอุปกรณแจงเหตุแบบกดดวยมือ 

 

 
รูปที่ 5.1.3 แสดงการติดตั้งอปุกรณแจงเหตแุบบมือใกลกบัตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 

 
2. แบบอัตโนมตัิ (Automatic Type)  

  เปนอุปกรณเร่ิมตนที่ทําการสงสัญญาณแจงเตือนเหตุเพลิงไหมโดยอัตโนมัติ อุปกรณเร่ิมตน
อัตโนมัติมีดังตอไปนี้คือ อุปกรณตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควันไฟ และอุปกรณตรวจจับเปลวไฟ 
เปนตน 

อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมแบบตางๆ  
  1. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector)  

 อุปกรณตรวจจับความรอนเปนอุปกรณเร่ิมตนที่ทําการตรวจจับความรอนแบบคงที่ (Fixed 
Temperature) หรือแบบอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise) ภายในพื้นที่ปองกัน จากรูปที่ 5.1.4 แสดง
ตัวอยางภายในของอุปกรณตรวจจับความรอนแบบรวม (Combination Heat Detector) ซ่ึงมีการตรวจจับ
ความรอนแบบคงที่และแบบการเพิ่มของอุณหภูมิรวมอยูภายในอุปกรณเดียวกัน  

หนา 5-4 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

  การทํางานของอุปกรณแบบความรอนคงที่นั้น อุปกรณจะทํางานเมื่อความรอนถึงจุดที่กําหนด
ไวทําใหโลหะที่จับยึดที่จุด F เกิดการหลอมละลาย ซ่ึงสปริงที่จุด G จะทํางาน ทําใหแกนเลื่อนตัวไป
กระแทกกับจุด D ซ่ึงทําใหหนาสัมผัสของจุด D และจุด E เชื่อมตอถึงกันทําใหระบบทํางาน สําหรับการ
ทํางานแบบ การเพิ่มอุณหภูมิความรอนนั้น อุปกรณจะทํางานเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่ 8 องศาเซลเซียส 
ภายในเวลา 1 นาที จะทําใหอากาศที่อยูภายในหอง A เกิดการขยายตัว ซ่ึงมีผลทําใหแผนไดอะแฟรมที่จุด C 
มีการเคลื่อนตัวขึ้นทําใหหนาสัมผัสของจุด D และจุด E สัมผัสกัน ซ่ึงจะสงสัญญาณกลับไปที่ระบบควบคุม
ตอไป 

 
รูปที่ 5.1.4 แสดงชิ้นสวนภายในของอุปกรณตรวจจับความรอนแบบรวม 

 
  อุปกรณตรวจจับความรอน จะมีการเลือกคาอุณหภูมิการทํางานเพื่อใชในการออกแบบติดตั้งใน
แตละพื้นที่ปองกันที่แตกตางกัน โดยรายละเอียดการเลือกอุปกรณตรวจจับความรอนมีดังตอไปนี้ คือ 
 

ตารางที่ 5.1.1 แสดงการเลือกอุณหภูมิการทํางานของอุปกรณตรวจจับความรอน 
ประเภทอุณหภูมิ ชวงอุณหภูมิ

ทํางาน 
(เซลเซียส) 

อุณหภูมิมากที่สุด
ท่ีใตเพดาน
(เซลเซียส) 

รหัสสี 

ระดับต่ํา 39-57 28 ไมมีสี 
ระดับปานกลาง 58-79 47 ไมมีสี 
ระดับคอนขางสูง 80-121 69 ขาว 
ระดับสูง 122-162 111 น้ําเงิน 
ระดับสูงมาก 163-204 152 แดง 
ระดับสูงมากพิเศษ 205-259 194 เขียว 
ระดับสูงยิ่งยวด 260-302 249 สม 

  
 

หนา 5-5 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

2. อุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)  
อุปกรณตรวจจับควันไฟเปนอุปกรณเร่ิมตนที่ทําการตรวจจับควันไฟที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม 

ซ่ึงสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท โดยแยกตามวิธีการตรวจจับควันไฟ คือ แบบประจุไฟฟา (Ionization 
Type) และแบบพลังแสง (Photoelectric Type) สําหรับอุปกรณตรวจจับแบบพลังแสงนั้น สามารถแบง
ลักษณะการตรวจจับเปนแบบจุด (Spot Type) และแบบตอเนื่อง (Linear Type) รูปที่ 5.1.5 นี้แสดงตัวอยาง
ของอุปกรณตรวจจับควันไฟแตละแบบ ซ่ึงแบบพลังแสงนั้น จะมีการทํางานโดยอาศัยการหักเหของแสงที่
ตกกระทบทําใหระบบทํางาน  

 
 
 

 

ไมมีควันไฟ มีควันไฟ 

 

อนุภาคควันไฟ 

อุปกรณรับแสง อุปกรณรับแสง อุปกรณปลอยแสง อุปกรณปลอยแสง 

 

 
 

รูปที่ 5.1.5 การทํางานของอุปกรณตรวจจบัควันไฟแบบพลังแสงและตวัอยางอุปกรณ 
 

 แตอุปกรณตรวจจับควันไฟแบบประจุไฟฟานั้น จะมีการทํางานโดยอาศัยการตรวจวัดการ
นํากระแสไฟฟาตลอดเวลา เมื่อมีควันไฟผานเขามาในหองตรวจ (Detection Chamber) ของอุปกรณจะทําให
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานมีคาลดลง 
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รูปที่ 5.1.6 แสดงหลักการทํางานของอุปกรณตรวจจับควนัไฟแบบประจุไฟฟา 

สารปลอย
ประจุไฟฟา 

อนุภาคควันไฟ 

มีควันไฟ ไมมีควันไฟ 

 
 สําหรับอุปกรณตรวจจับควันไฟแบบตอเนื่องนั้น มีหลักการทํางานโดยการยิงลําแสงจาก

อุปกรณสงแสงไปยังอุปกรณรับแสง ดังนั้นถามีควันไฟลอยตัดผานลําแสงดังกลาว จะทําใหลําแสงมีการหัก
เห ซ่ึงจะทําใหอุปกรณรับแสงทราบวามีควันไฟเกิดขึ้นในพื้นที่และสงสัญญาณแจงเตือนไปยังตูควบคุม
ตอไป 
 

 
รูปที่ 5.1.7 แสดงอุปกรณตรวจจับควันไฟแบบตอเนื่อง 

 
 3. อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)  

อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ เปนอุปกรณเร่ิมตนที่ทําการตรวจจับรังสีอินฟราเรดและรังสีอุลตราไวโอเลต
ที่เกิดจากเปลวไฟของเพลิงไหม การเลือกอุปกรณตรวจจับเปลวไฟเพื่อติดตั้งในพื้นที่ปองกันควรปรึกษา
ผูผลิตในการเลือกประเภทของการตรวจจับเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพงานจริงๆ ที่จะทําการติดตั้ง การเลือก
ผิดประเภทจะทําใหการตรวจจับเปลวไฟมีความผิดพลาดและเกิดการแจงเตือนที่ผิดพลาดเชนกัน 
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รูปที่ 5.1.8 แสดงตัวอยางอุปกรณตรวจจับเปลวไฟ 
 

2. อุปกรณแจงเตือน (Notification Device) 
อุปกรณแจงเตือนอัคคีภัย มี 2 แบบ คือ แบบสัญญาณเสียง (Audible) และแบบสัญญาณแสง (Visual)  
1. อุปกรณแบบสญัญาณเสียงประกอบดวย กระดิ่งไฟฟา (Alarm Bell) แตร (Horn) ลําโพง

(Loudspeaker) และออด (Buzzer)  
2. อุปกรณแบบแสงประกอบดวยแสงกระพรบิ (Flash Light) และกลองปายไฟ (Fire Text Box) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.1.9 กระดิ่งไฟฟา (Alarm Bell) 
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รูปที่ 5.1.10 แสดงอุปกรณแจงเตือนดวยเสียงและแสง 

 
3. แหลงจายกําลังไฟฟา (Power Supply) 
 โดยปกติแหลงจายกําลังไฟฟาสําหรับอุปกรณไฟฟาภายในตูควบคุม จะเปนไฟฟากระแสตรง ขนาด 
24 โวลต แหลงจายกําลังไฟฟาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. แหลงจายกําลังไฟฟาหลัก คือ จะตองมีแรงดันคงที่และสม่ําเสมอตลอดการใชงาน แหลงจาย
กําลังไฟฟาหลักจะตองตอจากวงจรยอยที่ใชสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมเทานั้น 

2. แหลงจายกําลังไฟฟาสํารอง คือจะตองสามารถสับเปล่ียนแทนแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก ไดโดย
อัตโนมัติภายในเวลา 30 วินาที หลังจากที่แหลงจายกําลังไฟฟาหลักเสียหรือเมื่อแรงดันไฟฟาต่ํากวา 85 
เปอรเซ็นต โดยแหลงจายกําลังไฟฟาสํารองนี้จะตองจายกําลังไฟฟาเพื่อใหระบบทํางานไดอยางปกติไมนอย
กวา 24 ช่ัวโมงและเมื่อครบ 24 ช่ัวโมงแลว จะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณแจงเตือนไดอีกไมนอยกวา 
5 นาที แหลงจายกําลังไฟฟาสํารองปกติเลือกใชเปนแบตเตอรี่แบบไมตองเติมน้ํากลั่น (Free Maintenance) 
ซ่ึงขนาดของแบตเตอรี่ที่เลือกใชจะตองสามารถจายไฟฟาใหกับระบบไดนานไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  

 
4. ตูควบคุม (Control Panel) 
 คือสวนควบคุมและตรวจสอบการทํางานของระบบและอุปกรณประกอบระบบทั้งหมด ซ่ึง
ประกอบดวยวงจรตรวจสอบการทํางานของระบบและอุปกรณประกอบระบบ วงจรปองกันไฟฟาลัดวงจร 
วงจรแจงเตือนทั้งในสภาวะการทํางานปกติและสภาวะการทํางานที่มีเหตุขัดของเกิดขึ้นกับอุปกรณตรวจจับ 
สายสัญญาณ หรือแผงวงจร 
 ในการทํางานของระบบแจงเหตุเพลิงไหมนั้น อุปกรณเร่ิมตน เชน อุปกรณตรวจจับความรอน ควัน
ไฟ เปลวไฟ และอื่นๆ ที่ติดตั้งอยูภายในพื้นที่ปองกันจะสงสัญญาณมายังแผงควบคุมเมื่อมีเหตุเพลิงไหม
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เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปองกัน จากนั้นแผงควบคุมจะประมวลผลและสงสัญญาณออกไปยังอุปกรณแจงเตือน 
เพื่ออพยพคนและแจงใหเจาหนาที่ดับเพลิงเขาดับเพลิงในพื้นที่นั้น 
 โดยปกติตูควบคุมการทํางานของระบบนั้น จะตองมีการกําหนดประเภทกอนเสมอ โดยระบบ
สําหรับตูควบคุมนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบสายเดี่ยว (Hard Wire) และแบบสาย
รวม (Multiplex) การทํางานของระบบทั้งสองมีความแตกตางกัน คือ 
 แบบสายเดี่ยวนั้น จะมีการเดินสายสัญญาณของโซนตางๆ แยกออกจากกันอยางชัดเจน และในแต
ละโซนนั้นก็จะมีการจํากัดจํานวนอุปกรณตรวจจับแบบควันไฟ โดยเมื่อมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นตูควบคุมจะ
สามารถแจงตําแหนงอุปกรณตรวจจับไดเปนเพียงโซนพื้นที่เทานั้น ซ่ึงจะไมสามารถระบุตําแหนงของ
อุปกรณตรวจจับไดอยางชัดเจน 
 สวนระบบแบบสายรวมนั้น การเดินสายสัญญาณจะใชเพียงชุดเดียวเทานั้น โดยสายสัญญาณจะเดิน
ไปหาอุปกรณตรวจจับและอุปกรณแจงเหตุเปนแบบอนุกรม ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นตูควบคุมจะ
สามารถระบุตําแหนงที่อยูของอุปกรณที่ตรวจจับเพลิงไหมไดอยางชัดเจน สําหรับอุปกรณตรวจจับที่ใชกับ
ระบบนี้ จะตองเปนประเภทระบุตําแหนงได (Addressable Type) เทานั้น 
 
5. การติดตั้ง 
 อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม แตละประเภทจะมีระยะการติดตั้งที่แตกตางกันออกไป โดยปกติ
อุปกรณตรวจจับความควันไฟจะมีระยะการติดตั้งที่หางมากกวาอุปกรณตรวจจับความรอน สําหรับอุปกรณ
ตรวจจับเปลวไฟจะมีการติดตั้งเฉพาะที่ในพื้นที่ที่เมื่อเกิดเพลิงไหมแลวจะทําใหเกิดเปลวไฟอยางชัดเจน เชน 
ภายในโรงเก็บของเหลวติดไฟ หองหมอแปลงไฟฟา เปนตน 
 ระยะหางในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมแตละประเภท จะมีระยะหางซึ่งไดกําหนดไวโดย
ผูผลิต ซ่ึงไดทําการผลิตและสงอุปกรณไปทดสอบในหองทดสอบ ซ่ึงผลที่ไดจากการทดสอบจะเปนคาที่
นํามาใชในการกําหนดระยะการติดตั้งของอุปกรณตรวจจับแตละประเภท โดยทั่วไปเมื่อความสูงของพื้นที่ที่
ตองการปองกันมีความสูงมากกวา 9 เมตร การติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่เปนแบบจุดจะไมสามารถทําการ
ตรวจจับเพลิงไหมไดอยางเหมาะสม ดังนั้นเมื่อความสูงเกิน 9 เมตร จึงควรเลือกใชอุปกรณตรวจจับ
แบบตอเนื่อง เชน แบบลําแสง เปนตน  
 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมโดยท่ัวไป จะตองไมติดตั้งในพื้นที่ใตฝาเพดานต่ําลงมา 100 
มิลลิเมตร และยาวลาดไปในแนวฝาเพดานวัดออกไปจากมุมหอง 100 มิลลิเมตร ดังนั้น เมื่อทําการติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม หามติดตั้งภายในพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมจะไม
สามารถทําการตรวจจับเพลิงไหมไดอยางถูกตองหรือทําการตรวจจับเพลิงไหมไดชากวาปกติ ดังรูปที่ 5.1.12 
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ฝาเพดาน 

พ้ืนที่อับ 

ผนัง 

รูปที่ 5.1.12 แสดงพื้นที่ที่หามทําการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม 
 
 ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลงิไหมใตพื้นทีท่ี่มีการยกพืน้ เชน หองคอมพิวเตอร หอง
ส่ือสาร หองประชุม เปนตน การติดตั้งอุปกรณจะตองมวีธีิการติดตั้งตามรูปขางลางนี้ 
 

 

ยึดกลองตอสายไฟกับ
ขาตั้งพื้นยก พื้นยก อุปกรณจับยึด 

การติดตั้งที่ถูกตอง พื้นยก 

 การติดตั้งที่ผิด 

รูปที่ 5.1.13 แสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม 
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5.2 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารงุรักษาระบบ 
 

การตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหมนั้น จะตองมีการดําเนินงานเปนไปตามรายละเอียดในตาราง
ที่ 5.2.1  

ตารางที่ 5.2.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ 
 

ลําดับ 
 

 
อุปกรณ 

เริ่ม
ตน

 

ทุก
 6 เ

ดือ
น 

ทุก
 1 ป

 

1 ตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม    
   ก. ฟวส    
   ข. อุปกรณตอเชื่อม    
   ค. หลอดไฟหนาปทม    
   ง. แหลงจายไฟฟาหลัก    
2 แบตเตอรี่     
3 อุปกรณปองกนัไฟฟากระชาก    
4 สัญญาณบกพรองของหนวยควบคุม    
5 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม    
   ก. แจงเหตุดวยมือ (Fire Alarm Box)    
   ข. ตรวจจับความรอน (Heat Detector)    
   ค. ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)    
   ง. ตรวจสอบการทํางาน (Supervisory Device)    

 
การทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม มีขัน้ตอนในการปฏิบัติตามตารางที่ 5.2.2 

ตารางที่ 5.2.2 แสดงขั้นตอนทดสอบอุปกรณตางๆ 
ลําดับ อุปกรณท่ีทดสอบ วิธีการทดสอบ 

1 ตูควบคุม  
   ก. การทํางาน (Functions) ทําการทดสอบการรับแจงสญัญาณจากอุปกรณตรวจจับเพลิง

ไหม การทดสอบแจงเตือนไปยังอุปกรณแจงเตือน เชน กระดิ่ง
ไฟฟา เปนตน การทดสอบแหลงจายไฟฟาหลักและสํารอง การ
ทดสอบการทํางานของสายสัญญาณที่เกี่ยวของ 

หนา 5-12 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ลําดับ อุปกรณท่ีทดสอบ วิธีการทดสอบ 
   ข. ฟวส ถอดฟวสเพื่อตรวจสอบอัตราการทนไฟฟาวาถูกตองหรือไม 
   ค. อุปกรณเชือ่มตอ ทดสอบการสั่งงานและสงสญัญาณระหวางอุปกรณเชื่อมตอ 
   ง. หลอดไฟหนาปทม กดปุมทดสอบหลอดไฟเพื่อใหหลอดไฟทกุดวงทํางาน 
2 แหลงจายไฟฟาสํารอง ทําการทดสอบโดยการปลดสายไฟฟาของแหลงจายไฟฟาหลัก

ออก เพื่อดูการทํางานแหลงจายไฟฟาสํารอง  
3 อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม  
   ก. ตรวจจับความรอน 

     -แบบ Spot Type Fixed  
      Temp. ที่สามารถนํา         
      กลับมาใชใหมได 

ทําการทดสอบตามที่ผูผลิตแนะนําโดยไมทําใหเกิดความเสียหาย
กับอุปกรณตรวจจับความรอนแตอยางไร 

      -แบบ Line Type Fixed  
     Temp. ที่ไมสามารถนํา 
     กลับมาใชใหมได 

ไมตองทําการทดสอบดวยความรอนแตใหใชวิธีการตรวจวัด
ความตานทาน 

      -แบบ Spot Type Fixed  
     Temp. ที่ไมสามารถนํา 
     กลับมาใชใหมได 

ภายหลังจากการติดตั้งนาน 15 ป ตองทําการเปลี่ยนอุปกรณทุก
ตัวหรือนําอุปกรณอยางนอย 2 ตัว เขาทดสอบในหองปฏบิัติการ  
1) ในกรณีไมผานการทดสอบใหทําการเปลีย่นอุปกรณทุกตัว  
2) แตในกรณีที่ผานการทดสอบ ใหทําการทดสอบครั้งตอไป

ทุกๆ 5 ป  
   ข. อุปกรณแจงเหต ุ ทําการทดสอบโดยการสั่งงานจริง 
   ค. อุปกรณตรวจจับเปลว 

     ไฟ 
ใหทดสอบตามที่ผูผลิตแนะนํา 

   ง. อุปกรณตรวจจับควันไฟ ทําการทดสอบโดยใชควันไฟหรือกาซทดสอบ (Listed Aerosol) 
พนเขาไปยังอุปกรณและตรวจการแจงเตือนของสัญญาณ 

4 อุปกรณแจงเตอืน 
(Notification Appliances) 

 

   แบบเสียงและแบบแสง ส่ังใหระบบทาํงาน จากนั้นตรวจวดัระดับเสียงและจดบนัทึกคา
เก็บไว 

 
จากการทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตามรายละเอียดในตาราง 5.2.2 จะตองมีความถี่ในการทํา

การทดสอบระบบ ตามรายละเอียดในตารางที่ 5.2.3 

หนา 5-13 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ตารางที่ 5.2.3 ความถี่ในการทดสอบอุปกรณ 
 

ลําดับ 
 

 
อุปกรณ 

เริ่ม
ตน

 

ทุก
 3 เ

ดือ
น 

ทุก
 1 ป

 

1 ตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ท่ีมีการตอเชื่อมกับ
ตูควบคุมอ่ืน 

   

   ก. การทํางาน (Functions)    
   ข. ฟวส    
   ค. อุปกรณตอเชื่อม    
   ง. หลอดไฟหนาปทม    
   จ. แหลงจายไฟฟาหลัก    
2 ตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม ท่ีไมมีการตอเชื่อมกับ

ตูควบคุมอ่ืน 
   

   ก. การทํางาน (Functions)    
   ข. ฟวส    
   ค. อุปกรณตอเชื่อม    
   ง. หลอดไฟหนาปทม    
   จ. แหลงจายไฟฟาหลัก    
3 แบตเตอรี่ (Sealed lead-acid)    
4 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม    
   ก. แจงเหตุดวยมือ (Fire Alarm Box)    
   ข. ตรวจจับความรอน (Heat Detector)    
   ค. ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)    
   ง. ตรวจสอบการทํางาน (Supervisory device)    
   ฉ. อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ    
5 อุปกรณแจงเตอืน(Notification Appliances)    
    แบบเสียงแบบแสง    

 
 ความถี่ในการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณในตาราง 5.2.1 และ 5.2.3 เปนความตองการเบื้องตน
ของการทํางาน ทั้งนี้ความถี่ในการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณสามารถทําไดถ่ีกวาที่แนะนําในตาราง 

หนา 5-14 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ขึ้นกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ หรือหนวยงานดูแล ดวยเหตุผลตางๆ อาทิสภาพแวดลอม และพื้นที่ในการ
ติดตั้งระบบ เชน บริเวณที่มีความเค็ม ใกลน้ําทะเลหรือพื้นที่ที่มีฝุนละอองมากเปนพิเศษซึ่งอาจทําให
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมชํารุดหรือแจงเหตุผิดพลาดได  

ในภาคที่ 5 นี้ไดกลาวถึงระบบแจงเหตุเพลิงไหม ซ่ึงมีความสําคัญไมนอยกวาระบบดับเพลิงดังที่
กลาวมาแลวในภาคที่ 4 เพราะโดยทั่วไปแลว ระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะเปนแจงเตือนเพื่อใหเตรียมพรอม 
ทั้งผูอพยพ และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการระงับเหตุเพลิงไหมเบื้องตน สําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมมี
สวนประกอบ ลักษณะการทํางาน การติดตั้ง การทดสอบ ตรวจสอบ และการบํารุงรักษาที่แตกตางกัน
ออกไป และสามารถเลือกนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม โดยทั่วไปแลวเราจะใชระบบแจงเหตุเพลิงไหมไป
รวมกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการจัดการและบริหารความปลอดภัยดานอคัคภียัที่
ดี เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได รายละเอียดตางๆ ของการจัดการ
และบริหารความปลอดภัยดานอัคคีภัยจะกลาวตอไปในภาคที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ 

หนา 5-15 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

หนา 5-16 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 

 
 

การจัดการและบริหารความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 

6.1 อันตรายดานอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Fire Hazard) 
6.2 การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
6.3 คุณสมบัติของของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 
6.4 การจัดเก็บสารเคมีติดไฟ วัตถุติดไฟ ของเหลวไวไฟและของเหลว 
       ติดไฟ 
6.5 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน 

 
   

หนา 6-1 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม          โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

หนา 6-2 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

   ภาคที่ 6    การจัดการและการบริหารความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 

6.1 อันตรายดานอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Fire hazard) 
 
 อันตรายดานอัคคีภัยจะหมายถึงสภาวะที่เอื้อใหเกิดการลุกลามของไฟ หรือทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือทรัพยสินเนื่องจากไฟ อันตรายดานอัคคีภัยจะมีอยู 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
 
1. อันตรายจากการลุกติดไฟ (Ignition Hazards) 
 การลุกติดไฟเปนจุดเริ่มตนของการเผาไหม  เร่ิมจากการที่เชื้อเพลิงไดรับความรอนจากแหลงกําเนิด
ความรอน ซ่ึงเมื่อความรอนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เพียงพอ เชื้อเพลิงนั้นจะถูกเผาไหมหรือยอยสลายไปเปนสารที่
มีโครงสรางซับซอนนอยกวา ซ่ึงมักจะเปนกาซและไอน้ํา โดยสารที่แตกตางกันจะมีอัตราการสลายตัวที่
แตกตางกันในอุณหภูมิแวดลอมที่ตางกัน เมื่อมวลของสารที่เผาไหมไดมีจํานวนมากพอไปผสมกับ
ออกซิเจนหรืออากาศ และไดรับพลังงานที่มากพอ ก็จะทําใหเกิดการลุกติดไฟขึ้น 
 แหลงกําเนิดอันตรายประเภทนี้มักจะมาจากเปลวไฟในที่เปดโลง หรือสายไฟและอุปกรณไฟฟา 
นอกจากนี้การสูบบุหร่ี อุปกรณและระบบที่ใหความรอน และกระบวนการเผาไหมที่คลายคลึงกันก็สามารถ
เปนแหลงกําเนิดการลุกติดไฟไดเชนกัน การบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาที่ไมดีพอและการใชงานที่ผิดประเภท
ก็จัดเปนอันตรายดวย 
 การเชื่อมและการตัดจะเปนแหลงกําเนิดเพลิงไหมที่สําคัญขณะทําการกอสราง ซอมแซมหรือ
ปรับปรุงตางๆ จะมีการนําแหลงกําเนิดการลุกติดไฟเขามาในพื้นที่ ซ่ึงจะไปรวมกับวัตถุที่สามารถติดไฟไดที่
มีอยูเดิมในพื้นที่ และสามารถทําใหเกิดเพลิงไหมขึ้นได 
 ในพื้นที่ที่มีลักษณะแออัดจะมีอันตรายจากการลุกลามของไฟจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งใน
บริเวณที่เปดโลง ฟาผาก็สามารถเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมขึ้นได นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงในเรื่อง
ของการลอบวางเพลิงดวย 
 1.2 อันตรายจากคุณสมบัติการติดไฟไดของวัตถุ (Combustibility Hazards) 
  ปจจัยที่สําคัญของการติดไฟไดจะประกอบดวย 
  1.2.1 คุณสมบัติของวัตถุ   
  แนวโนมในการลุกติดไฟของวัตถุนั้นจะขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ
พื้นผิว และความชื้น วัตถุที่มีองคประกอบทางเคมีที่ตางกันก็จะตองการอุณหภูมิต่ําสุดที่ทําใหเกิดการลุกติด
ไฟที่ตางกัน อยางไรก็ตามการลุกติดไฟนั้นจะขึ้นอยูกับเวลา และอุณหภูมิ เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งถาไดรับความ
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รอนในเวลาอันสั้นอาจจะไมเกิดการลุกติดไฟ แตเชื้อเพลิงชนิดเดียวกันนี้อาจจะลุกติดไฟไดเมื่อไดรับ
อุณหภูมิที่ต่ํากวาเปนเวลานาน 
  เชื้อเพลิงที่เปนของเหลวหรือกาซจะสามารถลุกติดไฟไดงายกวาเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ในสวน
ของเชื้อเพลิงที่เปนของแข็งที่มีพื้นผิวขรุขระจะลุกติดไฟไดเร็วกวาพื้นผิวที่ราบเรียบ ในสวนของอาคารที่มี
การจัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟไดไวเปนจํานวนมากก็จัดเปนอันตรายดานอัคคีภัยที่เพิ่มเขามาดวย 
  1.2.2 สภาวะโดยรอบ   
  การที่ไฟที่ลุกติดขึ้นมาแลวจะสามารถลุกไหมตอไปหรือไมนั้น จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติการเผา
ไหมและปจจัยเพิ่มเติมอื่นๆ เชน ปฏิกิริยาที่พื้นผิว การไหลของอากาศ และการดูดซับความรอน สวนสภาวะ
ทั่วๆ ไปที่จะมีผลกระทบตอการลุกไหม ไดแก การจัดวางของวัตถุที่ติดไฟได วัสดุที่ใชทําผนัง และขนาด
ของหอง   
  การที่จัดเรียงวัตถุดิบหรือวัตถุอ่ืนๆ ที่สามารถติดไฟไดไวใกลๆ กัน จะทําใหไฟสามารถ
แพรกระจายไดงาย อีกทั้งไฟที่เกิดจากมุมหองจะลามไดเร็วกวาไฟที่เกิดตรงกลางหองประมาณ 4 เทา 
เนื่องจากเปลวไฟจะลามขึ้นในแนวดิ่งไดเร็วกวาในแนวราบ จึงเปนสาเหตุใหไฟที่ไหมกองวัตถุดิบที่สูงๆ 
นั้นมีความรุนแรงมาก 
  ผนังที่กอสรางดวยวัสดุที่มีแนวโนมการสะสมความรอนไวบริเวณผิวผนังสูง จะทําให
อุณหภูมิหองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกรณีเกิดเพลิงไหม และจะมีสภาวะคลายเตาอบซึ่งจะไปเรงการเผาไหม
ภายในหองทําใหอันตรายมีความรุนแรงมากขึ้น 
  เพดานที่สูงจะปลอดภัยกวาเพดานที่ต่ํา และไฟยังมีโอกาสแพรกระจายไปยังบริเวณภายนอก
ผานทางหนาตางหรือทางชองเปดอื่นๆ 
  1.2.3 การแพรกระจายของเปลวเพลิง (Flame Spread)  
  ปจจัยหลักที่สนับสนุนการแพรกระจายของเปลวเพลิงคือ คุณสมบัติการเผาไหมได เมื่อเกิดการ
ลุกติดไฟขึ้น เปลวเพลิงจะไปทําใหวัตถุที่อยูรอบๆ รอนขึ้น และเปนสาเหตุใหเกิดการลุกติดไฟและการ
แพรกระจายของไฟผานพื้นผิว 
  อัตราการแพรกระจายของเปลวเพลิงผานพื้นผิวของเชื้อเพลิงจะอยูระหวาง 0.001 เมตรตอวินาที 
บนกระดาษ ไปจนถึง 2,600 เมตรตอวินาที ในการระเบิดของโพรเพน (Propane)  จึงมีความจําเปนที่ตอง
พิจารณาถึงธรรมชาติของวัตถุและที่ตั้งของวัตถุนั้นในการประเมินอันตรายดานอัคคีภัย 
  มีเสนทางในการแพรกระจายของไฟมีลักษณะมีดังนี้  
   1. เสนทางในการแพรกระจายในแนวราบ 

  1.1 ทางประตู 
  1.2 ทางชองเพดานเหนือกําแพง 
  1.3 ชองท่ีพื้นใตกําแพง 
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  1.4 รอยแตกของกําแพงจากการถูกไฟไหม 
  1.5 ชองเปดท่ีเกิดจากการเสียรูปของเหล็กท่ีถูกไฟไหม 
  1.6 ชองวางตางๆ 
  1.7 อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ท่ีมีการเจาะทะลุระหวางกําแพง 

   2. เสนทางในการแพรกระจายในแนวดิ่ง 
  2.1 ข้ันบันได 
  2.2 ชองวางของกําแพงระหวางชั้น 
  2.3 ชองลิฟตและที่ท้ิงขยะ 
  2.4 อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆที่มีการเจาะทะลุระหวางชั้น 
  2.5 รอยแตกของพื้นหรือเพดานที่ถูกไฟไหม 
  2.6 หองโถงในอาคาร 
  2.7 ชองเปดตางๆสูภายนอก 

1.3 อันตรายดานอัคคีภัยท่ีเกิดกับโครงสราง (Structural Fire Hazards) 
 มีโครงสรางอยู 2 ชนิดที่กอใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัย คือ โครงสรางที่มีลักษณะเอื้อตอการ
แพรกระจายของไฟและสภาวะที่อาจจะทําใหโครงสรางพังทลายในกรณีเกิดไฟไหม 
  1.3.1 การแพรกระจายของไฟ   
  อาคารโดยมากจะกอสรางแบบเปนหองๆ ซ่ึงตามหลักการออกแบบที่ถูกตองจะสามารถใชใน
การจํากัดการลุกลามของไฟได แตถาการออกแบบนั้นไมถูกตองจะทําใหเกิดชองเปดมากมายที่จะทําใหไฟ
สามารถแพรกระจายออกไปได 
  1.3.2 ความมั่นคงของโครงสราง    
  ความสามารถในการตานทานผลกระทบที่รายแรงจากไฟไหมของโครงสรางนั้นจะขึ้นอยูกับ
วัสดุที่ใชทําและขนาดของโครงสราง การตานทานไฟไหมจะเปนอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอมวลของชิ้นสวน
โครงสราง โครงสรางที่มีขนาดใหญจะสามารถตานทานผลกระทบจากไฟไหมไดดีกวาโครงสรางที่มีขนาด
เล็ก 
  ในสวนของโครงสรางเหล็กแมวาจะเปนโครงสรางที่ไมสามารถติดไฟได แตเมื่อไดรับความ
รอนจะสูญเสียขีดความสามารถในการรับน้ําหนัก ช้ินสวนโครงสรางที่เปนเหล็กที่ตองการใหมีการตานทาน
ไฟไหมจะตองถูกปองกันโดยการทาสีทนไฟทับหรือหาวัสดุทนไฟมาหอหุมเพื่อทําการปองกันหรือหนวง
เวลาการที่โครงสรางจะไดรับความเสียหายอันเนื่องจากความรอนและเปลวไฟที่เกิดขึ้น 

1.4 อันตรายตอตัวบุคคล (Hazards to Personal)  
ส่ิงสําคัญของการปองกันภัยที่จะเกิดกับตัวบุคคลในกรณีเกิดไฟไหมอยางหนึ่งคือ การอพยพคน

ออกจากพื้นที่ที่ เกิดไฟไหม สวนในเรื่องของความปลอดภัยตอตัวบุคคลสวนอื่นๆ สามารถดูไดจาก
มาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code ในสวนของทางหนีไฟนั้นจะมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงดังนี้ 
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  1.4.1 จํานวนของทางออก   
  จะตองมีการการจัดเตรียมทางออกใหเพียงพอในแตละชั้นรวมไปจนถึงในตัวอาคารทั้งหมด  
โดยหลักพื้นฐานนั้นจะกําหนดใหมีทางออกไมนอยกวา 2 ทางในแตละชั้น เพื่อทําใหสามารถอพยพคนออก
ไดในกรณีที่มีไฟไหมขัดขวางทางออกทางใดทางหนึ่ง ก็จะสามารถใชทางออกที่เหลือได ในสวนของ
ทางออกนั้นจะตองมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูที่จะอพยพออกจากพื้นที่นั้นๆ ดวย 
  1.4.2 ความจุของทางออก   
  ขนาดความกวางของทางออกจะตองเพียงพอที่จะใชในการอพยพคนออกจากพื้นที่ในสวนที่
ตองใชทางออกนั้นๆ ใหทันการกอนที่ทางออกนั้นจะไมสามารถปองกันอันตรายจากไฟไหมได   
  1.4.3 การจัดเรียงแนวทางออก   
  ทางออกในแตละทางควรจะอยูไมหางไกลกันจนเกินไปนัก เพื่อใหสามารถใชทางออกอีกทาง
หนึ่งไดในกรณีที่มีเพลิงไหมขวางกั้นทางที่จะไปสูทางออกใดทางออกหนึ่ง การกําหนดจุดที่ใชเปนทางออก
จะตองคํานึงถึงเวลาที่จะใชในการเดินทางจากจุดที่ไกลสุดในพื้นที่มายังทางออกใหอยูในชวงเวลาที่ยัง
ปลอดภัยอยู และยังตองคํานึงถึงเวลาที่ใชเดินทางไปยังทางออกอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงดวย ในสวนทางออกที่
เปนระเบียงควรจะมีการเชื่อมตอกับทางหนีไฟดวย ไมควรเปนทางตันเพื่อชวยปองกันไมใหผูอพยพติดอยูที่
บริเวณทางตันนั้นๆ 
  1.4.4 รายละเอียดการกอสรางทางออก    
  ในการกอสรางทางออกจะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดวย เชน ทางที่ใชเปนทางออก
จะตองแยกออกจากพื้นที่วางอื่นๆ วัสดุที่ใชทําทางออกและประตูหนีไฟ ราวจับ การออกแบบลูกตั้งและลูก
นอนของบันได ระดับของพื้น การปองกันอันตรายจากไฟ การใหแสงสวางและไฟสัญญาณเตือน ซ่ึง
ทั้งหมดที่กลาวมานี้จะชวยทําใหมั่นใจยิ่งขึ้นวาทางออกนี้จะปลอดภัยและสะดวกตอการอพยพ  
 
2. การกําหนดทางเลือกในการควบคุมอันตราย (Fire Hazard Control Options) 
 การควบคุมอันตรายดานอัคคีภัยโดยทั่วไปจะมีอยู 3 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 การลดอันตรายที่เกิดขึ้น (Hazard Reduction) 

การลดอันตรายที่เกิดขึ้นหรือการปองกันไฟนี้เปนวิธีการที่มักจะเสียคาใชจายนอยที่สุดและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการกับอันตรายดานอัคคีภัย โดยทั่วไปวิธีการนี้จะกระทําผาน 3 ทาง ไดแก 
  2.1.1 การใหความรูและการฝกอบรม (Education and Training)  
  ควรปลูกฝงใหพนักงานทุกคนตื่นตัวตออันตรายจากไฟไหมและไดรับคําแนะนําในการแยกแยะ
และรายงานอันตรายดานอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ใหทําการตอบสนองที่ถูกตองในกรณีเกิดไฟไหม และ ปฏิบัติตาม
กระบวนการควบคุมความเสียหายที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังควรจะมีการฝกอบรมพนักงานในการปฏิบัติตน
ในกรณีเกิดเพลิงไหม 
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  ในสวนของการใหความรูและการฝกอบรมนั้นสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการซอมบํารุงเครื่องจักรไดดวย เพื่อใหแนใจวาตลอดทั้งกระบวนการมีความปลอดภัยดาน
อัคคีภัย 
  2.1.2 การออกแบบดานงานวิศวกรรม (Engineering) 
  ควรเริ่มตั้งแตในขั้นตอนของการออกแบบ โดยตองพิจารณาถึงการปองกันอัคคีภัยดวย โดยควร
จะทําการศึกษาจากมาตรฐานในการปองกันอัคคีภัยตางๆ และปรึกษากับวิศวกรปองกันอัคคีภัย หรือบริษัทที่
ใหคําปรึกษาทางดานนี้โดยเฉพาะ 
  หลักในการลดอันตรายดานอัคคีภัยทางวิศวกรรมจะมีอยู 3 หลักการคือ  
   1.การทําลายอันตราย  
   2.การจํากัดอันตราย 
   3.การแยกอันตรายออกไป  
  ในสวนของการทําลายจะใชการใชแทนที่อันตรายนั้นดวยวัตถุหรือกระบวนการที่ไมเปน
อันตราย เชน การใชตัวทําละลายที่ไมติดไฟไปแทนที่ตัวทําละลายที่ติดไฟ สวนการจํากัดอันตรายจะทําโดย
การลดปริมาณของสิ่งที่เปนอันตรายในพื้นที่นั้นลงไปใหอยูในพื้นที่ที่กําหนดหรือควบคุมระดับพลังงาน
ของอุปกรณที่กอใหเกิดความรอน สุดทายในการแยกอันตรายออกไปสามารถทําไดโดยการเวนระยะหางที่
เหมาะสม การกั้นดวยผนังทนไฟหรือการใชภาชนะบรรจุเฉพาะ 
  2.1.3 การบังคับ (Enforcement) 
  ควรมีการบังคับใชมาตรการในการปองกันอันตรายดานอัคคีภัยและควรแตงตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเพียงพอเปนผูมีอํานาจในการควบคุมสั่งการการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดอันตราย และที่สําคัญ
อีกประการคือ ควรจะมีการรวมมือกับหนวยงานราชการในทองถ่ินนั้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ดานการปองกันอัคคีภัย 
  2.1.4 ระบบ Hot Work Permit 
  ในกระบวนการตัด เชื่อม หรือการใชความรอนในลักษณะอื่น จะสามารถเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินอยางใหญหลวง เนื่องจากความรอนที่เกิดขึ้นจะไปทําใหเกิดการติดไฟของวัตถุที่
ติดไฟได ระบบการอนุญาตทํางานที่ใชความรอนควรจะประกอบดวย 
 1. บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานที่ใชความรอนที่ไดรับอนุญาต และดูแลการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ 
 2. กอนเริ่มงานทุกครั้ง ตองมีการออกใบอนุญาตทํางานประจําวัน 
 3. กอนเริ่มทํางาน ควรมีการตรวจสอบไมใหมีวัตถุที่สามารถติดไฟไดอยูในบริเวณที่จะมีการทํางาน 
ถาไมสามารถเคลื่อนยายออกไปได ใหทําการคลุมดวยผาใบกันไฟหรือวัสดุหอหุมอื่นๆ ที่ไมติดไฟ 
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 4. ควรมีการเตรียมอุปกรณดับไฟแบบเคลื่อนยายไดที่เหมาะสม และ/หรือ สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 
1 นิ้วไวสําหรับใชงานไดทันทีในพื้นที่ที่ทํางาน 
 5. การตรวจตราดูเพลิงไหมควรจะกระทําตอเนื่องหลังจากทํางานเสร็จแลวอยางนอย 30 นาทีเพื่อให
แนใจวาจะไมมีแหลงกําเนิดไฟหลงเหลืออยู  
 

ตัวอยางที่ 6.1.1 ใบขออนุญาตทํางานที่มีความรอน 

ใบขออนุญาตทํางานที่มีความรอน 
[HOT WORK PERMIT] 

 
กอนเร่ิมการทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ใหทําการตรวจสอบอุปกรณปองกันความปลอดภัยและปองกันอัคคภีัยใหเรียบรอยกอน

การทํางานเสมอ เอกสารนี้สามารถใชทํางานไดเฉพาะในวันและเวลาที่ขออนุญาตเทานั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการทํางาน
ใหม ตองยื่นขออนญุาตใหมทุกคร้ัง 
 
หนวยงาน ............................................................................................ แผนก ......................................................................... 
วันที่ยื่นขออนุญาต ......................................................................... วันที่ทํางานจริง .................................... 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ..................................... น. ถึง ................................... น. 
ลักษณะงานที่ทํา (อธิบาย) ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือเจาหนาที่เขาปฏบิัติงาน (ในกรณีที่มีมากกวา 5 คน ใหเขียนใสกระดาษและแนบมาพรอมกับเอกสารนี้) 
  1. ........................................................................ 
  2. ........................................................................ 
  3. ........................................................................ 
อุปกรณความปลอดภัยและปองกันอัคคีภัยที่จัดเตรียมมีรายการดังนี้  
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
  ช่ือ ........................................................ (ผูยื่นขออนุญาต) 

วันที่ ..................................................... 
-------------------------------------------------------- (เฉพาะเจาหนาที่กรอก)------------------------------------------------------------- 
ความเห็นของเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงาน    ไมอนุมัติ     อนุมัติ    อื่นๆ (ระบุ) 
เหตุผล/ขอเสนอแนะอื่นๆ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ ....................................................... (เจาหนาที่ความปลอดภัย) 
   วันที่ ..................................................... 
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 2.2 การควบคุมเพลิง (Fire Control) 
  2.2.1 การตรวจจับและแจงเตือนการเกิดไฟไหม (Fire Detection and Alarm)  
  ในการตรวจจับและแจงเตือนนี้จะใชอุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟ ซ่ึงจะเปนการ
ปองกันไฟไหมในเบื้องตน ปจจุบันระบบการตรวจจับและแจงเตือนนี้จะเปนระบบแบบอัตโนมัติ โดยหนาที่
หลักของระบบนี้คือการแจงเตือนใหผูที่อยูในพื้นที่นั้นๆ ทราบวามีเหตุไฟไหมเกิดขึ้น ซ่ึงระบบนี้จะมี
ความสําคัญมากภายใตสภาวะเหลานี้ 
   1. ในอาคารขนาดใหญที่คนที่อยูในพื้นที่หนึ่งจะไมทราบวาเกิดไฟไหมในพื้นที่บริเวณ

อ่ืนๆ ของตัวอาคาร 
   2. ในอาคารที่อาจเกิดไฟไหมในบริเวณที่ไมมีคนอยู 
   3. ในบริเวณที่มีคนอยูมากและจําเปนตองใชเวลาในการอพยพคนออก และจําเปนตองมี

การเริ่มตนอพยพในทันทีที่เกิดเพลิงไหม 
   4. ในกรณีที่ตองใชเวลาเดินทางไปยังทางหนีไฟ และจําเปนตองทําในทันทีที่เกิดเพลิงไหม 
   5. ในอาคารที่มีเชื้อเพลิงที่เอื้อตอการลุกลามของไฟ 
   6. ในอาคารที่ไมมีผนังกั้นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจํากัดการลุกลามของเพลิงไหม

และควันไฟ 
  ระบบการตรวจจับและแจงเตือนนี้จะเปนขั้นตอนกอนที่จะเริ่มการทํางานของระบบดับเพลิงที่มี
อยูในอาคารหรือในพื้นที่นั้นๆ 
  2.2.2 ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Automatic Suppression Systems) 
  ระบบที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler System) จะทํางานใน
พื้นที่ที่เกิดไฟไหมโดยตรงและใชปองกันไมใหไฟที่เกิดนั้นขยายตัวจนเกินกวาที่จะควบคุมได และระบบนี้
จะมีประโยชนมากในสถานการณเหลานี้ 

1.  เมื่อจําเปนจะตองควบคุมไฟไหมในขณะที่ไฟนั้นยังมีขนาดเล็กอยู 
2.  เมื่อวัตถุหรือสินคาที่เก็บไวในบริเวณนั้นๆ สามารถทําใหเกิดการลุกลามอยางรวดเร็ว  
3. ในอาคารที่มีสวนที่เปนชองวางในโครงสรางพิเศษหรือพื้นที่ที่ปดมิดชิด ซ่ึงยากแกการ

เขาถึง  
4.  เพื่อปองกันการเกิดชองเปดในแผงกันไฟ 
5. เพื่อปองกันการเกิดชองเปดบนพื้น 
6.  ในอาคารที่อาจจําเปนตองใชเวลาในการอพยพคนมากกวาที่คาดไว 

  นอกจากจะใชระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแลว ในบางพื้นที่ เชนบริเวณที่มีอันตรายสูง บริเวณ
ที่มีการติดตั้งอุปกรณกําเนิดไฟฟา ฯลฯ อาจจําเปนตองมีการใชระบบดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีความพิเศษ
นอกเหนือไปจากระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง เชน ระบบสารสะอาดดับเพลิง หรือโฟมดับเพลิง เปนตน 
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  2.2.3 การจัดการกับโครงสรางที่เก่ียวของกับไฟไหม (Structural Fire Management) 
  การจัดการกับโครงสรางจะหมายถึงการควบคุมการเกิดไฟไหม และการลุกลามของไฟ โดยการ
ใชโครงสรางของตัวอาคารในการควบคุม ซ่ึงอาจจะทําโดยการแบงพื้นที่ เชน การใชผนังกันไฟหรือควันไฟ 
หรือติดตั้งชองระบายควันไฟ 
  ชองบันได ชองระบายลม และชองเปดที่พื้นที่มีลักษณะคลายๆ กัน จะเปนชองทางที่ทําใหไฟ
ลามขึ้นไปในแนวดิ่งได ซ่ึงควรมีการปดดวยโครงสรางที่ทนไฟได 
  พื้นที่วางที่ถูกปดระหวางผนังและระหวางเพดานและพื้นชั้นบน ก็ควรปดหรืออุดดวยวัสดุที่ไม
ติดไฟ หรืออาจติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับที่วางเหลานี้ 
  การติดตั้งชองระบายควันไฟหรือความรอนที่พื้นที่วางใตหลังคาจะทําใหสามารถควบคุมเพลิง
และชวยใหพนักงานดับเพลิงสามารถเขาไปทําการดับเพลิงไดสะดวกและปลอดภัยขึ้น แตการใชระบบ
ระบายควันไฟควบคูกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้น จําเปนจะตองวิเคราะหไปถึงรายละเอียดของพื้นที่ที่
จะติดตั้ง เนื่องจากการติดตั้งระบบทั้งสองควบคูกันอาจจะสงผลใหประสิทธิภาพในการปองกันอัคคีภัยของ
ระบบทั้งสองลดลง 
 2.3 การจํากัดความเสียหาย (Loss Limitation)  
 การจํากัดความเสียหายเปนวิธีที่ใชควบคุมความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินรวมทั้งผลกระทบอื่นๆ 
ที่เกิดจากไฟไหมใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงมักจะใชเปนทางเลือกสุดทายหลังจากที่ใชวิธีการลดอันตราย
และการควบคุมเพลิงไปแลว วิธีการที่จะจํากัดความเสียหายจะมีดังนี้ 
  2.3.1 การแยกบริเวณนั้นออก (Isolation) 
  วิธีการแยกออกนั้นจะทําโดยการเวนระยะหางหรือการใชแผงกันไฟ หรืออาจจะใชวิธีการแบง
พื้นที่นั้นออกเปนพื้นที่ยอยๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทั้งหมด 
  2.3.2 การอพยพและการกูภัย (Escape and Rescue) 
  การแจงเตือนและการอพยพแตเนิ่นๆ เปนวิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟ
ไหม  สวนบางสถานการณ เชน กรณีที่เกิดไฟลุกลามอยางรวดเร็ว อาจจําเปนตองมีการวางแผนเพิ่มเติมใน
การที่จะหลบหนีออกมา หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้จําเปนจะตองมีการจัดเตรียมเสนทาง วิธีการ และ
อุปกรณในการชวยชีวิตใหพรอม 
  2.3.3 การปองกันในพื้นท่ี (In-Place Protection) 
  การปองกันในพื้นที่ คือ การอพยพผูคนไปพักคอยยังบริเวณหนึ่งที่สามารถปองกันภัยใหกับผู
อพยพได ซ่ึงจะใชเมื่อการอพยพออกนอกอาคารหรือพื้นที่เปนไปอยางยากลําบาก 
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  2.3.4 ความมั่นคงของโครงสราง (Structural Stability) 
  ความสามารถในการตานทานความรอนของโครงสรางจะขึ้นอยูกับความทนทานตอไฟของวัสดุ
ที่ใชทําโครงสราง  ความทนทานตอไฟของโครงสรางอาจทําโดยใชวัสดุทนไฟในการกอสรางหรือใชวัสดุ
ทนไฟหอหุมโครงสรางที่ไมทนไฟเอาไว 
  2.3.5 การฟนฟู (Recovery) 
  การลดการสูญเสียจากไฟไหมจะรวมไปถึงการฟนฟูกระบวนการตางๆ ใหกลับมาใชงานไดเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําได ซงจะตองมีการวางแผนไวลวงหนากอนเกิดไฟไหม ึ่
 
6.2 การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย 

 
1.  การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงประกอบดวยการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 การชี้บงอันตราย 
 คือ การแจกแจงอันตรายที่แอบแฝงอยูในสถานที่ทํางานและการประกอบกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต
การเก็บ การขนถาย การใชวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ เครื่องจักร อุปกรณที่ใช ตลอดจนถึง
กระบวนการผลิตและวิธีปฏิบัติงาน โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตอไปนี้ ประกอบกันเปน
เครื่องมือชวยในการชี้บงอันตรายได เชน Checklist, What-IF Analysis, HAZOP, FMEA, Fault Tree 
Analysis, Event Tree Analysis เปนตน 
 1.2 การประเมินความเสี่ยง 
 คือ การวิเคราะหพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของอันตรายที่ช้ีบงออกมาได ซ่ึงอาจกอใหเกิด
เพลิงไหม การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมี เพื่อจัดระดับความเสี่ยงวาเปนความเสี่ยงเล็กนอย ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับไมได จะไดดําเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้น
ตอไป 
 1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คือ การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงนั้น เชน การ
ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณที่ไดมาตรฐาน การซอมบํารุง การตรวจสอบและทดสอบ
เครื่องจักร อุปกรณเหลานั้น การตรวจความปลอดภัย การฝกอบรมพนักงาน การจัดทําและการซอมแผน
ฉุกเฉิน เปนตน 
2.  การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
 การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยนั้น ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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 2.1  การชี้บงอันตรายเรื่องอัคคีภัยที่มีอยูในสถานที่ทํางานหรือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงงาน 
 2.2  การพิจารณาวา หากเกิดอัคคีภัยข้ึน จะมีใคร (พนักงาน ลูกคา ผูเยี่ยมชมโรงงาน ผูรับเหมา ฯลฯ) 
ไดรับอันตรายบาง และบุคคลเหลานั้นอยูในจุดใดของโรงงาน 
 2.3  การนําอันตรายจากอัคคีภัยที่ชบงไดมาประเมินความเสี่ยง และพิจารณาวา มาตรการปองกันที่
ทางโรงงานมีอยูนั้นเพียงพอหรือไม ตองดําเนินการอะไรเพิ่มเติมเพื่อกําจัดอันตรายหรือควบคุมความเสี่ยง
นั้น 

ี้

 2.4  การบันทึกสิ่งที่คนพบและการดําเนินการตาง ๆที่ไดกระทําไป 
 2.5  การพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงเปนประจํา 
 

2.1 การชี้บงอันตรายจากอัคคีภัยในสถานที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ 
 จากทฤษฎีการเกิดไฟ ไฟจะเกิดขึ้นไดตองมีเชื้อเพลิง ความรอนและออกซิเจนรวมตัวกัน ดังนั้นการ
ช้ีบงอันตรายจากสิ่งที่จะกอใหเกิดอัคคีภัยได จึงตองทําการชี้บงองคประกอบของการเกิดไฟทั้งสามนี้ โดย
การชี้บงอันตรายที่เหมาะสม คือ การทําแบบตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจวาในโรงงานมีแหลงเชื้อเพลิง 
ความรอน และออกซิเจนอยูที่ใดบาง สภาพการจัดเก็บ การใช การจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมี
ความถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัยหรือไม อยางไร ตัวอยางสิ่งที่เปนแหลงความรอน เชื้อเพลิง แหลง
ออกซิเจนที่เราตองพิจารณา ไดแก 
  1. แหลงความรอน (Sources of Ignition) 
   -  บุหร่ี ไมขีดไฟ ไฟแช็ค 

-  เปลวไฟที่ไมมีส่ิงปดคลุม 
-  เครื่องทําความรอน 
-  พื้นผิวงานที่รอนจัด 
-  เครื่องยนต เครื่องจักร หมอไอน้ํา 
-  หลอดไฟ โคมไฟ 
-  อุปกรณที่มีความรอนและไมมีการระบายอากาศที่ดี 
-  การกระแทกของโลหะ 
-  การเสียดสี เชน สายพาน ลูกปน 
-  ไฟฟาสถิตย 
-  การใชอุปกรณไฟฟาอยางผิดวิธี 
-  การประกอบอาหาร 
-  จุดสังเกตอื่นๆ เชน รอยไหมเล็กนอยที่ขอตอตาง ๆ การเปลี่ยนสีของปลั๊กไฟ     
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                                 เตาเสียบ เปนตน 
-  ฯลฯ 

  2. แหลงเชื้อเพลิง (Sources of Fuel) 
-  สารไวไฟ 
-  สารติดไฟ 
-  กาซไวไฟ 
-  ไม กระดาษ 
-  พลาสติก ยาง โฟม ผาตาง ๆ 
-  เฟอรนิเจอร 
-  ขยะ ของเสียตาง ๆ 
-  โครงสรางอาคาร 
-  ฯลฯ 

  3. แหลงออกซิเจน (Sources of Oxygen) 
-  อากาศ (การระบายอากาศตามธรรมชาติและการระบายอากาศโดยใชเครื่องมือกล) 
-  สารเคมีหรือวัตถุที่เปนสารออกซิไดซ (Oxidizing Materials) คือสารที่เมื่อเกิดปฏิกิริยา 
   แลวจะใหออกซิเจนออกมา 
-  ออกซิเจนจากถังเก็บและระบบทอตาง ๆ 
-  ฯลฯ  

  ทั้งนี้ ในการชี้บงอันตรายจากอัคคีภัยนี้ ส่ิงที่เราตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ พื้นที่ที่ไมมีคน
ปฏิบัติงานอยู ซ่ึงหากเกิดเพลิงไหมก็จะไมมีผูพบเห็นเหตุการณไดอยางทันที พื้นที่ที่อาจไมไดรับสัญญาณ
เตือนภัยหรือสัญญาณแจงเหตุหรือไดยินไมชัดเจน รวมทั้งกลุมคนที่ไมสามารถตอบสนองตอเหตุการณได
อยางรวดเร็ว เชน คนพิการ คนที่ตื่นเตนตกใจงาย สตรีมีครรภ เปนตน 

2.2  การพิจารณาวามีใคร อยูในสถานที่ใดบางที่จะไดรับอันตรายหากเกิดอัคคีภัย 
 เราตองทราบวามีใคร (พนักงาน ลูกคา ผูเยี่ยมชมโรงงาน ผูรับเหมา ฯลฯ) ทําอะไรอยูที่จุดใดของ
โรงงานบาง เราจะมีวิธีการเตือนภัยหรือแจงเหตุใหคนกลุมนี้ทราบไดอยางไร และจะเตรียมการอพยพหนีภัย
สําหรบคนกลุมนี้อยางไร 

2.3  การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
 ขั้นตอนตอไป คือการนําอันตรายที่ช้ีบงไดมาทําการประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาจดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตรายการ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงโอกาส
ของการเกิดเพลิงไหมเปรียบเทียบกับมาตรการปองกันตาง ๆ ที่โรงงานมีอยูดวยวาเพียงพอหรือไม เรา
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สามารถลดอันตรายจากแหลงที่กอใหเกิดความรอน หรือปริมาณเชื้อเพลิงและปริมาณออกซิเจนไดหรือไม 
ตองดําเนินการอะไรเพิ่มเติมเพื่อกําจัดอันตรายหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นบาง โดยอาจใชแบบตรวจสอบสั้น 
ๆ ดังตอไปนี้ชวยในการประเมินได 
 1. อุปกรณตรวจจับและสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
  -   อุปกรณตรวจจับอัคคีภัยที่โรงงานติดตั้งนั้น สามารถตรวจจับและสงสัญญาณแจงเหตุไดอยาง

รวดเร็วพอที่จะใหพนักงานอพยพหนีไฟไดอยางปลอดภัยหรือไม 
  -   สัญญาณแจงเหตุนั้นสามารถไดยินอยางชัดเจนทั่วถึงทุกพื้นที่ของโรงงานหรือไม 
  -   ถาอุปกรณตรวจจับและสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเปนระบบที่ใชไฟฟา โรงงานมีระบบ

ไฟฟาสํารองหรือไม 
  -   โรงงานไดอธิบายใหพนักงานทราบและเขาใจถึงวิธีการแจงเหตุเพลิงไหม และการปฏิบัติเมื่อ

ไดยินสัญญาณแจงเหตุหรือไม มีการจัดทําเปนเอกสารใหกับพนักงานหรือไม 
 2. ทางออก ทางหนีไฟ 
  -   ใชเวลาเทาไรในการอพยพพนักงานไปยังจุดที่ปลอดภัย 
  -   ระยะเวลาที่ใชนั้นเหมาะสมหรือไม 
  -   ทางออกฉุกเฉินมีจํานวนเพียงพอ ความกวางของทางออกและเสนทางหนีไฟเหมาะสม

หรือไม 
  -   เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ทางหนีไฟทุกทางสามารถใชการได หรือมีการหนีไฟอยางนอย 1 ทาง

ที่สามารถใชอพยพคนไดจากทุกพื้นที่ของโรงงานหรือไม 
  -   เสนทางหนีไฟทุกทางสามารถมองเห็นไดงาย มีแสงสวางเพียงพอและไมมีส่ิงกีดขวาง

หรือไม 
  -   โรงงานมีการฝกอบรมและฝกซอมเรื่องการอพยพหนีไฟใหกับพนักงานหรือไม 
 3. อุปกรณดับเพลิง 
  -   มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอหรือไม 
  -   ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวครอบคลุมทั่วทั้งโรงงานหรือไม 
  -   ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไวใกลกับจุดอันตรายเกินไปหรือไม พนักงานสามารถเขาไปใชเครื่อง

ดับเพลิงนั้นไดอยางปลอดภัยหรือไม 
  -   ตําแหนงที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม 
  -   มีการฝกอบรมวิธีการใชเครื่องดับเพลิงใหกับพนักงานหรือไม 
 4. การบํารุงรักษาและการทดสอบ 

  -   โรงงานมีการตรวจสอบประตูทางออก ทางหนีไฟ ระบบไฟแสงสวางและปายสัญญาณตาง ๆ 
เปนประจําหรือไม 

หนา 6-14 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

  -   มีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ เปนประจําหรือไม 
  -   มีการตรวจสอบอุปกรณตรวจจับและสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจําหรือไม 
  -   มีการตรวจสอบอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของในเรื่องอัคคีภัยหรือไม 
  -   มีคูมือหรือเอกสารเรื่องการทดสอบอุปกรณดับเพลิงใหกับพนักงานที่เกี่ยวของหรือไม 
  -   พนักงานที่มีหนาที่ตรวจสอบอุปกรณเหลานั้นไดรับการอบรมที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม 
 5. มาตรการดานอัคคีภัยและการฝกอบรม 
  -   โรงงานมีแผนฉุกเฉินหรือไม 
  -   แผนฉุกเฉินของโรงงานครอบคลุมสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งหมดหรือไม 
  -   พนักงานรับทราบและเขาใจในแผนฉุกเฉินของโรงงานหรือไม ไดรับการฝกอบรมและ

ฝกซอมแผนหรือไม 
  -   โรงงานไดช้ีแจงถึงมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวกับอัคคีภัยใหพนักงานทราบโดยทั่วกันหรือไม 
  -  แผนฉุกเฉินของโรงงานไดพิจารณาครอบคลุมถึงบุคคลอื่น เชน ลูกคา ผูเยี่ยมชม ผูรับเหมา ที่

อาจเขามาอยูในพื้นที่โรงงานในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินดวยหรือไม 
 สวนวิธีการหรือแนวทางในการลดหรือควบคุมอันตรายจากแหลงความรอน แหลงเชื้อเพลิง และ
แหลงออกซิเจนนั้น อาจกระทําไดดังนี้ 
 1. การลดอันตรายจากแหลงที่กอใหเกิดความรอน 
  -   เคลื่อนยายแหลงที่กอใหเกิดความรอนที่ไมจําเปนออกไป หรือโดยการทดแทนดวยชนิดที่มี

ความปลอดภัยกวา 
  -   ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดหรือออกแบบไว 
  -   ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไฟฟาทุกประเภทเปนชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับการใชงาน

นั้น 
  -   ตรวจสอบวาความรอนที่เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ ไมไดเกิดจากความผิดพลาดหรือการใชงาน

เกินกําลัง 
  -   ทําความสะอาดทอและปลองที่มีคราบน้ํามันหรือเชื้อเพลิงอื่นจับอยูเสมอ 
  -   อุปกรณที่กอใหเกิดประกายไฟหรือความรอนไดตองอยูในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ แมขณะ

ไมไดใชงานก็ตาม 
 2. การลดปริมาณเชื้อเพลิง 
  -   กําจัดสารไวไฟทั้งหลายหรือลดปริมาณการเก็บใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปนตอการใชงาน

เทานั้น 
  -   หาสารหรือวัสดุอ่ืนที่มีความไวไฟนอยกวามาทดแทน 
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  -   ตรวจสอบใหแนใจวาวัตถุไวไฟ ของเหลวและกาซไวไฟ หรือติดไฟได มีการจัดเก็บ การ
นํามาใช การขนถายและการจัดการตางๆ อยางปลอดภัย 

  -   มีการกั้นแยกหรือจัดระยะหางที่ปลอดภัยระหวางวัตถุไวไฟตางๆ 
  -   จัดเก็บสารที่ไวไฟมากไวในสถานที่เก็บที่ทนไฟไดและใหเก็บในปริมาณที่นอยที่สุด 
  -   ปองกันการลุกลามของไฟดวยผนังทนไฟหรือวัสดุอุปกรณตางๆ 
  -   รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
 3. การลดปริมาณออกซิเจน 
  -   ปดประตู หนาตางและชองเปดอื่นๆ ที่ไมจําเปนสําหรับการระบายอากาศ โดยเฉพาะนอก

เวลางาน 
  -   ปดระบบระบายอากาศที่ไมสําคัญตอการทํางาน 
  -   ไมจัดเก็บสารออกซิไดซ (Oxidizing Materials) ไวใกลกับแหลงความรอนหรือประกายไฟ

ตางๆ 
  -   ควบคุมการใชและการจัดเก็บถังออกซิเจน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการรั่วไหล และใน

สถานที่จัดเก็บนั้นมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ  
2.4  การบันทึกขอมูลสิ่งท่ีคนพบและการดําเนินการตาง ๆ 

 การเก็บบันทึกขอมูลนี้จะชวยใหเราสามารถกําหนดแผนงานหรือการดําเนินการตาง ๆ ที่ตองกระทํา 
เพื่อกําจัด ลด หรือ ควบคุมความเสี่ยงที่คนพบวามีอยูในสถานที่ทํางานและกระบวนการปฏิบัติงานของเรา
ไดอยางเหมาะสม ทําใหเราทราบวามาตรการที่เรามีอยูและไดดําเนินการไปนั้นเพียงพอหรือเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เราประเมินมาไดหรือไม อยางไร 
 2.5  การทบทวนการประเมินความเสี่ยง 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานที่ทํางานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอความ
เสี่ยงดานอัคคีภัยและมาตรการปองกันและควบคุมตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เครื่องจักร 
สารเคมี ลักษณะอาคาร พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือจํานวนคนงาน จะตองมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่
ไดทําไปแลว วามีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้นหรือมีระดับความรุนแรงมากขึ้น มีโอกาสเกิดอันตรายมากขึ้นหรือ
มาตรการที่มีอยูเพียงพอและเหมาะสมหรือไม 
 โดยสรุป การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยนั้น ส่ิงสําคัญคือการชี้บงอันตรายจากแหลงเชื้อเพลิง 
แหลงความรอน และแหลงออกซิเจน ซ่ึงเปนองคประกอบของการเกิดเพลิงไหม วามีอยูที่ใดบางในโรงงาน
และในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ สภาพการจัดเก็บ การใช การจัดการเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้เปนอยางไร มี
ความปลอดภัยหรือไม แลวจึงนําอันตรายที่ช้ีบงมาไดนั้นไปประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาส
เกิดเพลิงไหมและความรุนแรงจากอันตรายนั้น เปรียบเทียบกับมาตรการปองกันและควบคุมที่โรงงานมีอยู 
รวมทั้งพิจารณาวาเราสามารถดําเนินการลดและควบคุมอันตรายจากแหลงความรอน เชื้อเพลิง และ
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ออกซิเจน ดังกลาวไดอยางไรบาง เพื่อหามาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติมในสวนที่
โรงงานยังขาดอยู จากนั้นตองทําการบันทึกสิ่งที่คนพบและการดําเนินการตาง ๆ ที่ไดกระทําไปทั้งหมด เพื่อ
เปนขอมูลในการกําหนดแผนงานหรือมาตรการอื่น ๆ ตอไป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน 
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินอยูในโรงงาน จะตองทําการทบทวนการประเมินความเสี่ยงทุก
คร้ัง เพื่อใหมั่นใจวามาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูนั้น สามารถปองกันการเกิดอัคคีภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

คือ การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงนั้น เชน การ
ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณที่ไดมาตรฐาน การซอมบํารุง การตรวจสอบและทดสอบ
เครื่องจักร อุปกรณเหลานั้น การตรวจความปลอดภัย การฝกอบรมพนักงาน การจัดทําและการซอมแผน
ฉุกเฉิน เปนตน ทั้งนี้การจัดการกับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นนั้น ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจโดยอิงกับระดับ
ความสูญเสียและวิธีการที่ยอมรับไดบนพื้นฐานของเปาหมายขององคกรเหลานั้นดวย โดยเปาหมายเหลานั้น
คือ 
 1. ผลกําไร 
 2. การปกปองสินทรัพยของบริษัท 

3. ความตอเนื่องของธุรกิจ 
4. การเติบโตอยางตอเนื่อง 
5. การคํานึงถึงดานมนุษยธรรม 
6. ความปรารถนาดีตอชุมชน 
7. ขอกําหนดทางกฎหมาย 
8. ขอกําหนดของบริษัทประกันภัย 

 9. การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
ถาความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ยอมรับได ก็ไมจําเปนที่จะตองมีการจัดการในทันที แตจําเปนจะตองทํา

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตางๆ ที่จะไปทําความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ถาความเสี่ยงนั้นไมอยูในเกณฑที่
ยอมรับได  จะตองทําการตัดสินใจหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น  ซ่ึงทางเลือกที่ใชในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยทั่วไปที่นํามาใชไดแก 
  1.  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
  2. ทําการโยกยายความเสี่ยงโดยการทําประกันภัยจากความสูญเสีย 
  3.  การจัดการดานการเงินที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงนั้นๆ เชน การจัดตั้งกองทุน  

    การทําประกันชีวิต เปนตน 
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  4.  ลดความเสี่ยงโดยการปรับปรุงระบบการควบคุมความสูญเสีย 
  5. นําวิธีการตางๆ ขางตนมาปรับปรุงและประยุกตเปนโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจะ

สามารถลดคาใชจายในขอที่ 2 และ 3 ลงได 
ถามีการเลือกใชวิธีการปรับปรุงการควบคุมความสูญเสียจะตองทําการวิเคราะหทางตนทุนและกําไร

เขาไปดวย นอกจากนี้คาใชจายในการปองกันอัคคีภัยยังรวมถึงคาใชจายในการออกแบบ การติดตั้ง การซอม
บํารุงระบบ และการฝกอบรมดวย 
 การทําใหเกิดผลประโยชนหรือลดความเสี่ยงนั้นเปนงานที่ยาก   การวัดระดับของผลประโยชนที่ได
จากการลดความเสี่ยงนั้นจะเกี่ยวของกับการประเมินถึงความเปนไปไดในการลดการเกิดอัคคีภัย และการลด
ระดับความรุนแรงของความสูญเสียที่ตามมาทั้งทางตรงและทางออม 

ในปจจุบันจะนิยมใชการประเมินความเสี่ยงภัยในการลดความเสี่ยงภัยดานอัคคีภัย โดยอาศัยขอมูล
และสถิติที่เกิดการสูญเสียในอุตสาหกรรมจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในภาคอุตสาหกรรมและประกันภัย 
นอกจากนี้ในปจจุบันไดมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการประเมินความเสี่ยงภัยดานอัคคีภัยอยาง
แพรหลายดวย 

 
4. การพัฒนาและติดตามผลโครงการควบคุมความสูญเสีย (Development and Monitoring of 
Loss Control Programs)  
 การพัฒนาและติดตามผลโครงการควบคุมความสูญเสียจัดเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงการ
ควบคุมความสูญเสีย  ซ่ึงโปรแกรมนี้ควรจะมีวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของความปลอดภัยสวน
บุคคล การรักษาทรัพยสิน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการกอใหเกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิตนอย
ที่สุด 
 ในสวนการจัดทําเอกสารของโครงการควบคุมความเสียหายนั้นควรจะมีในสวนของคําอธิบายใน
การออกแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานทางวิศวกรรม และ การควบคุมการบริหารจัดการ อยางชัดเจน ตาม
หัวขอดังนี้ 
 4.1 การปองกันไฟ ควรจัดทําในเรื่องการออกแบบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การฝกฝนบุคลากร 
และการซอมบํารุง 
 4.2 อุปกรณตรวจจับและดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ควรจัดทําในเรื่องระบบปองกันอัคคีภัยและการ
ติดตั้งอุปกรณเพื่อที่จะสามารถตรวจจับและทําการดับเพลิงไดอยางรวดเร็ว 

4.3 การปองกันโครงสรางและตัวอุปกรณ ควรจัดทําในเรื่องมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย เพื่อใชใน
การปกปองผูปฏิบัติงานโครงสราง และอุปกรณ ในกรณีที่ไฟนั้นไมสามารถดับไดในเวลาอันรวดเร็ว 

4.4 การปองกันที่กระทําโดยคน ควรจัดทําในเรื่องของขอกําหนดของความสามารถในการดับเพลิง
ดวยมือ รวมไปถึงการวางแผนการปองกันอัคคีภัยลวงหนาและการเขาไปตรวจสอบในพื้นที่เปนครั้งคราว 
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4.5 โปรแกรมการตรวจสอบ ควรจัดทําในสวนการอธิบายกระบวนการตรวจสอบการปองกันความ
สูญเสียสําหรับกระบวนการใหม การแกไข การตรวจสอบดวยตนเอง และการซอมบํารุง  

โดยทั่วไปเราจะคํานึงถึงการปองกันสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในโรงงานหลังจากที่ทําการ
ออกแบบและกอสรางโรงงานเสร็จสมบูรณแลว หรือ หลังจากเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง โปรแกรม
การปองกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพจะตองรวมสวนที่สําคัญทั้งหมดทางวิศวกรรมเชนเดียวกับการจัดการ
ความเสี่ยง ความปลอดภัย การผลิต และการซอมบํารุง 

นอกจากนี้ยังจําเปนจะตองมีการแตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบในสวนของโปรแกรมการปองกัน
อัคคีภัยโดยตรง ซ่ึงจะตองเปนผูที่มีอํานาจเพียงพอที่จะรับผิดชอบแทนในสวนการปองกันอัคคีภัยทั้งใน
หนวยงานเดียวกันและนอกหนวยงาน 

  
5. หนวยงานที่รับผิดชอบตอเหตุฉุกเฉิน (Emergency Organization)  
 ควรจะมีการจัดตั้งหนวยงานนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะรวมไป
ถึงการดับเพลิง การแจงเตือนไปยังหนวยงานดับเพลิงอยางทันทีทันใด และการทําใหแนใจวาอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยที่มีอยูนั้นทํางานไดตามที่ออกแบบไว   

ในหนวยงานนี้จําเปนจะตองมีตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
 5.1 ผูอํานวยการ จะมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องทั้งหมดของหนวยงาน และมีหนาที่ในการรักษาการ
ฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการที่จําเปน และติดตอกับหนวยงานดับเพลิงสาธารณะ
และหนวยงานสาธารณะอื่นๆ ที่สามารถใหความชวยเหลือขณะเกิดเหตุฉุกเฉินได และยังตองทาํหนาทีส่ั่งการ
และอํานวยการกับสมาชิกคนอื่นระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินจนกวาจะมีหนวยงานอื่นมาชวยเหลือ 
 5.2  ผูที่รับผิดชอบในแตละชั้นหรือในแตละสวนของตัวอาคาร ซ่ึงมีหนาที่จัดการกับไฟที่เกิดขึ้น
ในชวงเริ่มตนดวยอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสม 
 5.3 สมาชิกในทีมที่รับผิดชอบ ซ่ึงจะประกอบไปดวย 

5.3.1 ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการเปดระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติในกรณีที่ระบบเกิดไม
ทํางาน 

5.3.2 ผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมวาลวของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ใหเปดเต็มที่
ขณะเกิดไฟไหม 

5.3.3 ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลการทํางานของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงใหทํางานโดยทันทีที่
เกิดเพลิงไหม  และใหแนใจวาเครื่องสูบน้ําดับเพลิงจะทํางานแมในกรณีที่อุปกรณส่ังการทํางานของระบบ
ดับเพลิงไมทํางาน 

5.3.4 การวางแผนลวงหนา เพื่อรับมือกับวัตถุไวไฟ ติดไฟ และของเหลวที่เปนอันตรายที่
ร่ัวไหลออกมา และควรมีการทําความสะอาดในทันทีทันใด 
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5.3.5 สมาชิกทุกคนควรจะเตรียมพรอมในการขนยายสิ่งของเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกดิขึน้
ภายหลังจากที่สถานการณถูกควบคุมแลว 

 
6. โปรแกรมการตรวจสอบดวยตนเอง (Self-Inspection Program) 
 โปรแกรมนี้ควรจะถูกออกแบบใหปองกันไมใหเกิดสภาวะที่จะเกิดความสูญเสียจากไฟไหม และทํา
ใหแนใจวาระบบปองกันอัคคีภัยทั้งหมดทํางานตามลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม ในการพัฒนาโปรแกรมการ
ตรวจสอบดวยตนเองนั้นควรจะพิจารณาตามหัวขอดังนี้ 
 6.1 ในหนวยงานใหญควรมีนโยบายสงเสริมใหมีโปรแกรมการตรวจสอบดวยตนเองของแตละ
หนวยงานยอย 

6.2 การตรวจสอบควรจะกระทําโดยผูที่ไดรับการอบรมมาแลว 
 6.3 ควรปฏิบัติตามตารางความถี่ในการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาการตรวจสอบอุปกรณและระบบ
ทั้งหมดเปนไปอยางสมบูรณ 
 6.4 ควรมีการจัดทําเอกสารการตรวจสอบ และสงมอบใหฝายจัดการเพื่อใหสามารถดูยอนหลังและ
ทําการแกไขที่ถูกตอง 

6.5 ควรนําโปรแกรมที่เขียนเปนเอกสารมาใชปฏิบัติเพื่อลดความบกพรองตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 
6.3 คุณสมบัติของของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 
 
1. ท่ัวไป 
 การใชงานของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) และของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) จะมีอยู
ในอุตสาหกรรมทุกประเภท แตปริมาณการใชงานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ของแตละโรงงาน 

ของเหลวไวไฟจะหมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flashpoint) ต่ํากวา 37.8 องศาเซลเซียส 
ของเหลวไวไฟจะสามารถกลายเปนไอไดที่อุณหภูมิหองในสภาวะปกติ ไอของสารไวไฟโดยสวนใหญไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และหนักกวาอากาศ  

เมื่อของเหลวติดไฟใดๆ ไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟ ก็ทําใหจะเกิดไอระเหยจาก
ของเหลวไวไฟนั้นในปริมาณที่เพียงพอที่จะทําใหเกิดการลุกติดไฟได ซ่ึงอันตรายของของเหลวติดไฟที่
ไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟ ก็จะมีอันตรายเชนเดียวกับของเหลวไวไฟ 
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 1. ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid)  ของเหลวไวไฟจะมจีุดวาบไฟต่ํากวา 37.8 องศาเซลเซียส 
และมีความดนัไอไมเกนิ 276 กิโลปาสกาล (40 ปอนดตอตารางนิ้ว) โดยที่อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส 
ของเหลวไวไฟ สามารถแบงแยกไดเปนแตละประเภทดงัตอไปนี้คือ 

1. ประเภท IA (Class IA) ของเหลวจะมีจดุวาบไฟต่ํากวา 22.8 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดต่ํา
กวา 37.8 องศาเซลเซียส 

2. ประเภท IB (Class IB) ของเหลวจะมีจุดวาบไฟต่ํากวา 22.8 องศาเซลเซียส และมีจดุเดอืดสูง
กวา 37.8 องศาเซลเซียส 

3. ประเภท IC (Class IC) ของเหลวจะมีจุดวาบไฟเทากับหรือสูงกวา 22.8 องศาเซลเซียส แตไม
เกิน 37.8 องศาเซลเซียส 

 
 2. ของเหลวตดิไฟ (Combustible Liquid) ของเหลวที่มจีุดวาบไฟเทากับหรือมากกวา 37.8 องศา
เซลเซียส โดยสามารถแบงเปนประเภทยอยๆ ไดดังตอไปนี้คือ 

1. ประเภท II (Class II) ของเหลวที่มีจุดวาบไฟเทากับหรือมากกวา 37.8 องศาเซลเซียส และสูงไม
เกิน 60 องศาเซลเซียส 

2. ประเภท IIIA (Class IIIA) ของเหลวที่มีจดุวาบไฟเทากับหรือมากกวา 60 องศาเซลเซียส และ
สูงไมเกิน 93.3 องศาเซลเซียส 

3. ประเภท IIIB (Class IIIB) ของเหลวที่มีจดุวาบไฟเทากับหรือมากกวา 93.3 องศาเซลเซียส 
 
ความแตกตางของเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวทั้ง 2 กลุม คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของไอ

เชื้อเพลิงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยไอเชื้อเพลิงของของเหลวไวไฟจะสามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้น ลง
ตามบันได ตามชองลิฟต หรือตามชองชารฟ ไดงายกวาและไกลกวาของไอเชื้อเพลิงของของเหลวติดไฟ 
เนื่องจากไอของของเหลวติดไฟ จะสามารถเคลื่อนที่ไดในลักษณะการฟุงกระจาย (มีสถานะเปนกาซ) ก็
ตอเมื่ออุณหภูมิบรรยากาศสูงกวาจุดวาบไฟของของเหลวนั้น  

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดเพลิงไหมกับของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ คือ  
  1. ขาดการอบรมความปลอดภัยในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว 
  2. พื้นที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวไมไดถูกแยกจากพื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่น 
  3. มีการใชอุปกรณในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวที่ไมเหมาะสม 

  4. ขาดการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ หรือส่ิงปลูกสรางที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง  
เหลว 

  5. ไมมีระบบการควบคุมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวที่ดีเพียงพอ 
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2. ลักษณะเฉพาะตัวในอันตรายดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลว 
หลักการสําคัญที่ใชพิจารณาถึงอันตรายดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลว คือ ไมมีเชื้อเพลิงเหลวชนิด

ใดที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดขึ้นไดเอง แตการลุกไหมหรือการระเบิดจะเกิดเมื่อเชื้อเพลิงเหลวอยู
ในอุณหภูมิที่สูงกวาจุดวาบไฟและมีแหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟในบริเวณดังกลาว  

โดยสวนใหญเชื้อเพลิงเหลวจะถูกใชงานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลว 
ซ่ึงทําใหเชื้อเพลิงเหลวกลายไอของเชื้อเพลิงออกมาอยางตอเนื่อง และทําใหสามารถติดไฟไดงายมากเมื่อไอ
เชื้อเพลิงผสมกับอากาศในสัดสวนที่เหมาะสม  

แมวาจุดวาบไฟจะเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด ที่ใชในการพิจารณาถึงอันตรายดานอัคคีภัยของ
ของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ แตในการวิเคราะหถึงอันตรายดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลวก็ไมควรที่
จะใชจุดวาบไฟเปนตัวตัดสินเพียงอยางเดียว แตตองใชคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวของกับการลุกไหมมาพิจารณา
รวมดวย คุณสมบัติเหลานั้นจะประกอบดวย อุณหภูมิทําใหเกิดการลุกติดไฟ (Ignition Temperature) ชวง
ของความหนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟ (Flammable Range) ชวงของความหนาแนน
ของไอเชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการระเบิด (Explosive Range) อัตราการกลายเปนไอของเชื้อเพลิงเหลว 
(Evaporation Rate) ความหนาแนนของไอ (Vapor Density) ความหนืดของเชื้อเพลิงเหลว (Viscosity) ความ
ถวงจําเพาะของเชื้อเพลิงเหลว (Specific Gravity) ความสามารถในการละลายน้ําของเชื้อเพลิงเหลว 
(Solubility in water) และจุดเดือดของเชื้อเพลิงเหลว (Boiling Point)  

ไอของเชื้อเพลิงจะสามารถเกิดการลุกติดไฟไดเมื่อความหนาแนนของไอเชื้อเพลิงในอากาศอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยระดับความหนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจะเรียกวา ชวงความหนาแนนของไอ
เชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟ ซ่ึงคาดังกลาวจะอยูในรูปรอยละของสัดสวนไอเชื้อเพลิงกับอากาศ จุด
ต่ําสุดของชวงหนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟจะเรียกวาคา Lower Flammable Limit 
(LFL) คานี้เปนคาที่บอกถึงปริมาณของไอเชื้อเพลิงที่นอยที่สุดที่อยูอากาศที่สามารถทําใหเกิดการลุกติดไฟ
ขึ้นได และจุดสูงสุดในชวงของความหนาแนนที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟจะเรียกวาคา Upper Flammable 
Limit (UFL) คานี้จะเปนคาที่บอกถึงปริมาณของไอเชื้อเพลิงที่อยูในอากาศที่มากที่สุดที่สามารถทําใหเกิด
การลุกติดไฟ ในกรณีที่มีเชื้อเพลิงอยูในอากาศมากกวานี้ก็จะไมเกิดการลุกติดไฟขึ้น ตัวอยางเชน น้ํามัน
เบนซินที่มีคาออกเทน 92 จะมีคา LEL เทากับรอยละ 1.4 และมีคา UEL เทากับรอยละ 7.6  

เพลิงไหมจะเกิดเมื่อไอของเชื้อเพลิงที่ผสมกับอากาศมีสัดสวนอยูระหวางคา LFL กับ UFL และเมื่อ
สัดสวนของไอเชื้อเพลิงและอากาศที่ผสมกัน มีคาอยูใกลกับกึ่งกลางระหวางคา LFL กับ UFLของเชื้อเพลิง
นั้น การลุกติดไฟจะงายและความรุนแรงของเพลิงไหมหรือการระเบิดที่เกิดขึ้นก็จะมีมากกวาการลุกไหมที่
เกิดขึ้นที่สัดสวนของไอเชื้อเพลิงและอากาศที่อยูใกลคา LFL หรือ UFL 
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3. เพลิงไหมท่ีเกิดกับเชื้อเพลิงเหลว   
  เพลิงไหมที่เกิดกับเชื้อเพลิงเหลวจะเปนกระบวนการลุกไหมระหวางไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจาก
เชื้อเพลิงเหลวและทําใหเกิดความรอนและแสงสวางขึ้น ความรอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง
เหลวจะอยูที่ประมาณ 20,000 บีทียู (46,520 กิโลจูลตอกิโลกรัม) หรือคิดเปนประมาณ 2.5 เทาของไม 
เชื้อเพลิงเหลวที่เปนของเหลวไวไฟสามารถลุกติดไดงายและยากตอการควบคุมมากกวาของเหลวที่สามารถ
ติดไฟได 
 อัตราการเผาไหมของเชื้อเพลิงเหลวจะขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม ความรอนที่เกิดจากกระบวนการ
เผาไหม ความรอนที่เชื้อเพลิงเหลวใชในการเปลี่ยนสถานะเปนไอเชื้อเพลิง (กาซ) และความดันบรรยากาศ 
ตัวอยางเชน ไฟแช็คที่ใชน้ํามันไฟแช็คที่มีจุดวาบไฟต่ําที่สามารถกลายเปนไอเชื้อเพลิงไดงาย ทําใหสามารถ
จุดติดไฟไดงายในสภาวะแวดลอมปกติ เมื่อนําน้ํามันไฟแช็คไปใสไวในภาชนะเปด น้ํามันไฟแช็คจะ
สามารถเกิดการลุกติดไฟไดในอัตรา 8 ถึง 10 นิ้วตอช่ัวโมง (คิดเปนระดับน้ํามันในภาชนะที่ลดลงจากระดับ
เดิม) สําหรับน้ํามันที่มีความหนาแนนมากกวาจะกลายเปนไอไดยากกวา เชนน้ํามันดีเซลจะลุกไหมในอัตรา 
5 ถึง 7 นิ้วตอช่ัวโมง  
 อัตราความรอนที่เกิดขึ้นในการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลวทั่วไปที่อยูในภาชนะจะเทากับ 10,000 บีทียู
ตอนาทีตอพื้นที่ผิวของการเผาไหม 1 ตารางฟุต (1,880 กิโลวัตตตอตารางเมตร)  
 การลุกไหมที่เกิดกับเชื้อเพลิงเหลวที่ไมไดบรรจุอยูในภาชนะ ซ่ึงจะเกิดจากการหกรั่วไหลจะให
อัตราความรอนในการเผาไหมเทากับ 10,000 บีทียูตอนาทีตอพื้นที่ผิวของการเผาไหม 1 ตารางฟุต 
เชนเดียวกับการลุกไหมของเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูในภาชนะ โดยเชื้อเพลิงเหลวที่หกร่ัวไหลประมาณ 1 
แกลลอนจะกระจายตัวและปกคลุมพื้นผิวเปนพื้นที่ประมาณ 20 ตารางฟุต (1.86 ตารางเมตร) แตสําหรับ
ของเหลวที่กลายเปนไอไดงายจะสามารถกลายเปนไอเชื้อเพลิงและกระจายตัวออกจากพื้นที่ที่เร่ิมตนลุกติด
ไฟไปไดเปนวงกวาง ซ่ึงจะเปนผลทําใหมีเพลิงไหมที่เกิดขึ้นลุกลามเปนวงกวาง 
 นอกจากนี้ยังมีการลุกไหมของเชื้อเพลิงเหลวอีกลักษณะหนึ่งที่เปนการลุกไหมที่เกิดกับเชื้อเพลิง
เหลวที่ถูกฉีดออกมาสูภายนอกในลักษณะที่เปนฝอย หรือเปนละออง (Spray Fire) ดวยความดัน การลุกไหม
ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับ การรั่วไหลของน้ํามันไฮดรอลิคในระบบไฮดรอลิค การรั่วไหลของระบบจาย
น้ํามัน หรือการฉีดพนสารที่สามารถลุกติดไฟได ละอองที่ถูกฉีดพนออกมาจากการรั่วไหลหรือจากอุปกรณ
ฉีดพนจะสามารถลุกติดไฟไดงายมาก อุณหภูมิที่ทําใหเกิดการลุกติดไฟจะต่ํากวาจุดวาบไฟของเหลวนั้น 
อัตราการลุกไหมที่เกิดกับละอองเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกฉีดพนออกมาจะเทากับอัตราการฉีดพนของเชื้อเพลิง
เหลวนั้น ความรอนที่เกิดในการลุกไหมเชื้อเพลิงเหลวที่มีลักษณะเปนละอองจะเทากับ 120,000 บีทียูตอ
แกลลอน (33,524 กิโลจูลตอลิตร) และในกรณีที่ละอองของเชื้อเพลิงเหลวนั้นไมเกิดการลุกติดไฟในทันทีที่
ถูกฉีดพนออกมา ละอองของเชื้อเพลิงเหลวที่ยังไมลุกติดไฟนี้ สามารถสะสมจนกระทั่งมีความหนาแนนทีจ่ะ
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ทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได ซ่ึงจะเกิดในกรณีที่ละอองของเชื้อเพลิงเหลวถูกฉีดพนในพื้นที่จํากัด และ
เชื้อเพลิงเหลวนั้นมีจุดวาบไฟต่ํา 
 
6.4 การจัดเก็บสารเคมีติดไฟ วัตถุติดไฟ ของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 
 
 อันตรายดานอัคคีภัยที่เกิดในการจัดเก็บของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟคืออุบัติเหตุที่ทําให
เชื้อเพลิงเหลวเกิดการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอมภายนอก โดยการรั่วไหลของเชื้อเพลิงเหลวออกสูภายนอกที่พบ
โดยสวนใหญจะเปนผลมาจาก 

  1. ความดันในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวเพิ่มขึ้นสูงกวาระดับที่ถังเก็บสามารถทนได โดยสวนใหญจะ
เปนสาเหตุจากความรอนที่เกิดจากการเกิดเพลิงไหมในบริเวณใกลเคียง 

  2. ความเสียหายของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว เนื่องมาจากการขนสง 
  3. ความเสียหายของภาชนะบรรจุเนื่องมาจากการชน หรือการกระแทก จากพาหนะที่ใชงานใน

พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว เชน รถโฟรคลิฟต เปนตน 
  4. ความเสียหายที่เกิดจากทอขนสงเชื้อเพลิง 
 การรั่วไหลของเชื้อเพลิงเหลวในระหวางที่มีเพลิงไหมเกิดขึ้นสามารถทําใหเพลิงไหมมีความรุนแรง
ขึ้น ยากตอการควบคุมเพลิงไหม และทําใหภาชนะเก็บเชื้อเพลิงหรือทอลําเลียงเชื้อเพลิงที่อยูขางเคียงกับ
เพลิงไหมไดรับความเสียหายเพิ่มเติมดวย 
 เชื้อเพลิงเหลวที่เปนของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟที่ใชกันอยูทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ถูกจัดเก็บอยูในถังเก็บขนาดใหญที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได ถังเก็บขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได ภาชนะบรรจุขนาด
เล็กที่เก็บไวในลังและวางอยูบนพาเลท อันตรายดานอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวประเภท
ตางๆ มีดังตอไปนี้ 
 
1. ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญท่ีไมสามารถเคลื่อนยายได 
 เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการใชเชื้อเพลิงเหลวเปนจํานวนมาก และเนื่องจากเหตุผล
ทางเศรษฐกิจทําใหการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวมักจะอยูในลักษณะของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดใหญที่ไม
สามารถเคลื่อนยายได โดยที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวสวนใหญจะอยูบนดิน (Aboveground Tank) และตั้งอยู
ภายนอกอาคาร แตก็มีบางโรงงานที่ใชถังที่อยูใตดิน (Underground Tank) หรือในบางโรงงานที่ติดตั้งถังเก็บ
เชื้อเพลิงไวในอาคาร 
 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดเพลิงไหมกับเชื้อเพลิงที่อยูในถังเก็บขนาดใหญคือ การเชื่อมถังที่ไม
เหมาะสม สวนสาเหตุรองลงมาไดแก ฟาผาสวนประกอบของถังไดรับความเสียหายจนทําใหเกิดการแตกหัก
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หรือการรั่วไหล เพลิงไหมจากบริเวณขางเคียง การหกลนของเชื้อเพลิง ไฟฟาลัดวงจร การวางเพลิง หรือ
ระบบสายดินเสียหาย 
 แตการออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใหมีความเหมาะสม อันตรายดาน
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นก็จะลดลงในระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับอันตรายดานอัคคีภัยที่เกิดกับการถายเทเชื้อเพลิง
เหลวเขา-ออกจากถังเก็บ อันตรายดานอัคคีภัยในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะไมไดขึ้นอยูกับปริมาณของ
เชื้อเพลิงที่เก็บในถังเก็บโดยตรง แตจะขึ้นอยูกับ คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวที่จัดเก็บอยูในถังเก็บ การ
ออกแบบถังเก็บ ฐานราก และอุปกรณรองรับตางๆ ขนาดและตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณระบาย การเชื่อมตอ
ระบบทอ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
      1.1 ถังท่ีติดตั้งอยูใตดิน (Underground Tank) 
 สําหรับถังที่ติดตั้งอยูใตดิน โดยฝงลงไปในดินและอยูนอกอาคารจะเปนวิธีที่มีความปลอดภัยดาน
อัคคีภัยที่สุดในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว และเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะใชในการถายเทของเหลวจากรถขน
เชื้อเพลิงเหลว  

 
รูปที่ 6.4.1  แสดงการติดตั้งถังใตดิน 

 
  1.1.1 ท่ีตั้ง  
  การรั่วไหลที่เกิดจากถังใตดินสามารถทําใหเชื้อเพลิงไหลซึมไปไดเปนระยะทางไกลจากจุดที่
เกิดการรั่วไหลมาก ในบางครั้งอาจจะไหลลงไปในระบบน้ําเสีย ช้ันใตดินหรือชองวางที่อยูใตอาคาร หรือ
บริเวณที่มีทอจายน้ํารอนเดินผาน ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินตองเลือกบริเวณที่การ
ร่ัวไหลของเชื้อเพลิงเหลวจากถังเก็บไมไหลซึมไปสรางความเสียหาย 
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  ที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินจะตองตั้งอยูในที่ที่ถังจะไมไดรับความเสียหายจากน้ําหนัก
ที่กดทับจากพื้นดานบนที่ถังฝงอยู ในบริเวณที่เปนฐานรากของอาคาร บริเวณที่มีพาหนะสัญจรผาน หรือ
บริเวณที่มีความสั่นสะเทือนเนื่องมาจากเครื่องจักรในโรงงาน แตในกรณีที่ถังเก็บเชื้อเพลิงใตดินจําเปนตอง
ติดตั้งในพื้นที่ที่มีลักษณะตามที่กลาวมาขางตนจะตองมีการปองกันความเสียหายจากน้ําหนักที่กดทับมาจาก
พื้นที่ดานบนใหกับถัง ทอ และขอตอตางๆ ใหเพียงพอที่จะปองกันความเสียหาย 
  นอกจากนี้ในพื้นที่ตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินยังจะตองพิจารณาถึงเรื่องของน้ําใตดินดวย 
และในกรณีที่พื้นที่ตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินมีโอกาสที่น้ําจะทวมจะตองมีการยึดถังใหมั่นคง 
  1.1.2 การปองกันการกัดกรอน  
  ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินที่เปนโลหะจะมีอายุการใชงานประมาณ 20 ถึง 25 ป แตในกรณีที่ดิน
ในบริเวณที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินฝงอยูมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดการกัดกรอนหรือในกรณีที่ถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวใตดินตั้งอยูในบริเวณที่มีกระแสไฟฟาไหลผานจะทําใหอายุของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินที่
เปนโลหะจะมีอายุการใชงานที่ส้ันลงประมาณ 4 ถึง 5 ป และหากมีการปองกันการกัดกรอนที่เหมาะสมก็
สามารถที่จะทําใหอายุการใชงานของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินเพิ่มขึ้นได 
  1.1.3 การบันทึกการถายเทเชื้อเพลิงเหลว  
  ในการตรวจสอบการรั่วไหลที่เกิดขึ้นกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดิน จะทําไดโดยการบันทึก
ปริมาณเชื้อเพลิงที่มีการถายเทเขาออกจากถัง และในกรณีที่เกิดความสงสัยวาถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินจะ
เกิดการรั่วไหลใหทําการทดสอบการรั่วไหลของถังโดยใชวิธีทดสอบความดันดวยน้ํา (Hydrostatically Test) 
ซ่ึงจะทําโดยการอัดของเหลวชนิดเดียวกับที่เก็บไวในถังเขาไปใหมีความดัน และตรวจสอบวาความดัน
ลดลงหรือไม ในกรณีที่ความดันลดลงแสดงวาถังเกิดการรั่วไหล แตการทดสอบโดยการอัดอากาศเขาไปบน
เชื้อเพลิงที่เก็บอยูในถังและตรวจสอบวาความดันลดลงหรือไมจะเปนวิธีที่เสี่ยงจะทําใหเกิดอันตรายดาน
อัคคีภัย ไมควรจะกระทํา 
 1.2 ถังชนิดติดตั้งบนดิน (Aboveground Tank) 
 โดยทั่วไปถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใตดินที่มีขนาดใหญที่สุดมีการใชงานกันอยูทั่วไป มีขนาดประมาณ 
30,000 แกลลอน (113 ลูกบาศกเมตร) ดังนั้นเมื่อมีความตองการที่จะเก็บเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณมาก การ
เลือกใชถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดินที่มีขนาดใหญ จึงมีความเหมาะสมกวาการเลือกใชถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวใตดินหลายถัง 
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รูปที่ 6.4.2  แสดงถังเก็บเชือ้เพลิงเหลวแบบตั้งบนดิน 

 
 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะมีมากมายหลายลักษณะ แตสามารถแบงตามลักษณะการใชงานไดเปน 3 
ประเภท 

1. ถังที่ไมมีความดัน ถังชนิดนี้จะมีความดันภายในถังเทากับความดันบรรยากาศหรือมีความดันสูง 
  กวาความดันบรรยากาศไมเกิน 0.5 ปอนดตอตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด 3.4 กิโลปาสคาล) 

2. ถังความดันต่ํา ถังชนิดนี้มีความดันภายในถังสูงกวาความดันบรรยากาศมากกวา 0.5 ถึง 15 
ปอนดตอตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด 3.4 ถึง 103.4 กิโลปาสคาล)  

3. ถังความดันสูง ถังชนิดนี้มีความดันภายในถังสูงกวาความดันบรรยากาศมากกวา 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด 103.4 กิโลปาสคาล)  

   ประเภทของถังชนิดตั้งบนดิน 
 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดินมีลักษณะตางๆ กันขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและ
ของเหลวที่ทําการบรรจุแตละประเภท ซ่ึงถังเหลานี้จะประกอบดวย 
  1.2.1 ถังแบบหลังคากรวย (Cone Roof Tank) 
  ถังชนิดนี้จะเปนถังที่มีการใชงานกันอยางแพรหลายที่สุด ถังมีหลายขนาด ถังแบบหลังคากรวย
จะใชงานในการเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีอุณหภูมิของการจัดเก็บต่ํากวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ถัง
ชนิดนี้จะเปนถังที่มีปริมาตรคงที่ ปริมาตรของชองวางที่ทําใหเกิดไอระเหยของเชื้อเพลิงจะขึ้นอยูกับปริมาณ
ของเชื้อเพลิงที่จัดเก็บอยูในถัง 
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  อุปกรณระบายอากาศ 

         ลูกลอย 

รูปที่ 6.4.3 แสดงถังแบบหลงัคากรวย 
 

  1.2.2 ถังแบบหลังคาลูกลอย (Floating Roof Tank) 
  ถังชนิดนี้จะใชในการเก็บเชื้อเพลิงเหลวประเภทที่สามารถกลายเปนไอไดงาย และไมตองการ
ใหมีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในถัง ถังชนิดนี้จะมีทุนลอยอยูที่ผิวหนาของเชื้อเพลิงเหลวทําใหไมมีชองวางภายใน
ถังที่ทําใหเกิดไอเชื้อเพลิง 
 

 

ทอระบบโฟม 

ผิวถัง 
หัวจายโฟม

หลังคาลูกลอย

ทอออนจายโฟม

รูปที่ 6.4.4 แสดงตัวอยางถังแบบหลังคาลูกลอย 
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  1.2.3 ถังท่ีมีความดัน 
   ถังชนิดนี้จะใชในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถกลายเปนไอไดงายมาก และมีความ
ดันไอสูง และไมตองการใหเกิดไอเชื้อเพลิงในถัง 
 

 
รูปที่ 6.4.5 แสดงตัวอยางถังความดัน 

 1.3 โครงสรางของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดตั้งบนดิน 
 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดติดตั้งบนดินที่ใชงานกันโดยสวนใหญจะเปนเหล็ก วัสดุที่ใชสรางถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวชนิดถังที่ติดตั้งบนดินควรจะเปนเหล็กหรือคอนกรีต เนื่องจากจะเปนวัสดุที่สามารถทนความ
รอนไดในกรณีที่เกิดเพลิงไหมขึ้น วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา เชน อลูมิเนียม หรือพลาสติกไมควรมาใชทําถัง
บรรจุเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดิน เนื่องจากถังที่ทําจากวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ําจะไดรับความเสียหาย
อยางมากเมื่อไดรับความรอนจากเพลิงไหมที่เกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียง เมื่อถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไดรับความ
เสียหายจะทําใหเชื้อเพลิงร่ัวเหลวออกมาภายนอกถังซึ่งจะเปนผลทําใหเพลิงไหมที่เกิดมีความรุนแรงขึ้น 
 1.4  การติดตั้ง 
 การแตกหักของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งอยูบนดิน หรือระบบทอที่ตออยูกับถังในจุดที่อยู
ต่ํากวาระดับของเหลวที่ เก็บอยูในถัง  จะทําใหของเหลวที่ เก็บอยูในถังร่ัวไหลออกมาภายนอกถัง 
เพราะฉะนั้นถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งอยูบนดินควรจะอยูในตําแหนงที่มีความลาดเอียงต่ํากวาพื้นที่หรือ
อาคารที่มีความสําคัญ เพื่อปองกันไมใหของเหลวที่ร่ัวไหลออกจากถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไหลไปสูพื้นที่หรือ
อาคารที่มีความสําคัญ หรือในกรณีที่พื้นที่ไมเหมาะสมที่จะใชความลาดเอียงของพื้นในการปองกันการ
ร่ัวไหลของเชื้อเพลิงไปสูพื้นที่ที่ตองการปองกัน ก็ใหทําการปองกันโดยสรางขอบกั้นเพื่อกักเก็บเชื้อเพลิง
เหลวที่รั่วไหล หรืออาจจะทําระบายเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใชในการระบายเชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหล
ออกไปเก็บไวในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย 
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 1.5 การเกิดเพลิงไหมในบริเวณใกลเคียงกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวบนดิน 
 สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดติดตั้งบนดิน สวนใหญจะเกิดจากการ
ร่ัวไหลการความเสียหายของถังและอุปกรณ หรือการเติมเชื้อเพลิงเขาไปในถังในปริมาณมากเกินไปจนทํา
ใหเชื้อเพลิงเหลวลนออกมานอกถัง เชื้อเพลิงเหลวที่ร่ัวไหลออกมานอกถังจะทําใหเกิดไอเชื้อเพลิงและเมื่อมี
แหลงความรอนก็จะทําใหเกิดการลุกติดไฟขึ้น จุดที่เกิดการลุกติดไฟอาจจะอยูหางจากถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว
ที่เกิดการรั่วไหล เมื่อเกิดเพลิงไหมกับเชื้อเพลิงที่ร่ัวไหลออกมาแลว เพลิงไหมจะลุกลามไปตามเชื้อเพลิงที่
ร่ัวไหลออกมา และลุกลามกลับไปยังถังเก็บเชื้อเพลิง 
 1.6 การระเบิดท่ีเกิดขึ้นภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งบนดิน 

การระเบิดที่ภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในชองวางของถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวมีความหนาแนนอยูในชวงที่สามารถเกิดการระเบิดได ในขณะเดียวกันกับที่มีแหลงความรอน
ที่เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการระเบิดเกิดขึ้น เชื้อเพลิงเหลวที่ถูกเก็บอยูในถังเก็บที่มีอุณหภูมิใกลเคียงหรือสูง
กวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น จะมีแนวโนมที่ชองวางภายในถังมีไอของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในปริมาณที่
อยูชวงของการระเบิด และพรอมที่จะเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อมีแหลงความรอน 

อุณหภูมิในบริเวณที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวมีผลอยางมากตออันตรายดานอัคคีภัย ในเวลา
กลางคืนที่อุณหภูมิบรรยากาศต่ําจะทําใหอันตรายดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยูในถัง แตในเวลา
กลางวันที่อุณหภูมิบรรยากาศสูงจะทําใหอันตรายดานอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยูในถังมีมากขึ้น ที่
เปนเชนนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงจะเกิดไอเชื้อเพลิงมากกวาอุณหภูมิต่ํา 

ถังแบบหลังคาลูกลอยจะเปนถังที่มีความปลอดภัยดานอัคคีภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับถังเก็บเชื้อเพลิง
เหลวที่ติดตั้งบนดินชนิดอื่น เพลิงไหมที่เกิดขึ้นกับถังแบบหลังคาลูกลอย จะเกิดที่บริเวณซีล (Seal) ที่อยู
ระหวางผนังของถังกับทุนลอย ไฟจะถูกควบคุมไมใหลุกลามไปบริเวณอื่นอยางรวดเร็ว อีกทั้งพื้นผิวในการ
ลุกไหมจะไมใหญมาก ทําใหสามารถควบคุมเพลิงไหมที่เกิดขึ้นไดงาย อยางไรก็ตามถังแบบหลังคาลูกลอยก็
สามารถที่จะเกิดการระเบิดขึ้นได โดยจะเกิดขณะที่เชื้อเพลิงเหลวถูกใชไปจนหมดถัง และทุนลอยจะคางอยู
ที่ตัวรองรับในระดับต่ําที่สุดของถัง (Low-Level Support) ทําใหภายในถังมีชองวางที่สามารถเกิดไอ
เชื้อเพลิงไดอยูใตทุนลอย ไอเชื้อเพลิงที่สะสมอยูในชองวางนี้สามารถทําใหเกิดการระเบิดได 
 
2. ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งอยูในอาคาร 

การติดตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวภายในอาคารจะทําใหความเสี่ยงดานอัคคีภัยในอาคารเพิ่มมากขึ้น 
กรณีที่หลีกเลี่ยงไดก็ไมควรติดตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไวภายในอาคาร แตในกรณีที่มีความจําเปนตองติดตั้ง
ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไวภายในอาคารก็จะตองมีการปองกันที่เหมาะสม 
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2.1 ท่ีตั้ง 
ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งภายในอาคารจะตองอยูในตําแหนงที่จะมีโอกาสเกิดการรั่วไหลกับถัง

นอยที่สุด และตองอยูในตําแหนงที่มีโอกาสจะไดรับความรอนหรือมีเพลิงไหมเกิดในบริเวณใกลเคียงนอย
ที่สุด การติดตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวภายในอาคารที่เหมาะสมสามารถทําไดโดยติดตั้งถังไวในหองที่อยู
ระดับเดียวกับพื้นดินและมีโครงสรางที่มีอัตราการทนไฟ 2 ช่ัวโมง และตองมีระบบการระบายของเชื้อเพลิง
เหลวที่เกิดการรั่วไหลที่ดีเพียงพอ มีการระบายไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม และมีการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงที่ทํางานโดยอัตโนมัติ พื้นหองและผนังหองในสวนที่ตอกับพื้นตองเปนชนิดที่สามารถปองกันการ
ร่ัวซึมของของเหลวได และชองเปดที่อยูบนผนังจะตองมีการปองกันในระดับที่ใกลเคียงกับผนัง 

2.2 การเชื่อมตอของระบบทอ 
ระบบทอของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ตั้งอยูในอาคารจะตองมีการปองกันเพื่อที่ไมใหเกิดการรั่วไหล

ของเชอเพลิงเหลวภายในอาคาร ระบบทอ ชองที่สามารถเปดได หรือจุดเชื่อมตอของถังจะตองเปนอุปกรณ
ชนิดปองกันการรั่วไหล ชองระบายหรือชองเติมเชื้อเพลิงเหลวที่มีความไวไฟสูง (Class I และ II) จะตองตอ
ออกไปอยูนอกอาคาร และจะตองหางจากชองเปดของอาคารอยางนอย 5 ฟุต (1.5 เมตร) นอกจากนี้ที่ถังเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวควรติดอุปกรณปองกันการลนที่เกิดระหวางการเติมเชื้อเพลิงเขาไปในถังเก็บเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู
ในอาคาร 

ื้

 
3. ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กท่ีเคลื่อนที่ได 

ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ไดจะหมายถึงถังปดที่มีความจุระหวาง 60 ถึง 660 
แกลลอน (277 ถึง 2,500 ลิตร) และถังดังกลาวตองมีลักษณะที่ไมไดติดยึดอยูกับที่ ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว
ขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ไดที่มีลักษณะที่เหมาะสมจะตองติดตั้งอุปกรณระบายความดัน เพื่อใหความดันภายใน
ถังไมเกินกวา 30% ของความดันที่สามารถทําใหถังเกิดการระเบิด เพราะฉะนั้นถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่
สามารถเคลื่อนที่ไดจะมีความจุที่มากกวาถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดมาตรฐาน 55 แกลลอน (207 ลิตร) หรือที่
เรียกกันทั่วไปวาถัง 200 ลิตร ทําใหสามารถบรรจุเชื้อเพลิงที่อยูในถัง 200 ลิตร ไดหมด แตอยางไรก็ตามไม
ควรจะใชถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ไดในการเก็บเชื้อเพลิงเหลวประเภท IA (Class IA) ที่มีจุด
วาบไฟต่ํากวา 22.8 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดต่ํากวา 37.8 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิหอง
เชื้อเพลิงเหลวก็สามารถกลายเปนไอเชื้อเพลิงได และไอเชื้อเพลิงดังกลาวก็จะถูกระบายผานทางอุปกรณ
ระบาย 

ถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายไดจะมีการใชงานกันอยางแพรหลายในโรงงานที่มี
การใชงานเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่มากกวา 1 ถัง หรือ 200 ลิตร (55 แกลลอน) โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต เคมี อาหาร และสี         
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 3.1 ท่ีตั้ง 
 ที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ไดก็ควรมีลักษณะใกลเคียงกับถังเก็บเคียงที่ตั้ง
ของถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได โดยจะตองพิจารณาถึงการรั่วไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้น
วาจะสรางความเสียหายที่รุนแรงหรือไม นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงโอกาสที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะไดรับ
ความรอน และความเสียหายจากเพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยูในถังที่มีตอพื้นที่ขางเคียงดวย 
 3.2 การเกิดเพลิงไหมกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได 

ส่ิงที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะทําใหเกิดเพลิงไหมกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่
ไดคือการถายเทเชื้อเพลิงเขาออกจากถัง และความรอนจากเพลิงไหมที่เกิดในพื้นที่เคียง เมื่อถังเก็บเชื้อเพลิง
เหลวขนาดเล็กไดรับความรอนจากเพลิงไหมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขางเคียง ความรอนจะทําใหเชื้อเพลิงเหลว
กลายเปนไอเชื้อเพลิงและความดันในถังก็จะเพิ่มขึ้น ไอเช้ือเพลิงที่เกิดขึ้นถูกระบายออกมาสูภายนอกผาน
ทางอุปกรณระบายความดัน และไอเชื้อเพลิงก็จะเกิดการลุกติดไฟเมื่อไดรับความรอนจากเพลิงไหมที่เกิดขึ้น 
และทําใหเพลิงไหมกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็ก 
 3.3 การเกิดการระเบิดภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได 
 การระเบิดที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ไดไมมีความอันตราย
ดานอัคคีภัยมากนัก แมวาการระเบิดอาจจะเกิดขึ้นเปนครั้งคราวโดยเกิดจากไอเชื้อเพลิงที่เกิดในถังเกิดการ
ระเบิดโดยมีประกายไฟจากไฟฟาสถิตยที่เกิดขึ้นระหวางการถายเทเชื้อเพลิงเหลวเปนแหลงความรอนที่ทํา
ใหเกิดการระเบิด การระเบิดในลักษณะ Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVEs) ก็สามารถ
เกิดกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กไดเชนกัน โดยจะเกิดเมื่อถังเก็บเชื้อเพลิงไดรับความรอนจากเพลิงไหม
ที่เกิดขึ้นในบริเวณขางเคียง และอุปกรณระบายของถังไมสามารถระบายความดันไดเพียงพอ ทําใหความดัน
ในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กสูงเกินกวาระดับความดันที่ถังสามารถทนได 
 
4. ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว (Container Storage) 
 ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวในที่นี้จะหมายถึงภาชนะหรือถังที่มีความจุไมเกิน 60 แกลลอน (277 
ลิตร) ที่ใชในการจัดเก็บหรือใชในการขนสง ชนิดของภาชนะบรรจุจะอยูในลักษณะของ ภาชนะที่มีการอัด
ความดันภายใน (Pressurized Aerosol Container) ภาชนะโลหะ ซ่ึงภาชนะเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีการใชงาน
อยูทั่วไปจะมีขนาดนอยกวา 1 แกลลอน ถึง 55 แกลลอน นอกจากนี้ยังมีการใชภาชนะที่ไมเปนโลหะ ที่เปน
พลาสติก 
 ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่ยังไมไดเปดจะมีอันตรายดานอัคคีภัยที่คอนขางต่ํา โดยอันตรายดาน
อัคคีภัยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้นกับภาชนะบรรจุ หรือภาชนะบรรจุไดรับความรอนในระดับที่สูง
เกินไป เมื่อภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวไดรับความรอนของเหลวจะขยายตัว และทําใหความดันภายใน
ภาชนะบรรจุเพิ่มขึ้นจนสูงกวาระดับความดันที่ภาชนะสามารถทนได จึงทําใหเกิดความเสียหายกับภาชนะ
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และทําใหเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุภายในภาชนะรั่วไหลออกมาสูภายนอก เชื้อเพลิงเหลวที่ร่ัวไหลออกมาจะทํา
ใหความรุนแรงของเพลิงไหมที่เกิดเพิ่มมากขึ้น และจะทําใหของเหลวที่อยูในบริเวณนั้นเกิดความเสียหาย
และเกิดเพลิงไหมขึ้นได 
 ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดใหญจะมีอันตรายดานอัคคีภัยมากกวาภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง
เหลวที่มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดเพลิงไหมกับภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงสามารถจะเกิดการ
ระเบิดที่รุนแรง และทําใหเชื้อเพลิงเหลวกระจายตัวและเกิดการลุกติดไฟเปนบริเวณกวาง การระเบิดของ
ภาชนะบรรจุที่มีลักษณะเปนถังจะมีลักษณะที่พุงเหมือนจรวด (Rocket Explosion) ซ่ึงการระเบิดของถังใน
ลักษณะนี้จะทําใหถังสามารถพุงไปไดไกลหลายรอยฟุตจากจุดที่เกิดการระเบิด สําหรับภาชนะบรรจุ
เชื้อเพลิงชนิดที่ไมมีความดันและมีความจุไมเกิน 5 แกลลอน จะมีแนวโนมที่เกิดการระเบิดนอยและอันตราย
ที่เกิดจากการระเบิดก็จะมีนอยดวย โดยปกติเมื่อความดันภายในภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กมาก
เกินกวาความดันที่ภาชนะสามารถทนได ภาชนะจะปริและเกิดรอยแยกตามตะเข็บขางหรือที่ฝาดานบนทํา
ใหความดันภายในภาชนะบรรจุต่ําจนไมเปนอันตรายและสามารถทําใหเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูในภาชนะ
บรรจุเกิดการกระจายตัว  
 ในการเกิดเพลิงไหมภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่ไมเปนโลหะ ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนพลาสติกจะ
เกิดเมื่อภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกไดรับความรอนในปริมาณที่ไมสูงก็จะเกิดการออนตัว และลุกติดไฟ ทํา
ใหเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูภายในถังเกิดการลุกติดไฟตามมา โดยที่จะไมมีการระเบิดเกิดขึ้นความเสียหายที่
เกิดจากการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะมีนอยลงถาพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวถูกกั้นแยกออกจาก
กระบวนการผลิต อาคารที่มีความสําคัญ หรือวัตถุที่สามารถติดไฟได โดยการกั้นแยกอาจจะใชระยะหางเปน
ตัวกั้นหรืออาจจะกั้นแยกโดยใชโครงสราง ในกรณีที่ตองเก็บเชื้อเพลิงเหลวไวในอาคารหองที่ใชในการ
จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวตองมีการกั้นแยกจากพื้นที่อ่ืนดวยโครงสรางทนไฟ และที่ตั้งของหองที่ใชเก็บเชื้อเพลิง
เหลวจะตองมีลักษณะที่ไมอยูตรงกลางแตอยูดานรอบนอกของอาคาร เพื่อใหเจาหนาที่ดับเพลิงสามารถ
เขาถึงหองดังกลาวไดโดยสะดวก และเพื่อใหสามารถติดตั้งระบบระบายการระเบิดไดในกรณีที่พื้นที่
ดังกลาวตองติดตั้งระบบระบายการระเบิด  
 ขอกําหนดโดยทั่วไปที่ใชในการกั้นแยกพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยดาน
อัคคีภัยมีดังตอไปนี้ 
 1. จัดเก็บในพื้นที่โลงที่อยูภายนอกอาคารที่มีระยะหางอยางนอย 50 ฟุต จากอาคารหรือส่ิงปลูก
สรางที่มีความสําคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟไดอ่ืนๆ หรือแนวเขตที่ดิน 
 2. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูแยกกับอาคารที่มีโครงสรางแบบน้ําหนักเบา (Lightweight) ที่มีระยะหาง
อยางนอย 50 ฟุต จากอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่มีความสําคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟไดอ่ืนๆ หรือ
แนวเขตที่ดิน 
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 3. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูแยกกับอาคารที่มีโครงสรางแบบน้ําหนักเบาที่ติดตั้งระบบดับเพลิงและ
ระบบตรวจจับเพลิงไหมที่ทํางานโดยอัตโนมัติ ที่มีระยะหางระหวาง 10 ถึง 50 ฟุต จากอาคารหรือส่ิงปลูก
สรางที่มีความสําคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟไดอ่ืนๆ หรือแนวเขตที่ดิน 
 4. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูติดกับผนังภายนอกอาคาร โดยที่หองที่ใชจัดเก็บเปนอาคาร 1 ช้ัน และหอง
ดังกลาวตองกั้นแยกจากอาคารดวยผนังที่มีอัตราการทนไฟอยางนอย 4 ช่ัวโมง 
 5. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูติดกับผนังภายนอกอาคาร โดยที่หองที่ใชจัดเก็บเปนอาคาร 1 ชั้นที่ติดตั้ง
ระบบดับเพลิงและระบบตรวจจับเพลิงไหมที่ทํางานโดยอัตโนมัติ และหองดังกลาวตองกั้นแยกจากอาคาร
ดวยผนังที่มีอัตราการทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
 6. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูที่มุมของอาคาร โดยที่ผนังของหองดานที่อยูติดกับสวนอื่นภายในอาคาร 
รวมถึงเพดาน ตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง และตองสามารถทนแรงดันไดอยางนอย 100 ปอนด
ตอตารางฟุต (488 กิโลกรัมตอตารางเมตร) และผนังของหองดานที่อยูภายนอกอาคารใหออกแบบเปน
โครงสรางแบบน้ําหนักเบาที่สามารถระบายแรงดันที่เกิดจากการระเบิดได 
 7. จัดเก็บในหองที่ตั้งอยูที่มุมของอาคาร ที่มีระบบดับเพลิงและระบบตรวจจับเพลิงไหมที่ทํางาน
โดยอัตโนมัติติดตั้ง และผนังของหองดานที่อยูติดกับสวนอื่นภายในอาคาร รวมถึงเพดานมีอัตราการทนไฟ
อยางนอย 2 ช่ัวโมง 
 8. จัดเก็บในหองที่มีลักษณะเหมือนขอ 7 แตตั้งอยูที่ช้ันบนของอาคารและในหองนี้จะมีจัดใหมีการ
ระบายของเหลวที่เพียงพอและเหมาะสม และพื้นเปนชนิดปองกันการรั่วซึมของเชื้อเพลิงเหลว 
 9. จัดเก็บในหองตั้งอยูภายในตัวอาคารที่ช้ันที่อยูระดับพื้นดินหรืออยูสูงกวาพื้นดิน และผนังดานที่
ติดกับภายนอกอาคาร (มี 1 ดาน) จะตองถูกออกแบบเปนโครงสรางแบบน้ําหนักเบาที่สามารถระบายแรงดัน
ที่เกิดจากการระเบิดได ผนังดานที่เหลือของหองรวมถึงเพดาน ตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
และหองดังกลาวตองมีระบบตรวจจับเพลิงไหมที่ทํางานโดยอัตโนมัติติดตั้ง 
 10. จัดเก็บในหองอยูที่อยูตรงกลางอาคารอยูที่ระดับพื้นดินหรืออยูสูงกวาระดับพื้นดิน ที่ไมมีผนัง
ดานใดของหองติดอยูกับภายนอก หองดังกลาวตองมีเพลิงและระบบตรวจจับเพลิงไหมที่ทํางานโดย
อัตโนมัติติดตั้ง และทุกดานของหองรวมถึงเพดาน ตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง    
 สําหรับเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูในภาชนะที่ใชในการขนสงที่มีปริมาณไมมาก สามารถจัดเก็บในตู
ปลอดภัย ที่ผานการทดสอบและไดรับการรับรอง โดยที่ตูปลอดภัยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการใชงานทั่วไปได 
 สําหรับตูปลอดภัยที่ผานการทดสอบและไดรับการรับรองจะสามารถใชในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว 
ยกเวนเชื้อเพลิงเหลวประเภท IA (Class IA) ที่สามารถกลายเปนไอเชื้อเพลิงไดที่อุณหภูมิหอง เนื่องจาก
เชื้อเพลิงเหลวประเภท IA (Class IA) ที่เก็บอยูในตูปลอดภัยสามารถจะทําใหเกิดไอเชื้อเพลิงและไปผสมกับ
อากาศและสามารถทําใหมีโอกาสเกิดเพลิงไหมในหองได 
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5. แนวปฏิบัติเพื่อการปองกันอัคคีภัยในการจัดเก็บของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 
 ในหัวขอตอไปนี้จะเปนตัวอยางการคํานวณและการจัดการทางวิศวกรรมเบื้องตนเพื่อใหผูที่สนใจ
ไดเห็นแนวทางในการนํามาประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองมากกวาที่จะเปนขอแนะนําหรือขอบังคับในการ
ปองกันอัคคีภัย เพราะในสถานการณจริงจะตองพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ประกอบมากมายซึ่งจะมีผลตอการ
พิจารณาการปองกันที่มีความเหมาะสมมากกวา โดยจะตองอาศัยผูที่มีความรูความชํานาญในการออกแบบ
ระบบมาใหคําแนะนําและประเมินองคประกอบตางๆ ที่มีอยูในแตละพื้นที่นั้นๆเพ่ือเลือกระบบที่มีความ
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้การจัดการตางๆเหลานี้มักจะเปนการพยายามปองกันสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในกรณีสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมแบบปกติทั่วๆ ไปเพราะเราไมอาจจะคาดการณไดวาสาเหตุของการเกิด
เพลิงไหมในแบบที่ไมปรกติจะมีวิธีการเกิดแบบใดไดบาง เชน การกอวินาศกรรม แผนดินไหวหรือภัย
ธรรมชาติ เปนตน การออกแบบและเตรียมการที่จะตามมาอาจตองใชการลงทุนหรือเตรียมการทางวิศวกรรม
อยางมากและอาจจะไมคุมคาตอการลงทุน การปองกันที่ถูกตองอาจตองอาศัยเทคนิค วิธีการและการทํางาน
รวมกันมากกวา 1 วิธี เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น เชน การเตรียมความ
พรอมของบุคคลากร การซอมแผนอพยพและแผนในการดับเพลิงรวมกับการเตรียมระบบปองกันอัคคีภัย
ตางๆ เปนตน 

 
รูปที่ 6.4.6 การเตรียมการเพือ่ปองกันอัคคีภัยในหองเก็บสารไวไฟ 

จากรูปสามารถอธิบายประกอบไดดังนี้ 
 1. จะตองไมมีอุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณที่ใหความรอนติดตั้งในระยะ 4 ฟุตจากพื้นหอง 
 2. ใชอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมแบบปองกันการระเบิดเทานั้น 
 3. ติดตั้งอุปกรณปด-เปดและอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาอยูภายนอกพื้นที่ 
 4. ติดตั้งทอดูดอากาศขนาดนอยที่สุด คือ 8 นิ้ว พรอมตระแกรงที่ทางดานดูด ติดตั้งไมเกิน 6 ฟุตวัด 
                   จากพื้น 
 5. ระบบเครื่องจักรระบายอากาศ 
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6. ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
7. ติดตั้งถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสารไวไฟในพื้นที่ 
8. มีระบบเก็บกักและรองรับการรั่วไหลของสารไวไฟในพื้นที่ (พื้นเคลือบสารกันการรั่วซึม) 
9. ขนาดทอ Drain ไมนอยกวา 2 นิ้ว สงออกไปนอกพื้นที่ 
10. มีทางลาดหนาหลังและธรณีประตูหรือเซาะรองกลางสูงไมนอยกวา 4 นิ้ว 
11. การกอสรางและวัสดุภายในพื้นที่จะตองมีอัตราการทนไฟและการปองกันการลุกลามของไฟ   
       อยางเหมาะสม 
12. ประตูทางเขา - ออกจะตองเปนประตูทนไฟที่สามารถปดไดเองโดยอัตโนมัติ 
13. ใชปมมือ หรือหัวจายที่สามารถปดไดเองโดยอัตโนมัติในการจายและนําสารไวไฟออกมาใช 
       งาน 
14. มีกระบะโลหะสําหรับรองรับสารที่หกกระจาย 
15. ใชโครงเหล็กติดตั้งระบบปองกันไฟฟาสถิตยรองรับถัง 
16. มีระบบตอลงดินสําหรับปองกันไฟฟาสถิตย 
17. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเขา 
18. ติดตั้งหนาตางกระจกพิเศษ (Explosion-Venting Wire-Glass Window) สําหรับระบายความดัน 
       จากการระเบิด 
 

6. การระบายอากาศ (Ventilation) 
ตามที่ไดกลาวไปแลวนั้นวา จุดประสงคของการระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการใชงานสารไวไฟหรือ

สารติดไฟนั้น ก็เพื่อ การควบคุมไมใหมีการสะสมของไอเชื้อเพลิงจนอยูในระดับที่จะเกิดเพลิงไหมหรือการ
ระเบิดได (ชวง LFL-UFL หรือ ชวง LEL-UEL) ซ่ึงจะตองออกแบบโดยวิศวกรที่มีความสามารถในการ
ออกแบบเฉพาะทาง โดยอาศัยหลักการนําเอาอากาศดีที่มีคุณภาพเหมาะสมเขาไปเจือจางหรือแทนที่ไอของ
สารเหลานั้น วิศวกรจะทําการประเมินองคประกอบคราวๆ ดังนี้ 

1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ขนาดของหอง ทิศทางลม จุดหรือพื้นที่ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ 
ของระบบ 

2. การจัดเก็บและชนิดของสารไวไฟหรือสารติดไฟเหลานั้น การจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดเก็บ 
พฤติกรรมในการสะสมของไอสารไวไฟหรือสารติดไฟเหลานั้นวาจะอยูที่ระดับพื้นหรือลอยตัวสูงขึ้นไป
สะสมที่ระดับเพดานซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการออกแบบและจัดวางตําแหนงหัวดูดไอของสารและหัวจาย
อากาศดีดวย 

3. ระบบหรือองคประกอบของระบบปองกันอัคคีภัยที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 
4. วัสดุหรือขอกําหนดของอุปกรณในระบบคราวๆ 
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5. ความตองการของเจาของพื้นที่ หนาที่ และวิธีการทํางานเดิม 
6. ขอมูลอ่ืนๆ เชน กฎหมาย ขอบังคับในภูมิภาคนั้น อุปสรรคตางๆ เปนตน 
ขอมูลตางๆ จะถูกนํามาประเมินและนําไปออกแบบระบบ ซ่ึงจะตองอาศัยการอางอิงขอมูลของ

ระดับความเขมขนของสารที่จะสามารถยอมรับไดวามีความปลอดภัยจากสถาบันที่กฎหมายและมาตรฐาน
ในการออกแบบยอมรับ ซ่ึงไดจากการทดลองและการวิจัยเก็บขอมูล โดยอาจมีความแตกตางกันไป ทั้งในแง
ของชนิดของสารและระดับความเขมขนที่ยอมรับของสถาบันที่แตกตางกัน จึงตองอาศัยวิศวกรที่มีความ
ชํานาญเฉพาะทางในการออกแบบ ในเบื้องตนจะขอยกคาที่ยอมรับวามีความปลอดภัยและตัวอยางในการ
คํานวณหาขนาดพัดลมระบายอากาศประกอบการอธิบายงายๆ ไดดังนี้ 

1. คาแนะนําจาก Industrial Accident Prevention Association (IAPA) สําหรับพื้นที่ที่มีการกระจาย 
แจกจาย สารไวไฟจะตองระบายอากาศไมนอยกวา 18 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตรของพื้นที่นั้นๆ
เชน หองที่ใชสําหรับเก็บวัตถุไวไฟแหงหนึ่งมีขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูงถึงหลังคาเฉลี่ย 3.5 เมตร 
จะตองการการระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศขนาดเทาใด  

ตัวอยาง จากขนาดของหองจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บประมาณ 50 ตารางเมตร (5 x 10) ตามคาแนะนํา
ของ IAPA คือ 18 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร จะหาขนาดพัดลมได คือ ขนาดพัดลม 50 ตาราง
เมตร x 18 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร จะไดพัดลมขนาด 900 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปนตน 

2. คาแนะนําจาก Co-Operators General Insurance Company Loss Prevention Bulletins สําหรับ
พื้นที่ที่มีการกระจาย แจกจายผสม และใชงานสารไวไฟในภาชนะเปดจะตองระบายอากาศไมนอยกวา 1 
ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอตารางฟุต (และบอกเอาไววาคาที่มักจะใชและยอมรับกันโดยทั่วไปคือ มีอัตราการ
หมุนเวียนของอากาศ ทุกๆ 5 นาที หรือมีการหมุนเวียนของอากาศ 12  คร้ังใน 1 ช่ัวโมงนั่นเอง) เชน หองที่
ใชสําหรับเก็บวัตถุไวไฟแหงหนึ่งมีขนาด กวาง 10 ฟุต ยาว 30 ฟุต สูงถึงหลังคาเฉลี่ย 15 ฟุต จะตองการการ
ระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศขนาดเทาใด  

ตัวอยาง จากขนาดของหองจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บประมาณ 300 ตารางฟุต (10 x 30) ตามคาแนะนาํ 
คือ  1 ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอตารางฟุต จะหาขนาดพัดลมได คือ ขนาดพัดลม 300 ตารางฟุต x 1 ลูกบาศกฟุต
ตอนาทีตอตารางฟุต จะไดพัดลมขนาด 300 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนตน หรือหากใชการคํานวณปริมาณการ
หมุนเวียนอากาศ จะไดการหมุนเวียนของอากาศ 12 คร้ังในเวลา 1 ช่ัวโมง จะหาขนาดพัดลมได คือ ขนาด
พัดลม 12  คร้ังของการหมุนเวียนของอากาศตอช่ัวโมง/ 60 นาที/ช่ัวโมง x (10 x 30 x 15) ลูกบาศกฟุตจะได 
พัดลมขนาด 900 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนตน 
 3. คาแนะนําจาก NFPA 69 สําหรับพื้นที่ที่มีการเก็บและใชงานสารไวไฟจะตองควบคุมไมใหมี
ระดับความเขมขนของสารสูงเกินกวา 25% ของระดับความหนาแนนต่ําสุดของไอสารไวไฟที่ทําใหเกิดการ
ระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม (LEL หรือ LFL) ซ่ึงการคิดและคํานวณตามวิธีการออกแบบของ NFPA 69 นี้ 
จะตองอาศัยขอมูลและองคประกอบในการพิจารณามากมาย มีความยุงยากและซับซอนมากกวาการคํานวณ

หนา 6-37 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม          โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

ตามตัวอยางกอนหนานี้ จึงไมขอยกตัวอยางมาแสดงในที่นี้ หากผูอานมีความสนใจสามารถศึกษาไดเพิ่มเติม
จาก NFPA 69, Standard on Explosion Prevention Systems ในสวนของ Annex D Ventilation Calculations 
 ในขั้นตอนของการออกแบบจริง หลังจากไดขนาดพัดลมคราวๆแลวอาจตองดําเนินการออกแบบ
ระบบทอทั้งดานทอลมทิ้ง และทอลมสําหรับเติมอากาศดีเพื่อหาแรงดันสถิตยของพัดลมและรวมถึงการ
เลือกอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน เชน วัสดุและรายละเอียดของพัดลม ตําแหนงของหัวดูดและหัวจายอากาศ 
บริเวณที่จะทิ้งอากาศเสีย เปนตน 
 
7. การปองกันกระแสไฟฟาสถิตย 
 กระแสไฟฟาสถิตยเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดความรอนในองคประกอบของการเกิด
ไฟได การพิจารณาวาพื้นที่ใดมีความจําเปนหรือไมในการจะปองกันอันตรายจากไฟฟาสถิตยอาจอาศัย 
ตอไปนี้เพื่อชวยในการตัดสินใจ 
 วิธีการควบคุมและปองกันอันตรายของสารไวไฟหรือสารติดไฟสามารถทําได 3 วิธี  คือ 

1. การแยกหรือเคลื่อนยายของผสม วัสดุไวไฟหรือติดไฟ ออกจากพื้นที่ที่มีไฟฟาสถิตยหรือมี 
ศักยภาพในการเกิดไฟฟาสถิตยเพื่อลดโอกาสในการเกิดประกายไฟไปสัมผัสและทําปฏิกิริยากับสาร
เหลานั้น 

2. การลดปริมาณการเกิดประจุและการสะสมของประจุในพื้นที่ โดยอาจทําการปรับปรุง 
กระบวนการผลิต การจัดเก็บตางๆ ที่เปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในพื้นที่ 

3. ทําการปรับประจุใหเปนกลาง 
เทคนิคในการปรับประจุเพื่อลดอันตรายจากไฟฟาสถิตยที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ การตอลงดิน และการ

เชื่อมตอ (Bonding) การเชื่อมตอเปนการปรับความตางศักยอันเนื่องจากประจุไฟฟาในวัตถุ 2 ชนิดใหมีคา
เทากัน สวนการตอลงดินเปนการปรับประจุของวัตถุ (ทั้งสอง) ใหมีคาเปน 0 (หรือเทากับศักยไฟฟาของ
โลก) ซ่ึงการปองกันนั้นอาจกระทําไดแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบรวมกันก็ไดดังรูปที่ 6.4.7 

 
รูปที่ 6.4.7 แสดงเทคนิคในการปรับประจุไฟฟา 
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ในสวนของการจัดเก็บของเหลวไวไฟหรือของเหลวติดไฟจําเปนจะตองทําการปองกันไฟฟาสถิตย
ทุกขั้นตอนการทํางาน ทั้งในการขนถาย จัดเก็บ การเคลื่อนยาย เพื่อปองกันไมใหเกิดประกายไฟขึ้นมา ของ
ไหลที่มีการไหลเขาสูถังสามารถนําพาประจุไฟฟาเขามาสะสมอยูภายในถังได การสะสมนี้จะนําไปสูการ
ปลดปลอยไฟฟาสถิตยแลกเปลี่ยนกันระหวางของเหลวและถังเก็บหรืออุปกรณอ่ืนๆที่ติดตั้งอยูในถังได 
ดังนั้น ถังเก็บของเหลวที่ไมนําไฟฟาทุกชนิดจะตองทําระบบตอลงดินเสมอ ถังเก็บที่ติดตั้งถาวรที่พื้นดินอาจ
ถือวาเปนถังเก็บที่ทําการตอลงดิน โดยธรรมชาติ การติดตั้งระบบตอลงดินเพิ่มเติมไมไดชวยลดอันตรายที่
อาจจะเกิดจากการเกิดไฟฟาสถิตยแตเปนการทําใหระบบตอลงดินมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นมากกวา การ
ออกแบบโดยผูมีความรูเฉพาะทางจึงเปนทางออกที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นอุปกรณในระบบที่เกี่ยวของทุก
ชนิดจะตองทําการตอลงดิน ใหเรียบรอยทั้งในแงของการออกแบบระบบหรือการในระหวางขั้นตอนการ
ทํางาน ดังรูปที่ 6.4.8 และ 6.4.9  

 

 

    ขอตอโคง 

อุปกรณรัดทอ

สายออนสําหรับ 
เชื่อมตอ 

รูปที่ 6.4.8 แสดงตัวอยางการทําเชื่อมตอระหวางทอ 
 

 

รางระบบสายดิน 
สายตอลงดิน 

สายตอลงดิน
 
จุดตอเชือ่ม

จุดตอลงดิน

ถังเปด 
 

รูปที่ 6.4.9  แสดงตัวอยางการตอลงดินในการแบงน้ํามันออกจากถัง 
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8. การถายเทและการจายเชื้อเพลิงเหลว 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการถายเท การจาย และการใชงานเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกใหความรอนจนมี

อุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟ จะเปนกระบวนการที่มีอันตรายดานอัคคีภัยอยางมาก การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
เชื้อเพลิงเหลวที่ไมมีการใหความรอนจะมีอันตรายดานอัคคีภัยต่ํา ยกเวนแตจะเปนระบบที่มีความดันสูง 

หลักการในการปองกันอัคคีภัยในการปฏิบัติงานที่เกิดกับการถายเทหรือการจายเชื้อเพลิงเหลว คือ
การปองกันไมใหของเหลวรั่วไหลไปสูพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานอื่นๆ รวมถึงการทําใหเชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการ
ร่ัวไหลมีปริมาณที่นอยที่สุด 

การถายเทของเหลวจะหมายถึงการทําใหของเหลวเคลื่อนที่จากภาชนะบรรจุหนึ่งไปยังอีกภาชนะ
บรรจุ เชน จากถังบนรถบรรทุกไปสูถังเก็บ สวนการจายของเหลวจะหมายถึงการทําใหของเหลวเคลื่อนที่
จากจุดที่จัดเก็บไปยังจุดที่มีการใชงานในโรงงาน      

การถายเทของเหลวโดยสวนใหญจะใชปม แตก็จะมีการถายเทของเหลวดวยวิธีอ่ืนๆเชน การไหล
โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก การใชการแทนที่ของของเหลวหรือกาซ การใชปมจะเหมาะที่จะใชในการ
ถายเทเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่มาก โดยจะทําการปมของเหลวผานระบบทอปด การใชปมในการถายเท
ของเหลวจะเปนวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการถายเทเชื้อเพลิงเหลวที่มีปริมาณมาก 
 
9. การจายของเหลว  
 การจายของเหลวโดยทั่วไปจะเปนการถายเทของเหลวจากระบบทอ ถังเก็บที่สามารถเคลื่อนยายได 
หรือภาชนะบรรจุที่มีขนาดเล็ก (ประมาณ 5 แกลลอน) ไปยังภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดเล็กกวา
กอนจะนําไปใชงาน การจายของเหลวมักจะทําในพื้นที่ที่มีแหลงความรอนที่สามารถทําใหเกิดการลุกติดไฟ
ได การจายเชื้อเพลิงเหลวที่ทําใหอาคารโรงงานในพื้นที่ของกระบวนการผลิตจะทําใหเกิดอันตรายดาน
อัคคีภัยเนื่องมาจากไอเชื้อเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว 
   การจายเชื้อเพลิงเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมควรจะทําในพื้นที่ที่จัดไวโดยเฉพาะ โดยพื้นที่
ดังกลาวจะตองมีการปองกันการั่วไหลของเชื้อเพลิงไปสูภายนอก มีโครงสรางที่สามารถปองกันไมใหเพลิง
ไหมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จายของเหลวลุกลามไปสูภายนอก และตองมีการระบายไอเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
และเพียงพอ โดยพื้นที่จายเชื้อเพลิงเหลวควรจัดใหมีอยูในพื้นที่ตางๆใหเพียงพอตอความตองการในการใช
งาน 
 เมื่อมีการจายเชื้อเพลิงเหลวผานทอจายชนิดที่ติดตั้งอยูกับที่ การจายจะตองมีลักษณะที่เปนการจาย
โดยตรง ผานทางจุดเชื่อมตอที่มีลักษณะปดเขาไปภาชนะบรรจุ และตองมีการใชวาลวที่สามารถปดไดโดย
อัตโนมัติ (Dead-Man Valve) เพื่อทําการหยุดการปลอยสารที่เกิดจากความไมตั้งใจของผูปฏิบัติงาน 
 การจายเชื้อเพลิงจากถัง 200 ลิตร ที่มีการใชงานกันอยางแพรหลาย หรือภาชนะบรรจุที่มีขนาด        
5 แกลลอน ควรใชปมมือที่ตออยูที่ดานบนของถัง เพื่อดูดเชื้อเพลิงเหลวจากถังไปจายในภาชนะที่ตองการ 

หนา 6-40 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

การใชปมมือในการจายเชื้อเพลิงจะทําใหโอกาสที่เชื้อเพลิงเหลวจะเกิดการรั่วไหลมีคอนขางนอย สําหรับ
การจายเชื้อเพลิงเหลวโดยใชแรงโนมถวงของโลกจะตองมีการติดตั้งกอกและอุปกรณระบายที่ถังที่ผานการ
ทดสอบและไดรับการรับรองจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ ในการที่จะนําเชื้อเพลิงเหลวออกนอกพื้นที่ที่ใช
ในการจายเชื้อเพลิงเหลว จะตองใช Safety Can ที่ไดผานการทดทดสอบและไดรับการรับรองจากสถาบันที่
มีความนาเชื่อถือเพื่อลดอันตรายดานอัคคีภัย และในการจายเชื้อเพลิงเหลวหามใชถังบรรจุที่มีลักษณะเปด 
 
10. การปองกันและควบคุมความเสียหาย 
 การปองกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นใน การจัดเก็บ การใชงาน หรือการขนสงเชื้อเพลิงเหลว ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะมีดังตอไปนี้ 
 การฝกอบรมเจาหนาท่ี 
 ความผิดพลาดในการทํางานของเจาหนาที่และการขาดการฝกอบรมเจาหนาที่ที่ดีเพียงพอ เปน
สาเหตุหลักอยางหนึ่งที่มีผลอยางมากตออัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับเชื้อเพลิงเหลวที่มีการใชงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงเหลวจะเกี่ยวของกับความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยตรง การฝกอบรมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกตองจะ
ชวยทําใหเกิดความปลอดภัยดานอัคคีภัยเพิ่มขึ้น การอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยเบื้องตนประกอบดวย 
  1. ตองมีการอบรมเจาหนาทีร่วมถึงผูควบคุมงานทุกคน เกี่ยวกับอันตรายดานอัคคภีัยในการ
จัดเก็บ ถายเท และการใชงานเชื้อเพลิงเหลว 
  2. ตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ทุกคน ในเรื่องเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏบิัติงานในสภาวะปกติ 
และการปฏิบตัิงานในกรณทีี่มีเหตุฉุกเฉนิ 
  3. ตองมีการใหความรูกับพนักงานถึงความสําคัญของความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่
ปฏิบัติงาน  
  4. ตองมีการใหความรูกับพนักงานถึงความสําคัญในการกําจัดปริมาณเชื้อเพลิงเหลวในการ
ปฏิบัติงาน 
  5. ตองมีการใหความรูกับพนักงานถึงความสําคัญของการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวในภาชนะหรือ
อุปกรณที่ที่มีลักษณะปด 
  6. ตองมีการกาํหนดจุดที่มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอันตรายดานอัคคีภยั เพื่อใหเจาหนาที่ใน
โรงงานหมั่นตรวจสอบความผิดปกต ิ
  7. ตองมีการฝกอบรมการควบคุมหรือทําความสะอาดเชือ้เพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหลดวยวิธีการ
ที่ถูกตองเหมาะสมใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิานในโรงงาน 

หนา 6-41 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  8. ตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ทุกคนถึงวธีิการกําจัดเชื้อเพลิงเหลวของเสีย ดวยวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสม         
 
11. การระบายไอเชื้อเพลิง 
 การระบายไอเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เปนการปองกันการระเบิดที่เกิดจากไอเชื้อเพลิงไดดีที่สุด 
จุดประสงคของการระบายไอเชื้อเพลิงนั้นทําเพื่อจํากัดหรือเจือจางไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในกระบวนทํางาน
ปกติ เพื่อไมใหความหนาแนนของไอเชื้อเพลิงอยูในระดับที่เกิดการระเบิดขึ้นได การระบายไอเชื้อเพลิงที่
เกิดขึ้นโดยปกติจะไมสามารถระบายไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในสถานการณที่ไมปกติ เชน การแตกของทอสง
เชื้อเพลิงเหลว การลนของเชื้อเพลิงเหลวจากถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และการแตกของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว ได
เพียงพอที่จะทําใหความหนาแนนของไอเชื้อเพลิงเหลวไมอยูในชวงของการระเบิด 
 นอกจากไอเชื้อเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจะทําใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัยแลวยังทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ โดยสวนใหญการระบายไอเชื้อเพลิงเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพนั้นจะทําใหความ
หนาแนนของไอเชื้อเพลิงที่อยูในพื้นที่ไมมากเพียงพอที่จะเกิดการระเบิดได 
 วิธีการที่กําหนดตอไปนี้เปนวิธีการระบายไอเชื้อเพลิงเหลวที่ตองมีการจัดทําเพื่อปองกันไมใหมีไอ
เชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ในระดับที่อันตราย 
 1. พื้นที่ที่มีการใชงานเชื้อเพลิงเหลว ในอุณหภูมิที่เชื้อเพลิงเหลวสูงกวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลว
นั้น ตองมีการติดตั้งระบบระบายไอเชื้อเพลิงดวยวิธีทางกลเครื่องจักรระบายอากาศที่มีอัตราการระบายไม
นอยกวา 1 ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอตารางฟุต (0.3 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอตารางเมตร) ของพื้นที่พื้น 
 ระบบการระบายไอเชื้อเพลิงตองออกแบบใหมีการถายเทของอากาศทั่วทั้งพื้นที่ โดยที่ดานดูดของ
ระบบระบายไอเชื้อเพลิงตองติดตั้งอยูที่ระดับใกลพื้น จุดปลอยของการระบายไอเชื้อเพลิงตองอยูในพื้นที่ที่
ปลอดภัย และทอที่ใชระบายไอเชื้อเพลิงควรเปนทอที่เดินเปนแนวตรงมากที่สุดเพื่อปองกันการสะสมของ
ไอเชื้อเพลิง  

สําหรับอากาศดีที่ปลอยเขามาหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีไอเชื้อเพลิงอยู จะตองไมอยูในระดับที่ต่ํา
จนเกินไปจนสงผลกระทบทําใหการระบายไอเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เปนไปอยางไมสะดวก 

ระบบระบายไอเชื้อเพลิงควรจะตอเชื่อมกับระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี
การใชงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว โดยที่การใชงานหรือดําเนินกระบวนการใดที่มีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้น ระบบ
ระบายไอเชื้อเพลิงจะตองทํางาน ไมเชนนั้นแลวเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการดังกลาวจะไม
ทํางาน 

2. ในกรณีที่บางสวนของพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นที่เปดขนาดใหญที่มีการใชงานเชื้อเพลิงเหลวใน
ปริมาณที่ไมมาก แตเชื้อเพลิงเหลวนั้นถูกใชงานที่อุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ซ่ึงพื้นที่
ใชงานในลักษณะนี้จะพบในอุตสาหกรรมทั่วๆไป เชน อุตสาหกรรมประกอบรถยนต หรืออุตสาหกรรม

หนา 6-42 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ประกอบเครื่องใชไฟฟา พื้นที่ในสวนที่มีการใชงานเชื้อเพลิงเหลวและมีไอเช้ือเพลิงเกิดขึ้นรวมถึงพื้นที่
รอบๆในรัศมี 1.5 เมตร จะตองมีการระบายไอเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะทําใหความหนาแนนของไอ
เชื้อเพลิงที่อยูในอากาศอยูในระดับที่ปลอดภัย ทางเขาของทอระบายไอเชื้อเพลิงจะตองติดตั้งอยูในระดับพื้น 
และตองติดตั้งอยูในลักษณะที่สามารถระบายไอเชื้อเพลิงไดอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
สะสมของไอเชื้อเพลิง 

3. สําหรับพื้นที่ที่มีการใชงานเชื้อเพลิงเหลวที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวที่ใชงาน 
ไมจําเปนตองติดตั้งระบบระบายเชื้อเพลิงที่ใชในจุดประสงคของการปองกันอัคคีภัย 

 
12. การควบคุมแหลงความรอนที่ทําใหเกิดการลุกไหมของไฟ 
 หลักในการปองกันอัคคีภัยที่สําคัญอีกหลักการหนึ่งคือ การปองกันเพื่อใหมีแหลงความรอนที่ทําให
เกิดเพลิงไหมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเหลวหรือไอเชื้อเพลิงสะสมอยูใหนอยที่สุด โดยขอแนะนํา
ตอไปนี้เปนขอแนะนําเบื้องตนในการทําใหมีแหลงความรอนที่ทําใหเกิดเพลิงไหมใหนอยที่สุด 
 1. อุปกรณไฟฟาและสายไฟที่ใชในพื้นที่ที่มีการใชงานเชื้อเพลิงเหลวจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน NFPA 30, Flammable and Combustible Liquid Code และ มาตรฐาน NFPA 70, National 
Electrical Code ที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในพื้นที่อันตราย 
 มาตรฐาน NFPA 70, National Electrical Code ไดแบงพื้นที่อัตรายออกเปน 3 ประเภทขึ้นอยูกับ
วัตถุอันตรายที่เกี่ยวของในพื้นที่  
 พื้นที่ Class I จะเปนพื้นที่ที่มีกาซไวไฟหรือไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 พื้นที่ Class II จะเปนพื้นที่ที่มีฝุนที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดได อยูในพื้นที่ 
 พื้นที่ Class III จะเปนพื้นที่มีมีเสนใยที่สามารถลุกติดไฟไดอยูในพื้นที่  

2. สําหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใหความรอนกับเชื้อเพลิงเหลว วิธีการใหความรอนกับ
เชื้อเพลิงเหลวควรจะเปนการใหความรอนโดยทางออม และควรมีระบบควบคุมการใหความรอนกับ
เชื้อเพลิงเหลวเพื่อปองกันการใหความรอนที่มากเกินไป 

3. ไมติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีเปลวไฟออกมานอกเครื่องจักร เครื่องจักรที่มีพื้นผิวที่
อุณหภูมิสูง หรือ เครื่องจักรที่มีการแผรังสีความรอนออกมาในปริมาณที่มาก ภายในพื้นที่ที่จัดเก็บหรือพื้นที่
ที่ใชในการขนสงเชื้อเพลิงเหลว 

4. หามใชอุปกรณที่ทําใหเกิดการเสียดสีหรือทําใหมีประกายไฟเกิดขึ้น ในพื้นที่ที่มีการใชงาน
เชื้อเพลิงเหลวที่เปนของเหลวไวไฟ 

5. จะตองมีการตอลงดิน (Grounding) ของอุปกรณที่ใชในการถายเทเชื้อเพลิงเหลวเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการสะสมประจุไฟฟาในระดับที่เปนอันตราย ดูรายละเอียดไดจาก NFPA 77, Recommended 
Practice on Static Electricity  
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6. มีการกําหนดการบํารุงเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ที่เหมาะสมเพื่อทําใหอุปกรณและ
ระบบควบคุมที่ใชกับเชื้อเพลิงเหลวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. หามสูบบุหร่ี หามทําใหเกิดเปลวไฟ หามไมใหมีการตัดหรือการเชื่อม ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บ
เชื้อเพลิงเหลวหรือมีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้น 

8. ในการซอมบํารุงถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และระบบทอลําเลียงเชื้อเพลิงเหลว จะตองทําการระบาย
ของเหลวและไลของเหลวดวยวิธีการที่เหมาะสม กอนที่จะทําการซอมบํารุง 
 
13. ระบบการปองกันอัคคีภัย 
 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบทอเปยก (Wet-Pipe Automatic Sprinkler System) ที่สามารถจาย
น้ําในอัตราการไหลที่ตองการ และมีความนาเชื่อถือ จะเปนระบบปองกันอัคคีภัยพื้นฐานสําหรับพื้นที่ที่ใช
ในการจัดเก็บ การถายเท และการใชงาน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งในแตละพื้นที่จะตองถูก
ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับอันตรายที่อยูในพื้นที่ ขอกําหนดตอไปนี้จะเปนขอกําหนดเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 1. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งในพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดเล็กที่อยูในอาคารหรือ
หองที่ใชในการจายเชื้อเพลิงเหลว ที่มีอุณหภูมิบรรยากาศสูงกวาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวที่จัดเก็บ 
จะตองออกแบบใหระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงสามารถจายน้ําไดในอัตราการไหลอยางนอย 0.5 แกลลอน
ตอตารางฟุต (20.3 ลิตรตอนาทีตอตารางเมตร) ของพื้นที่ และอุณหภูมิการทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ควรเลือกเทากับ 74 องศาเซลเซียส 
 2. สําหรับพื้นที่ที่มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่อยูในภาชนะที่สามารถเคลื่อนที่ไดและจัดเก็บอยูใน
ช้ันวาง (Rack) นอกจากจะตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่เพดานแลวจะตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ภายในชั้นวางดวย ตามขอกําหนดที่กําหนดไวใน มาตรฐาน NFPA 13, Standard for the Installation of 
Sprinkler Systems และ มาตรฐาน NFPA 30, Flammable and Combustible Liquid Code      
 3. ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว หรืออุปกรณที่มีเชื้อเพลิงเหลวบรรจุอยูมากกวา 
500 แกลลอน (1,893 ลิตร) และเชื้อเพลิงเหลวดังกลาวไดรับความรอน ควรจะติดตั้งระบบละอองน้ําดับเพลิง
แบบเปด (Deluge Water Spray System) โดยมีอัตราการปลอยน้ําดับเพลิงอยางนอย 0.25 แกลลอนตอตาราง
ฟุต (10.2 ลิตรตอนาทีตอตารางเมตร) ของพื้นที่ผิวถัง 
 ฐานรากของถังและอุปกรณที่ใชในกระบวนการควรเปนโครงสรางที่สามารถทนไฟได และในกรณี
ที่เปนโครงสรางเหล็กก็ตองมีการปองกันใหกับโครงสรางเหล็กนั้น  
 ในพื้นที่ปดที่มีขนาดเล็ก ภายในเครื่องจักร หรือถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว อาจจะมีการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงชนิดพิเศษ ใชในการดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายใน เพื่อใหสามารถที่จะทําการดับเพลิงไดอยางรวดเร็ว 
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ตัวอยางของระบบดับเพลิงชนิดพิเศษไดแก ระบบโฟมดับเพลิง ระบบคารบอนไดออกไซดความดันต่ําแบบ
ฉีดทวม ระบบกาซสะอาด และระบบสารดับเพลิงเคมีแหง  
 หลักการในการเลือกระบบดับเพลิงพิเศษจะมีหลักการดังตอไปนี้ 
 1. ประสิทธิภาพในการดับเพลิงของสารดับเพลิงที่มีตอเชื้อเพลิงเหลว 
 2. การทําความสะอาด เครื่องจักรหรือพื้นที่หลังจากที่มีการปลอยสารดับเพลิง เนื่องจากสารดับเพลงิ
บางชนิดเมื่อมีการใชงานจะมีการตกคางและตองมีการทําความสะอาดในภายหลัง 
 3. คาใชจายในการติดตั้งระบบดับเพลิง 
 สําหรับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดถังตั้งที่มีขนาดใหญที่ตั้งอยูบนดินควรจะติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง
ไวที่ถังเก็บ เพื่อใชดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายในถัง นอกจากนี้ยังควรมีระบบโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ไดเตรียม
ไวเพื่อชวยเสริมการดับเพลิงของระบบโฟมดับเพลิงหลักดวย 
 นอกจากที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะมีการติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงแลว ควรจะมีการติดตั้งระบบ 
ละอองน้ําดับเพลิง เพื่อใชในการลดความรอนจากภายนอกที่ถายเทมายังถังในกรณีที่มีเพลิงไหมเกิดขึ้น
บริเวณขางเคียง หรือใชในการลดอุณหภูมิของถังเพื่อควบคุมเพลิงไหมไมใหลุกลามอยางรวดเร็วในกรณีที่
เกิดเพลิงไหมขึ้นกับถังเก็บเชื้อเพลิง 
 นอกจากนี้ควรมีการติดตั้งสายฉีดน้ําดับเพลิงทั้งขนาดเล็ก และสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญ 
จุดประสงคของการติดตั้งสายฉีดน้ําดับเพลิง คือ 
 1. ลดความรอนใหกับถังเก็บเชื้อเพลิงหรือส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 
 2. ใชดับเพลิงที่เกิดกับเชื้อเพลิงเหลว 
 3. ใชดับเพลิงที่เกิดกับเชื้อเพลิงชนิดทั่วไป 
 4. ใชในการฉีดไลเชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหลใหไปยังตําแหนงที่ปลอดภัย 
 โดยรายละเอียดการติดตั้งของระบบสายฉีดน้ําดับเพลิงดูไดจากภาคที่ 4 ภายในคูมือฉบับนี้ 

 
6.5 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน 
 
1. ความหมายของการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน 

การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน หมายถึง การวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณที่ไมสามารถควบคุมได
ทันทีทันใดไวลวงหนา โดยอาศัยความรวมมือจากสถานประกอบการใกลเคียง และหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินมีความสําคัญตอสถานประกอบการ 4 ประการดังนี้  

1. สามารถชวยผูท่ีตกอยูในอันตราย รักษาชีวิตผูปฏิบัติตามแผน และผูบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน 
เมื่อมีการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน จะมีการออกแบบอาคาร การออกแบบทางหนีไฟในอาคารและ

ติดตั้งระบบสัญญาณอัตโนมัติทําใหเอื้อตอการอพยพและควบคุมเหตุการณ เมื่อไดฝกซอมรับเหตุการณ
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ฉุกเฉินตามแผนก็จะทําใหผูปฏิบัติงานทําการอพยพออกมาจากอาคารไดอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 
ปราศจากการตื่นกลัวและสับสนอลหมาน ในกรณีที่มีผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานที่ผานการ
ฝกซอมปฐมพยาบาลมาแลวก็สามารถชวยทําการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและเคลื่อนยายไปยังศูนย
รักษาพยาบาลเพื่อสงตอใหแกแพทยและพยาบาลทําการดูแลรักษาไดทัน ถามีผูไดรับบาดเจ็บเปนจํานวน
มาก 

2. จํากัดความเสียหายตอทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด  
จากการออกแบบอาคารและติดตั้งระบบเฝาระวัง รับสัญญาณแจงเหตุ และอุปกรณควบคุมเหตุ

ฉุกเฉินเบื้องตนไวอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในจุดที่คาดวามีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินไดมากกวาบริเวณอื่น 
สถานประกอบการที่มีการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน ทําใหผูพบเห็นเหตุการณสามารถรายงานการเกิดเหตุได
รวดเร็วและระงับเหตุการณไดทันที ทําใหควบคุมเหตุการณไดในระยะเวลาอันสั้นแมเหตุฉุกเฉินจะลุกลาม
ออกไปก็สามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกไดทันทีตามขอตกลงในระยะกอนเกิดเหตุ ทําให
ความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด ซ่ึงสถานประกอบการที่ไมมีการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน ถาเกิดการระเบิดหรือ
เพลิงไหม อาคารจะถูกทําลายจากแรงระเบิดและเพลิงจะลุกไหมอยางรวดเร็ว 

3. สามารถคนหาสาเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินในระยะหลังเกิดเหตุ จะกําหนดผูที่รับผิดชอบและบทบาทหนาที่ใน

การสอบสวนคนหาสาเหตุ ซ่ึงจะทําใหผูรับผิดชอบกระตือรือรนในการคนควาหาความรูและขอมูลเกี่ยวกับ
การสอบคนหาสาเหตุ หลักฐานและนําสิ่งตัวอยางไปวิเคราะห แลวทําการสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอันตราย
รายแรงดังกลาวขึ้น หลังจากนั้นก็เร่ิมดําเนินการซอมแซมเครื่องจักร และบูรณะสวนที่ชํารุดเสียหาย แลวเร่ิม
ดําเนินการผลิตอีกครั้งดวย ความมั่นใจวาจะไมเกิดเหตุฉุกเฉินอีก 

4. ชวยปกปองชื่อเสียงของสถานประกอบการ  
เนื่องจากการเกิดเหตุฉุกเฉินเปนแหลงขาวที่สําคัญของสื่อมวลชน ในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินจะ

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตอนรับผูส่ือขาว หองพัก บริเวณที่อนุญาตใหเขาไดและผูใหขาว การ
เผยแพรขาวสารจะตรงกันและเปนไปตามที่ไดรับจากผูใหขาวของสถานประกอบการโดยปราศจากการแพร
ภาพขณะเกิดเหตุ หรือการวิพากษวิจารณเหตุการณซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง 

 
2. การจัดเตรียมเอกสารแผนฉุกเฉิน 

การจัดเตรียมเอกสารที่สําคัญสําหรับการเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณฉุกเฉิน คือการจัดทําแผน
ฉุกเฉิน โดยที่สวนประกอบตางๆ ของแผนควรจะมีขอมูลเพียงพอที่จะใชงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ ดังนั้น
ควรมีสวนประกอบสําคัญตางๆที่ดังตอไปนี้ 
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 สวนท่ี 1 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินและขอมูลท่ีจําเปน 
 ภายในองคกร แตละโรงงานตองมีรายการหมายเลขโทรศัพทของตน ที่สามารถติดตอ
บุคคล หรือหนวยงาน ที่ตองการไดในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอาจไดแก 

• ผูจัดการโรงงาน 
• ผูประสานงานกรณีฉุกเฉิน 
• เจาหนาที่ดานกฎหมาย 
• หนวยงานควบคุมเหตุฉุกเฉิน 
• ผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
• ผูประสานงานภาวะฉุกเฉิน 
• ผูในการปฐมพยาบาล 

หนวยงานสนับสนุนภายนอกองคกร หมุน 191 เรียกตํารวจ หรือแจงความ  
หมุน191กรณีไฟไหม 

• สถานีดับเพลิงทองที่ สถานีดับเพลิงภายในทองที่ใกลเคียงเชน เทศบาล  
เปนตน 

• สถานีตํารวจทองที่ สถานีตํารวจใกลเคียง 
• การไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
• โรงพยาบาล โรงพยาบาลใกลเคียง โรงพยาบาลศูนย 
 

 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน  
ควรระบุช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง ตําแหนงที่กําหนดไวเปนจุดควบคุมภาวะฉุกเฉินหลักและจุด

ที่สํารองไว เผ่ือกรณีที่จุดแรกไมสามารถใชการได ตลอดจนวิธีการสื่อสารประสานงานในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ลักษณะการผลิต เร่ิมจากกระบวนการผลิตในแตละอาคาร หรือเครื่องจักรหลัก ไปจนถึง
ผลผลิตที่ไดและของเสียที่ออกมา และการจัดเก็บสารเคมี และแนบเอกสารแสดงอันตราย โดยตอง
ระบุถึงวัตถุอันตรายที่เก็บ ตําแหนงที่เก็บ ลักษณะของภาชนะที่เก็บ และปริมาณสูงสุดที่จัดเก็บ
เอาไวรายละเอียดของโรงงานควรระบุช่ือบริษัท สถานที่ตั้ง สถานที่ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน 
จํานวนพนักงาน เวลาในการทํางาน ตําแหนงที่กําหนดไวเปนจุดควบคุมภาวะฉุกเฉินหลัก และจุดที่
สํารองไวเผ่ือกรณีที่จุดแรกไมสามารถใชการได ตลอดจนวิธีการสื่อสาร ประสานงานในภาวะ
ฉุกเฉินขอมูลที่เปนประโยชนไดแก 

• สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย และวิธีการจัดเก็บ และปริมาณที่จัดเก็บ 
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• กระบวนการผลิต 
• เอกสารแนบรายการสารเคมีที่เกี่ยวของ 
 

 สวนท่ี 3 เกณฑการพิจารณา เหตุการณฉุกเฉิน  
สวนนี้จะเปนการใหคํานิยามเหตุการณฉุกเฉิน ชนิดของเหตุการณ และระดับความรุนแรง 

และเมื่อไรควรจะเปนเวลาปฏิบัติการ และลักษณะใดที่จัดเปนความรุนแรงระดับตางๆ เปนตนซึ่ง
ควรจัดไดพิจารณาจากการวิเคราะหอันตรายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีอันตรายที่อยูภายใน
โรงงาน การวิเคราะหครอบคลุมถึง สภาวะปกติ และสภาวะที่หยุดการผลิต เชน ไฟฟาดับ หรือการ
ติดขัดในการหลอเย็นเครื่องจักร เตาปฏิกิริยา แรงดันเพิ่มขึ้นจากระดับที่ควบคุม การหยุดชะงักของ
สารตั้งตน ดังนี้ 

• ชนิดอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑที่เปนสารตั้งตน เชื้อเพลิง หรือสารหลอเย็น 
ตัวเรงปฏิกิริยา เปนตน 

• อุปกรณ และวิธีการที่ใช หรือมาตรการการควบคุมอันตรายนั้น 
• ความรูความสามารถของบุคลากรภายในองคกร ในการที่จะควบคุมอันตราย

นั้น 
• หนวยงานภายนอกองคกรมีความสามารถในการควบคุมอันตรายนั้นหรือไม 

ในระดับใด 
• ควรคํานึงถึงอันตรายประเภทอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ

อันตรายจากภัยธรรมชาติ 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเพลิงไหมควรจะตองมีความแตกตางไปจากกรณีปกติหรือถาหาก

เปนกรณีที่สารพิษร่ัวไหลแตละกรณีลวนตองมีการปฏิบัติการที่เหมาะสมตอสถานการณ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อจัดทําเอกสารงายตอการนําไปปฏิบัติ และเปนไปตามหลักการดังกลาวมาแลวขางตน 

ควรจะตองมีการแยกประเภทของเหตุการณฉุกเฉิน ใหเปนหมวดหมูดังตอไปนี้ 
• ไฟไหม และการระเบิด 
• การรั่วไหลของกาซ 
• การหก ไหล ของวัตถุอันตราย หรือของเสียที่เปนของเหลว 
• อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ 
• ภัยธรรมชาติ 
• การกอการจลาจล หรือการขูลอบวางระเบิด 
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สวนท่ี 4 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ  
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคนแตละคนจะตองมีรายละเอียดไว ในแผนฉุกเฉนิ

ของแตละโรงงาน บุคคลเหลานี้ควรจะประกอบไปดวย ผูประสานงานในเหตุการณฉุกเฉิน หัวหนา
งานในแตละแผนก ผูที่จะใหการปฐมพยาบาล ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน และผูมาติดตอ เปนตน ควร
จะตองระบุทั้งชื่อและหนาที่ที่รับผิดชอบ 

   
สวนท่ี 5 การสื่อสาร  
การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน และการรายงานแจงเหตุ สวนนี้เปนเรื่องที่สําคัญจะตองระบุ

วิธีการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน เชน สัญญาณเตือนภัยตางๆ และคนที่จะตองแจงใหทราบ
เหตุการณ การแจงเหตุ ความเขาใจที่ตรงกัน ลดความสับสนที่จะเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด ขอมูล
เบื้องตนที่ควรจะไดเพื่อการพิจารณา เลือกหาวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสมควรจะมีดังตอไปนี้ 

• ขอมูลจริงของลักษณะ หรือธรรมชาติของปญหาที่เกิดขึ้น 
• ช่ือผูแจง และเบอรโทรศัพท 
• ช่ือโรงงาน และเลขที่หรือสถานที่ที่เกิดเหตุ 
• เวลา และสภาพอากาศขณะที่เกิดเหตุการณ 
• ช่ือ และปริมาณของสารเคมีที่เกี่ยวของ 
• ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
• อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับคน หรือส่ิงแวดลอม 

 
สวนท่ี 6 วิธีการปฏิบัติ 
 สวนนี้จะประกอบดวย วิธีการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินที่พนักงานและผูมาติดตองานจะตอง

ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติจะตองเขียนแยกจากกันตามชนิดของเหตุการณในโรงงานทั้งนี้อาจเปน
วิธีการปฏิบัติทั่วไป สําหรับการหนีภัย จนกวาจะพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับเหตุการณทีเกิดขึ้น
กอนวิธีการปฏิบัติ ควรจะบอกใหมีการกดสัญญาณเตือนภัย เสนทางที่ใชในการหนีภัย และการนับ
จํานวนพนักงาน และผูมาติดตอ 

จากนั้นจะตองระบุถึงวิธีการปฏิบัติของกลุมคนที่ทําหนาที่เฉพาะอยาง เชน ผูใหการ
ชวยเหลือปฐมพยาบาล ผูประสานงานในการภาวะฉุกเฉิน หัวหนางานแตละแผนก ทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

ไมควรเขียนวิธีการปฏิบัติ ที่เปนงานอันตราย เชน การคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 
หรือการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินถาหากทางโรงงานไมมีอุปกรณ เครื่องมือ และบุคลากรที่ผาน
การอบรมแลว 
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  สวนท่ี 7 อุปกรณ เคร่ืองมือ และสถานที่ท่ีใชในการปฏิบัติฉุกเฉิน  
จะตองจัดทํารายการอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มี พรอมทั้งระบุ

สถานที่จัดเก็บทํารายการเฉพาะอุปกรณที่มีอยูเทานั้นและมั่นใจวาเจาหนาที่ที่ใชเครื่องมือมีความ
เขาใจวิธีการใชงานอยางถูกตอง อุปกรณที่ใชในเหตุฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบ และทดสอบ
อุปกรณตามชวงเวลาที่กําหนด ควรจัดทํารายการสําหรับเครื่องมืออุปกรณที่ตองไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกองคกร และเพิ่มหมายเลขโทรศัพท ของแหลงสนับสนุนไวใน สวนที่ 1 

 
  สวนท่ี 8 การทดสอบแผน 

 การกําหนดบุคคลและขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการสื่อสารที่กําหนดไวในแผนการ 
อาจไมเปนไปตามที่วางไว การทดสอบขั้นตอนโดยการจําลองกรณีฉุกเฉินขึ้น และทําการทดสอบ
การประเมินผลของแตละสวน จะชวยในการประเมินหลังจากการทดสอบหรือ หลังจากเหตุการณที่
เกิดจริง องคกรควรจะกําหนดชวงเวลาในการทดสอบ และแบบฟอรมการบันทึกและการวัดผล
ประเมินผล 

 
  สวนท่ี 9 การพัฒนาแผน และการบํารุงรักษา 

 แผนฉุกเฉินของโรงงานตองจัดใหมีครอบคลุมทุกสวนในโรงงาน การจัดทําแผนตองมี
สวนรวมจากพนักงานทุกคนตองทําการทบทวนแผนฉุกเฉินทุกๆ หกเดือนเพื่อประสิทธิภาพของ
แผนผูประสานงานในเหตุการณฉุกเฉิน และหัวหนางานแตละแผนก ควรดูแลรักษาแผนที่วางไว 
การเปลี่ยนแปลงแผนจะตองเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นในโรงงานแผนฉุกเฉิน
ควรจะมีการทบทวนอยางนอยปละสองครั้งโดยทางโรงงานเอง เพื่อใหแผนที่วางไวมีประสิทธิภาพ 
ผูประสานงานในแตละแผนก ควรที่จะรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการแผนฉุกเฉิน แผนจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงงาน การแกไขแผนฉุกเฉินจะตองสง
ใหกับพนักงานทุกคนในโรงงาน ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

 
  สวนท่ี 10 เอกสารแสดงรายละเอียดของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

บางโรงงานอาจมีการจัดเก็บสารเคมีไวหลายชนิด ดังนั้นควรจัดทํารายการวัตถุอันตรายที่
เก็บไว และที่นํามาใชงานในโรงงาน และจะตองแนบไวกับแผนฉุกเฉินดวย สารเคมีไมไดมีไวใช
ในโรงงานตลอดเวลา อาจจะไมตองนํามาทําเปนรายการทั้งหมดก็ไดถาหากไมใชประเภทที่เปนสาร
อันตราย ควรจะระบุจํานวนวัตถุอันตรายทั้งหมดที่เก็บไวปริมาณสูงสุด ขนาดและลักษณะของ
ภาชนะบรรจุควรระบุไวในรายการดวย รายละเอียดเอกสารตองระบุรายละเอียดของสารเคมีหรือ

หนา 6-50 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

วัตถุอันตราย ซ่ึงอาจหาไดจากเอกสารแสดงความเปนอันตราย (MSDS) หรือเอกสารอธิบาย
กระบวนการผลิต และปฏิกิริยาเคมีของสารที่นํามาใชในการประกอบกิจการ เปนตน  

 
  สวนท่ี 11 แผนผังโรงงาน และแผนที่แสดงบริเวณโรงงาน  

แผนผังโรงงาน และแผนที่แสดงบริเวณโรงงานตองประกอบไปดวย 
• เสนทางการอพยพ และบริเวณที่ปลิดภัยของการรวมพล 
• บริเวณที่มีสัญญาณเตือนภัย  
• หองปฐมพยาบาล สถานที่เก็บอุปกรณ 
• เครื่องมือฉุกเฉิน 
• ถังเก็บสารเคมี 
• สถานที่เก็บวัตถุอันตราย 
• ตําแหนงทางหนีไฟ ทางออกตางๆ 
• ตําแหนงหัวดับเพลิง 
• ตําแหนงวาลวปดฉุกเฉิน 
• ทอน้ํา รางระบายน้ํา แผนที่โรงงานควรมีรัศมีอยางนอยสองกิโลเมตร โดยรอบ

แผนที่แสดงแหลงชุมชน อุตสาหกรรม แหลงน้ํา 
 

สวนท่ี 12 การอบรมพนักงาน และเจาหนาท่ีปฏิบัติการ  
พนักงานจะตองไดรับการอบรมในเรื่องแผนฉุกเฉินและไดรับการแจกสําเนาฉบับลาสุด 

ของทีมฉุกเฉินที่ทําหนาที่ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินตองผานการอบรมตามเงื่อนไขที่กําหนดกอนที่
จะใหปฏิบัติหนาที่ การอบรมตองทําการบันทึก และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ดังนั้นจึง
ตองทําการสอบพรอมกับการบันทึกผลการสอบ ยกตัวอยางเชนการใชเครื่องชวยหายใจผูที่ผานการ
อบรมตองไดรับการสภาพรางกาย โดยผลการทดสอบจากบุคลากรทางการแพทยเทานั้นจึงจะเปนที่
ยอมรับ เปนตน 

 
  สวนท่ี 13 ระเบียบปฏิบัติในการรายงาน และแบบฟอรม  

เพื่อความสะดวกในการบันทึก และการไดมาซึ่งลักษณะของขอมูลที่ตองการ ดังนั้นตองทํา
การออกแบบเอกสารหรือแบบฟอรมการรายงาน ใหบุคคลที่เกี่ยวของนําไปใชปฏิบัติได ดังเชน 
แบบรายงานการเกิดเหตุฉุกเฉินแบบบันทึกผลการซอม รายการตรวจ ขั้นตอนการหยุดเครื่อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนหนีภัย เปนตน 

หนา 6-51 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม          โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

3. วิธีปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีไฟไหม 
พนักงานที่จะดับไฟควรผานการอบรมการดับเพลิงเบื้องตนมากอน เมื่อพบเห็นเพลิงไหม 

สามารถที่จะตัดสินใจวาจะดับไฟอยางไร ดังขั้นตอนที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1. เมื่อพบวามีเพลิงไหมใหกดสัญญาณเตือนภัย เพื่อแจงเหตุทันที 
2. พนักงานทุกคนเมื่อไดยินสัญญาณเตือนภัยใหหยุดการทํางานทันที โดยการกดปุมหยุดฉุกเฉินที่

เครื่องจักร หากเปนเพลิงใหญตองโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง 
3. พนักงานที่อยูในเหตุการณพิจารณาประเภทเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหม ถาเปนไฟไหมเล็ก สามารถ

ดับโดยเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด ถาสามารถดับไดดวยน้ํา ใหฉีดดวยน้ํา โดย
ใชน้ําใหมากที่สุดที่จะทําใหไฟดับได หรือจนกวาเจาหนาที่ดับเพลิงจะมาทําหนาที่ดับเพลิงแทน 

4. ถามีไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาลุกไหม หามใชน้ําฉีด 
5. แยกเชื้อเพลิงออกจากแหลงที่เกิดเพลิงไหม หรือฉีดน้ําคลุมกันไฟออกไปใหไกล 
6. ถาเปนภาชนะบรรจุกาซ ทอบรรจุกาซ ใหฉีดดวยน้ํา เพื่อใหทอเย็น ใหใชน้ําจากทอน้ําดับเพลิงที่

ใกลที่สุดฉีดคลุมไว ใหระลึกเสมอวา ทอ แทงค หรือภาชนะบรรจุใดๆ จะแตกระเบิดได ถาหากไดรับความ
รอนสูง ดังนั้นควรอยูหางในระยะที่ปลอดภัย เพราะอาจถูกวัสดุอุปกรณที่ติดอยูกับภาชนะบรรจุ กระเด็นใส 
ทอบรรจุกาซ หรือแทงค จะมีความปลอดภัย ถาฉีดน้ําคลุมไว ไมใหอุณหภูมิเกิดจุดเดือดของเนื้อโลหะที่ทํา
เปนภาชนะบรรจุในกรณีที่ทอหรือแทงคที่บรรจุกาซเหลวถูกไฟไหม ควรฉีดน้ําคลุมดานบนของภาชนะไว
เพราะ ดานบนของภาชะจะเปนชองวางที่มีไอกาซความดันสูงเมื่อไดรับความรอนจะดันภาชนะดานบน
แตกราวได 
 ในภาคที่ 6 นี้ไดกลาวถึง การจัดการและบริหารความปลอดภัยดานอัคคีภัย โดยไดบอกถึงอันตราย
ดานอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง คุณสมบัติและการจัดเก็บสารเคมี ของเหลวไวไฟ ติดไฟ รวมไปถึงการ
วางแผนรับเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงสามารถนําความรูของภาคอื่นๆ ที่มีอยูในคูมือฉบับนี้ มาประยุกตใชในการจัดทํา
แผนฉุกเฉิน เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณการเกิดอัคคีภัย หรือเหตุการณตางๆ และชวยลดความ
เสียหายตอชีวิตและตอทรัพยสินไดเปนอยางยิ่ง  
 ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดของภาคที่ 1 จนถึงภาคที่ 6 ในหนังสอืคูมือฉบับนี้ไดใหความรูตางๆ ทางดาน
การปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดและปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยซ่ึงยังเปนประโยชนตอผูอาน 
หนวยงาน หรือองคกรตางๆ อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับโรงงาน หนวยงาน 
องคกรตางๆ ไดอีกดวย 

หนา 6-52 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



   คูมือการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานผลติผลติภณัฑพลาสตกิ และโฟม           โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
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