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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรให้กำหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรการคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ในการ
ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด

๑

บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๒ หรือ
จำพวกที่ ๓ ที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแบ่ง
โรงงานออกเป็น ๓ จำพวก คือ
• โรงงานจำพวกที่ ๑ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตาม
ความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
• โรงงานจำพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่ เ มื่ อ จะประกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งแจ้ ง ให้
ทราบก่อน
• โรงงานจำพวกที่ ๓ ได้ แ ก่ โรงงานประเภท ชนิ ด
และขนาดที่ตั้งโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ดำเนินการได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๗

ทัง้ นี้ ประเภท หรือชนิดของโรงงาน และการแบ่งโรงงานแต่ละประเภท หรือชนิด เป็นโรงงาน
จำพวกที่ ๑ โรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ ปรากฏในบัญชีท้ายกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ได้มีการระบุการบังคับใช้เฉพาะโรงงาน
จำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ เท่านั้น โดยไม่ใช้บังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๑
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕
ข้ อ ๑๖ ข้ อ ๑๗ และข้ อ ๑๘ ของประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒
เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ แม้ได้กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ออกก่อนหน้านี้
คือ
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒
• พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
• พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
แต่ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า “บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน (ฉบับทีย่ กเลิกไปแล้ว) ให้ใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้” ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงยังคงใช้บังคับ
อยู่ตามนัยบทเฉพาะกาลดังกล่าว ในการออกประกาศฉบับนี้จึงได้มีการยกเลิกบทบัญญัติใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) เฉพาะในเนื้อหาที่ประกาศใหม่ ได้แก่
• ข้อ ๖-๑๐ ในหมวด ๒ เรื่องเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉินในโรงงาน
• ข้อ ๑๑-๑๓ ในหมวด ๓ เรื่องเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย
• ข้อ ๑๔-๑๘ ในหมวด ๔ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงหรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการดับเพลิง
และการป้องกันอัคคีภยั

๘

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “โรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย สู ง ” หมายความว่ า
โรงงานซึ่ ง มี ก ารประกอบกิ จ การโรงงานที่ มี ก ารใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง วั ต ถุ ไ วไฟ หรื อ
มีลักษณะที่ทำให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้
ท้ายประกาศฉบับนี้ ได้ระบุบัญชีโรงงานที่จัดเป็นโรงงานประเภทความเสี่ยงต่อการเกิด
อั ค คี ภั ย สู ง ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ เป็ น ไปตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ย
ประกาศฉบับนี้ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
“โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” หมายความว่า โรงงานซึ่งมีการ
ประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้าย
ประกาศนี้
โรงงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จัดเป็นโรงงานประเภทความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย ปานกลาง ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ เป็ น ไปตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
“ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้” หมายความว่า เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อน
หรื อ เปลวไฟที่ ท ำงานโดยอั ต โนมั ติ และอุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ แ บบกดหรื อ ดึ ง
เพื่อให้สัญญาณเตือนภัย
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ (๑) อุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ (๒) ตู้ควบคุมระบบ และ (๓) อุปกรณ์เตือนภัย โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกัน
ด้วยสายสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งระบบจะทำงานตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้
ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรืออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีการกำหนดไว้
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อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตู้ควบคุมระบบ

ภาพที่ ๑

๙

อุปกรณ์เตือนภัย

อุปกรณ์หลักของระบบ

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ มี ๒ แบบ
คือ (๑) แบบจุด (Spot Type) ตามภาพที่
๒ และ (๒) แบบต่อเนื่อง (Linear Type)
ตามภาพที่ ๓ และ ๔ โดยแบบจุด แบ่ง
เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทลำแสง
(Photoelectric Type) และ (๒) ประเภท
รวม (Combine Type) โดยแบบรวมนี้
สามารถตรวจจับได้ทั้งควันไฟและความ
ร้อน โดยอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลที่เป็นที่ยอมรับ
เช่น UL (Underwriters Laboratories),
FM (Factory Mutual) เป็นต้น

ภาพที่ ๒

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่างๆ

หมายเหตุ : อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ควั น ไฟบางชนิ ด มี ก ารใช้ ส ารกั ม มั น ตภาพรั ง สี ซ่ึ ง ต้ อ งรายงานข้ อ มู ล สารกั ม มั น ตภาพรั ง สี
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตภาพรังสี

๑๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง มี ๒ ประเภท คือ (๑) อุปกรณ์รับส่งอยู่ในชุด
เดียวกัน ตามภาพที่ ๓ และ (๒) อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกัน ตามภาพที่ ๔ โดยใช้ในการติดตั้ง
กรณีหลังคาอาคารมีความสูงมากกว่า ๕ เมตร และมีระยะความยาวของอาคารมากกว่า ๕ เมตร
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ในกรณีที่ระยะเกิน ๑๐๐ เมตร ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์นี้เพิ่มเติม

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

อุ ป กรณ์ รั บ ส่ ง อยู่ ใ นชุ ด
เดียวกัน

อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกัน

อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ความร้ อ น มี ๓ แบบ คื อ (๑) แบบความร้ อ นคงที่ (Fixed
Temperature Type) เป็นการตรวจจับที่อุณหภูมิคงที่ เช่น ที่อุณหภูมิ ๕๗ องศาเซลเซียส เมื่อ
เกิดเพลิงไหม้และในพื้นที่มีความร้อนถึงอุณหภูมินั้น อุปกรณ์จะทำงานทันที (๒) แบบความร้อน
ผันแปร (Rate of Rise Type) อุปกรณ์จะทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่มีการเปลี่ยน
อุณหภูมิ ๘ องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา ๑ นาที (๓) แบบรวม (Combine Type) โดยแบบนี้
เป็นการรวมอุปกรณ์ตรวจจับแบบ (๑) และแบบ (๒) มาใช้ในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถ
ตรวจจับความร้อนได้ทั้ง ๒ แบบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ ๕

ในกรณีพื้นที่กระบวนการผลิต
หรือพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ อุปกรณ์
ไฟฟ้ า ทั้ ง หมดที่ ติ ด ตั้ ง ภายในพื้ น ที่
ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น ชนิ ด กั น ระเบิ ด
(Explosion Proof Type) รวมทั้ง
อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ความร้ อ นต้ อ ง
เป็ น ชนิ ด กั น ระเบิ ด เช่ น เดี ย วกั น
ดังตัวอย่างในภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖

๑๑

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดกันระเบิด

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กลับมาที่ตู้ควบคุม
โดยเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ก็สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้
ด้วยการใช้มือ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ (๑) แบบกด และ (๒) แบบดึง ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ ๗
และภาพที่ ๘

ภาพที่ ๗

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกด

ภาพที่ ๘

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบดึง

๑๒

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

อุปกรณ์เตือนภัย มี ๓ แบบ คือ (๑) แบบเสียง ใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ใช้งานทั่วไป และ
(๒) แบบแสง ใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือในพื้นที่มีเสียงดังจนไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงได้ และ (๓) แบบรวม เป็นอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงและแสงรวมกัน
ในอุปกรณ์เดียวกัน

ภาพที่ ๙

อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียง

ภาพที่ ๑๐ อุปกรณ์เตือนภัยแบบแสงและเสียง

ตู้ควบคุมระบบมีหน้าที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติและ
แบบมือถือ เมือ่ ตูค้ วบคุมได้รบั สัญญาณจะทำการประมวลผลแล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เตือนภัย
แบบเสียงหรือแสง โดยตู้ควบคุมมีหลายแบบซึ่งต้องมีการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
การใช้งานที่เหมาะสม
การเชื่ อ มต่ อ สายสั ญ ญาณจากตู้ ค วบคุ ม ไปยั ง อุ ป กรณ์ แจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ แ ละอุ ป กรณ์
เตือนภัย ต้องติดตั้งสายสัญญาณภายในท่อร้อยสายไฟเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ เช่น
การกระแทก สภาพการกัดกร่อน หรือการกัดแทะของสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งท่อร้อยสายไฟ
และกล่องต่อสายสัญญาณต้องมีการทำสัญลักษณ์เพื่อให้แยกออกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ และเพื่อ
ให้ทำการบำรุงรักษาระบบได้อย่างถูกต้อง

ภาพที่ ๑๑ ตู้ ค วบคุ ม ระบบสั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ
เพลิงไหม้
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๑๓

“ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ” หมายความว่ า ระบบดั บ เพลิ ง ที่ ส ามารถทำงานได้ ทั น ที
โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และประเภทของเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นๆ โดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มีการใช้งานกัน
แพร่หลายคือ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ซึ่ง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานเมือ่ เพลิงไหม้ทเี่ กิดขึน้ ภายในพืน้ ทีน่ นั้ มีอณ
ุ หภูมถิ งึ ค่าทีห่ วั กระจาย
น้ำดับเพลิงนั้นๆ สำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติอื่นๆ มีรายละเอียดในหมวด ๕
“เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ
ยาง พลาสติก
เพลิงประเภท เอ เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดกับเชื้อเพลิงธรรมดาที่พบได้ในพื้นที่ทั่วไป และต้องมี
การเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้มีความสามารถของเครื่องดับเพลิงในการดับเพลิงประเภท
เอ โดยมีรายละเอียดในหมวด ๓
“เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ และน้ำมันต่างๆ
เพลิงประเภท บี เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดกับเชื้อเพลิงที่พบได้ในพื้นที่กระบวนการผลิตหรือ
พื้นที่จัดเก็บซึ่งมีของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ ดังนั้นต้องมีการเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ให้มีความสามารถของเครื่องดับเพลิงในการดับเพลิงประเภท บี โดยมีรายละเอียดในหมวด ๓

๑๔

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

“วัตถุไวไฟ” หมายความว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายสันดาปเร็ว
วัตถุไวไฟ คือ วัตถุหรือสารทีส่ ามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมือ่ ได้รบั ความร้อนหรือประกายไฟ
โดยมีสถานะเป็นของเหลว หรือก๊าซ หรือของแข็ง ซึ่งการพิจารณาว่าวัตถุหรือสารใดจัดเป็น
วัตถุไวไฟตามประกาศฉบับนี้นั้น สามารถจำแนกได้เป็น ๒ กรณี คือ
๑) วั ต ถุ ไวไฟนั้ น อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) วัตถุหรือสารนั้นจัดเป็นวัตถุไวไฟตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดใช้
จุดวาบไฟ (Flash Point) เป็นเกณฑ์กำหนด คือ ถ้าสารนั้นๆ มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๖๐
องศาเซลเซียส จะจัดเป็นสารไวไฟ
“วัตถุที่ติดไฟ” หมายความว่า วัตถุที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาป
วัตถุที่ติดไฟ เป็นวัตถุทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติในการติดไฟได้
“วั ต ถุ ท นไฟ” หมายความว่ า วั ต ถุ ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง และไม่ ล ดความแข็ ง แรง
เมื่อสัมผัสกับไฟในช่วงเวลาหนึ่ง
วัตถุก่อสร้างที่เป็นวัตถุทนไฟ เช่น อิฐบล็อค อิฐมวลเบา แผ่นยิปซั่ม หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่
ติดไฟ ส่วนเหล็กรูปพรรณต่างๆ ไม่จัดเป็นวัตถุทนไฟ เนื่องจากเหล็กจะลดความแข็งแรงเมื่อ
สัมผัสกับความร้อนจากเพลิงไหม้
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หมวด

๒

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
ข้อ ๔ อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและ
แจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง อาคารตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่ ไ ม่ มี ค นงานปฏิ บั ติ ง านประจำและมี ก ารติ ด ตั้ ง
หรือใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ
หรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจ
จับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้
ไฟฟ้ า จากระบบแสงสว่ า งและที่ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งจั ก ร
หรื อ มี ร ะบบไฟสำรองที่ จ่ า ยไฟสำหรั บ ระบบแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ เพลิ ง ไหม้ อั ต โนมั ติ
และอุ ป กรณ์ แจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ด้ ว ยมื อ ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง
อาคาร โดยการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมกับ
ประเภทเชื้อเพลิงและสภาพการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ ตามราย
ละเอียดในตารางที่ ๑

๑๖

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ตารางที่ ๑
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ

ลักษณะเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่ติดไฟหรือเมื่อเริ่มเผาไหม้แล้วก่อให้เกิดควันไฟ
เชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า เป็นต้น
เชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุไวไฟ เช่น ทินเนอร์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น

สาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ที่พบมากในประเทศไทย คือการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
การลั ด วงจรของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ดั ง นั้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ เพลิ ง ไหม้
อัตโนมัติและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือในพื้นที่ดังต่อไปนี้
๑) พื้นที่ที่ไม่มีคนปฏิบัติงานเป็นประจำและในพื้นที่นั้นมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
๒) พื้นที่ที่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟ
๓) พื้นที่ที่มีการจัดเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย
แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลัก และแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองจะทำงานทันทีเมื่อแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลักขัดข้อง และแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ได้นานไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง รวมทั้งห้ามทำการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าของระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
ข้ อ ๕ การติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
ที่เป็นที่ยอมรับ
การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างมาตรฐานสากล ได้แก่ National Fire Protection Association
(NFPA) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการนำไปใช้เป็นกฎหมายหรือมาตรฐาน
ในหลายๆ ประเทศ โดยมาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ NFPA 72 - National Fire Alarm Code
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หมวด

๓

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ข้อ ๖ อาคารโรงงานนอกจากได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตแิ ล้ว ยังต้องติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง
แบบมื อ ถื อ โดยให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ไ ด้
กำหนดไว้ในหมวดนี้
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ต้ อ งเหมาะสมกั บ
ประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตาม มอก. ๓๓๒
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก.
๘๘๑ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
หรือ มอก. ๘๘๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม หรือ
มาตรฐานที่ ส ำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรมกำหนด หรื อ มาตรฐานอื่ น ที่
เทียบเท่า
แม้จะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในโรงงานแล้ว
ทุกโรงงานจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ด้วย เนื่องจากเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ดับเพลิงเบื้องต้น หรือเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้เริ่มต้น
จะสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทำการดับเพลิงได้ใน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทำงานซึ่งอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในพื้นที่
นั้นๆ
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สารดับเพลิงแต่ละชนิดที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
มีความสามารถและความเหมาะสมกับการดับเพลิงแต่ละประเภท
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ ๕ ประเภท ดังนี้
• เพลิงประเภท เอ คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา
ทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติกประเภท
ต่ า งๆ โดยมี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น อั ก ษร เอ อยู่ ภ ายในรู ป
สามเหลี่ยมสีเขียว
• เพลิงประเภท บี คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากของเหลวไวไฟ
ของเหลวติดไฟ และก๊าซไวไฟ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร
บี อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
• เพลิงประเภท ซี คือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยัง
มีการใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร ซี อยู่
ภายในรูปวงกลมสีฟ้า
• เพลิงประเภท ดี คือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับโลหะติดไฟ เช่น
แมกนีเซียม ไททาเนียม โซเดียม และโปตัสเซียม โดยมี
สัญลักษณ์อักษร ดี อยู่ภายในรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง
• เพลิงประเภท เค คือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับเครื่องครัวที่มีการ
ปรุงอาหารโดยใช้นำ้ มันพืช หรือไขสัตว์ ซึง่ สามารถติดไฟได้
มีสญ
ั ลักษณ์อกั ษร เค

Ordinary
Combustibles
Flammable
Liquids

Electrical
Equipment

Combustible
Metals
Combustible
Cooking

ภาพที่ ๑๒
สัญลักษณ์เพลิงประเภท
ต่างๆ

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใช้ต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.) ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒

มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
มาตรฐานประเทศไทย
มอก. ๓๓๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical Types. ANSI/UL 299
มอก. ๘๘๑ เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ : คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Types. ANSI/UL 154
มอก. ๘๘๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
Film-Forming Foam Types. ANSI/UL 8
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๑๙

จากตารางข้างต้น ANSI (American National Standards Institute) เป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยของ UL จึงมีการใช้รหัสร่วมกันเป็น ANSI/UL โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ได้รับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ต้องมีตราสัญลักษณ์ (Mark) ดังภาพที่ ๑๓

ภาพที่ ๑๓

สั ญ ลั ก ษณ์ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ข้อ ๗ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลกรัม พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งาน
ไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ในโรงงานต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕
กิโลกรัม (๑๐ ปอนด์) โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีหลายประเภทตามชนิดของสารดับเพลิงที่
บรรจุเพื่อใช้ในการดับเพลิงกับเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

ภาพที่ ๑๔

เครื่องดับเพลิงแต่ละประเภท

๒๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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ต้องมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้มีความพร้อมในการใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยต้องตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน การตรวจสอบ
สามารถกระทำตามที่ผู้ผลิตกำหนดหรืออย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบความดันที่มาตรวัดและ
สภาพอุปกรณ์ยึดสลัก (Tamper Seal) ของสลักดึง (Pull Pin) ต้องอยู่ในสภาพปกติ พร้อมทั้ง
ป้ายรายละเอียดต่างๆ ที่ด้านข้างเครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องอยู่ในสภาพที่สามารถอ่านวิธีการ
ใช้งานและประเภทสารดับเพลิงได้อย่างชัดเจน
Pull
Pin

Tamper
Seal

ภาพที่ ๑๕

การตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือ

Name Plate

ข้อ ๘ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
การเลือกประเภทและความสามารถของเครื่องดับเพลิง ต้องเป็นไปตามตารางที่ ๓
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๑

ตารางที่ ๓ การติดตั้งของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
พื้นที่ครอบคลุมต่อเครื่อง
โรงงานที่มีความเสี่ยง ความสามารถ ดับเพลิง ๑ เครื่องสำหรับ ระยะทางเข้าถึงเครื่องดับ
ของเครือ่ ง
เพลิงสำหรับเพลิงประเภท
ต่อการเกิดอัคคีภัย
เพลิงประเภท เอ
ดับเพลิง
บี (เมตร)
(ตารางเมตร)

ปานกลาง

สูง

คือ

2A
3A
4A
6A
10A-40A
10B
20B

280
418
557
836
1,045
-

9
15

4A
6A
10A
20A-40A
40B
80B

372
557
930
1,045
-

9
15

วิธีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามตารางที่ ๓ มีตัวอย่างการคำนวณดังต่อไปนี้
• โรงงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ปานกลางมีขนาด ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องการ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบที่มีความสามารถในการดับเพลิง 2A และ 6A ให้คำนวณหา
จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ต้องติดตั้ง
• วิธีคำนวณ
- กรณีเลือก 2A:
- กรณีเลือก 6A:

(๒,๐๐๐/๒๘๐) = ๗.๑๔ ถัง / ดังนั้นเลือกทั้งหมด ๘ ถัง
(๒,๐๐๐/๘๓๖) = ๒.๓๙ ถัง / ดังนั้นเลือกทั้งหมด ๓ ถัง

ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารเลื อ กเครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ที่ มี ค วามสามารถในการดั บ เพลิ ง ที่
แตกต่างกัน จะทำให้มีจำนวนการติดตั้งที่แตกต่างกันตามตัวอย่างข้างบน

๒๒

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๙ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน ๒๐ เมตร
และให้สว่ นบนสุดอยูส่ งู จากพืน้ ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร มีปา้ ยหรือสัญลักษณ์ทมี่ องเห็น
ได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน ๒๐ เมตร โดยการเขียนเป็น
วงรัศมีของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือดังภาพที่ ๑๖

ภาพที่ ๑๖

สูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

ระยะห่างของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

สำหรับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ำหนักไม่เกิน
๑๘.๑๔ กิโลกรัม (๔๐ ปอนด์) ต้องมีการติดตั้งให้ส่วนบน
สุดของถังสูงจากพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และแนะนำให้
ติ ด ตั้ ง ส่ ว นล่ า งสุ ด ของถั ง สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐
มิลลิเมตร (๔ นิ้ว)

ภาพที่ ๑๗

ความสูงของการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๓

ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ป้ า ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ เ หนื อ เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะการติดตั้งที่กำหนด และเป็นการระบุตำแหน่งเครื่องดับเพลิง
แบบมื อ ถื อ นั้ น พื้ น ที่ โ ดยรอบด้ า นหน้ า เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ต้ อ งไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง และ
ต้องสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก

EX T

INGUISHER

ภาพที่ ๑๘

ตัวอย่างป้ายหรือสัญลักษณ์เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด

๔

ระบบน้ำดับเพลิง
ข้อ ๑๐ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งจั ด เตรี ย มน้ ำ
สำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่าย
น้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที
ระบบดั บ เพลิ ง ด้ ว ยน้ ำ ประกอบด้ ว ย ระบบท่ อ ยื น
(Standpipe) ระบบหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ
(Automatic Sprinkler Systems) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(Fire Pump) ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงจะต้องมี
เพี ย งพอในการส่ ง น้ ำ เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย ๓๐ นาที ทั้ ง นี้
มาตรฐานในการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตามประกาศในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๑ การติ ด ตั้ ง ระบบน้ ำ ดั บ เพลิ ง ต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับสำหรับระบบน้ำดับเพลิง
มีตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๕

ตารางที่ ๔ มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
มาตรฐานหลายเลข
NFPA 13
NFPA 14
NFPA 15
NFPA 20
NFPA 22
NFPA 24

ชื่อมาตรฐาน
Standard for the Installation of Sprinkler Systems
Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems
Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
Standard for the Installation of Stationary Pumps for
Fire Protection
Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
Standard for the Installation of Private Fire Service Mains
and Their Appurtenances

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ต้อง
เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลที่ ย อมรั บ ตั ว อย่ า งเช่ น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for
the Installation of Sprinkler Systems รายละเอียดของมาตรฐาน NFPA 13 แสดง
ไว้ในคำอธิบายข้อ ๑๓ ของประกาศฉบับนี้
ระบบท่ อ ยื น ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน เช่ น มาตรฐาน NFPA 14 Standard for
the Installation of Standpipe and Hose Systems โดยมาตรฐาน NFPA 14 แบ่งระบบ
ท่อยืนออกเป็น ๓ ประเภทคือ
• ท่อยืนประเภทที่ ๑ ประกอบด้วยวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาด ๖๕
มิลลิเมตร (๒๑/๒ นิ้ว) สำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้
สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ ๑๙
• ท่อยืนประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ขนาด ๒๕
มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) หรือ ๔๐ มิลลิเมตร (๑๑/๒ นิ้ว) สำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ใน
การดับเพลิงขนาดเล็ก ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ ๒๐
• ท่อยืนประเภทที่ ๓ ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ขนาด ๒๕
มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) หรือ ๔๐ มิลลิเมตร (๑๑/๒ นิ้ว) สำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารและวาล์วสาย
ฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาด ๖๕ มิลลิเมตร (๒๑/๒ นิว้ ) สำหรับพนักงานดับเพลิง
หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ ๒๑

๒๖

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพที่ ๑๙

ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ
Hose Reel ขนาด ๑ นิ้ว
ภาพที่ ๒๐

ท่อยืนประเภทที่ ๑ ประกอบด้วย
วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๒๑/๒
นิ้ว

ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ
Hose Rack ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว

ท่อยืนประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๑ นิ้วแบบ Hose
Reel หรือ ๑๑/๒ นิ้ว แบบ Hose Rack

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๗

Hose Valve ๒๑/๒ นิ้ว
ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ
Hose Rack ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว

ภาพที่ ๒๑

ท่อยืนประเภทที่ ๓ ประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๒๑/๒ นิว้ และชุดสายฉีด
น้ำดับเพลิงขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑๑/๒ นิ้ว

สำหรับการติดตั้งระบบท่อยืนภายในโรงงานควรติดตั้งเป็นระบบท่อยืนประเภทที่ ๓ เพื่อ
สามารถใช้ในการดับเพลิงได้ในทุกสถานการณ์
โดยทั่วไปวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงและชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงจะติดตั้งภายในตู้สายฉีดน้ำ
ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ระยะห่างระหว่างตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงต้องห่างกันไม่เกิน
๖๔ เมตร วัดตามแนวทางเดิน
มาตรฐาน NFPA 14 กำหนดอัตราการส่งน้ำดับเพลิงสำหรับท่อยืนประเภทที่ ๑ และ
ประเภทที่ ๓ ดังนี้ ในกรณีที่ระบบท่อยืนมีมากกว่าหนึ่งท่อ ปริมาณการส่งจ่ายน้ำจะต้องไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ แกลลอนต่อนาที (GPM) (๓๐ ลิตรต่อวินาที) สำหรับท่อยืนท่อแรกและ ๒๕๐
แกลลอนต่อนาที (๑๕ ลิตรต่อวินาที) สำหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ปริมาณการส่ง
น้ำรวมของท่อยืนเกิน ๑,๒๕๐ แกลลอนต่อนาที (๙๕ ลิตรต่อวินาที) ให้ใช้ปริมาณการส่งน้ำที่
๑,๒๕๐ แกลลอนต่อนาที (๙๕ ลิตรต่อวินาที) หรือมากกว่าได้ ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงต้องมี
เพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตราการไหลที่ระบบท่อยืนต้องการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
(ตามประกาศในข้อ ๑๐) ภาพที่ ๒๒ แสดงตัวอย่างการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงสำหรับท่อยืน
ประเภทที่ ๑ และ ๓ ตามมาตรฐาน NFPA 14

๒๘

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ท่อยืนเส้นที่ ๑ ท่อยืนเส้นที่ ๒ ท่อยืนเส้นที่ ๓ ท่อยืนเส้นที่ ๔
ต้องการน้ำ ต้องการน้ำ ต้องการน้ำ ต้องการน้ำ
500 GPM 250 GPM 250 GPM 250 GPM

อัตราการส่งน้ำรวมทีต่ อ้ งการเท่ากับ
500+250+250+250 = 1,250 GPM
• ระยะเวลาในการสำรองน้ำดับเพลิงอย่างน้อย ๓๐ นาที
• ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงอย่างน้อย = ๑,๒๕๐ x ๓๐ = ๓๗,๕๐๐ แกลลอน (๑๔๑,๙๓๗ ลิตร)
ภาพที่ ๒๒

ตัวอย่างการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 14 สำหรับโรงงาน ซึ่ง
ติดตั้งท่อยืนจำนวน ๔ ท่อยืน

ระบบน้ำดับเพลิงของโรงงานจะต้องมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department
Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด ๒๑/๒ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น
จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดย
สะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ ภาพที่ ๒๓ แสดงตัวอย่างหัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร

ภาพที่ ๒๓
หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อ
สวมเร็วขนาด ๒๑/๒ นิ้ว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๙

การส่งน้ำดับเพลิงให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการ
สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 20 Standard for the Installation
of Stationary Pumps for Fire Protection
โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA 20 ในประเทศไทย
มี ๒ ลักษณะคือ (๑) เครือ่ งสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวีย่ งหนีศนู ย์กลาง (Centrifugal Fire Pump)
ซึ่งอาจเป็นแบบ Horizontal Split-Case, แบบ End Suction หรือ แบบ In-Line ก็ได้, และ
(๒) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump)
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง จะต้องติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำ
จากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 20
ห้ามติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยมีระดับน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิง
ต่ำกว่าตัวเครื่อง ภาพที่ ๒๔ แสดงตัวอย่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางแบบ Horizontal Split-Case

ภาพที่ ๒๔

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แบบ Horizontal Split-Case

๓๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) จะติดตั้งใน
ลักษณะทีร่ ะดับผิวน้ำของแหล่งน้ำดับเพลิง หรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยูต่ ำ่ กว่าตัวเครือ่ ง ภาพที่ ๒๕
แสดงตัวอย่างของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง

ภาพที่ ๒๕
เ ค รื่ อ ง สู บ น้ ำ ดั บ เ พ ลิ ง
เทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical
Turbine Pump)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ ใน
กรณีที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องต่อกับแหล่งไฟฟ้าสำรองซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักของโรงงานดับ ภาพที่ ๒๖ แสดงตัวอย่างของการขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และมอเตอร์ไฟฟ้า
Horizontal Split-Case Fire Pump
Horizontal Split-Case Fire Pump

ตัวขับเครือ่ งยนต์
ดีเซล

ภาพที่ ๒๖

ถังน้ำมันดีเซลสำหรับ
เครือ่ งยนต์ดเี ซล

ตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้า

การขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และมอเตอร์ไฟฟ้า

๑๔๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด

๕

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ข้อ ๑๒ โ ร ง ง า น ที่ มี ส ถ า น ที่ จั ด เ ก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ห รื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ที่ ติ ด ไฟ ได้ ที่ มี พื้ น ที่ ต่ อ
เนื่องติดต่อกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ เช่ น ระบบ
หัวกระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ (Automatic
Sprinkler System) หรื อ ระบบอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า
ให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น
โรงงานที่ มี พื้ น ที่ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ติ ด ไฟได้ ตั้ ง แต่ ๑,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น
ระบบหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ การติ ด ตั้ ง ระบบหั ว
กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามประกาศในข้ อ ๑๓ ตั ว อย่ า งมาตรฐานสากลที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the
Installation of Sprinkler Systems		

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓

การติ ด ตั้ ง ระบบหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง อาจไม่ เ หมาะสมในบางพื้ น ที่ เช่ น ห้ อ ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่
เหล่านั้นเสียหาย ประกาศฉบับนี้อนุญาตให้ติดตั้งระบบอื่นที่เทียบเท่าระบบหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ในพื้นที่เหล่านั้นแทนได้ ระบบดับเพลิงแบบอื่นที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบสารสะอาดดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA
2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, ระบบก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide
Extinguishing Systems และระบบหมอกน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 750 Standard on
Water Mist Fire Protection Systems เป็นต้น ภาพที่ ๒๘ แสดงระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดับเพลิงขณะทำการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพที่ ๒๘
การทำงานของระบบก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง
ตามมาตรฐาน NFPA 12		
Standard on Carbon		
Dioxide Extinguishing		
Systems

ข้อ ๑๓ การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems				
NFPA 13 แบ่งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติออกเป็น ๔ ประเภทคือ (๑) ระบบท่อเปียก		
(Wet Pipe System), (๒) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System), (๓) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า
(Pre-Action System), และ (๔) ระบบเปิด (Deluge System)

๓๔

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑) ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)
ระบบนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะติดตัง้ โดยทัว่ ทุกพืน้ ทีภ่ ายในอาคาร เพราะระบบจะมีนำ้ อยูใ่ นเส้นท่อ
ตลอดเวลา เมื่อใดที่เกิดเพลิงไหม้ หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่เหนือบริเวณนั้นจะแตกและ
ฉีดน้ำออกมาดับเพลิงทันที ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบนี้จะถูกควบคุมด้วยวาล์วควบคุมระบบท่อเปียก (Wet Pipe Alarm
Valve) เมื่อมีหัวกระจายน้ำดับเพลิงในระบบทำงานมีน้ำไหล วาล์วควบคุมระบบท่อเปียกจะมี
การส่งเสียงดังเพื่อทำให้ทราบว่า มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ตัวอย่างการติดตั้งและการทำงานของ
วาล์วควบคุมระบบท่อเปียกแสดงไว้ในภาพที่ ๒๙

เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตก
มีน้ำไหล วาล์วควบคุมระบบท่อ
เปียกจะทำงานส่งเสียงดังผ่าน
ระฆังน้ำ
ภาพที่ ๒๙

วาล์วควบคุมระบบท่อเปียก
(Wet Pipe Alarm Valve)

การทำงานของวาล์วควบคุมระบบท่อเปียกและตัวอย่างการติดตั้ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๕

๒) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)
ระบบนี้ภายในท่อจะไม่มีน้ำอยู่เลยแต่จะอัดด้วยอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน
ทำงาน ระบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วยวาล์วควบคุมระบบท่อแห้ง (Dry Pipe Alarm
Valve) เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตกออก ความดันของก๊าซในท่อจะลดลงจนถึงจุดทำงาน
วาล์วควบคุมแบบท่อแห้งจะเปิดออกทำให้น้ำไหลเข้าไปในเส้นท่อ ระบบนี้เหมาะที่จะติดตั้ง
สำหรับพืน้ ทีป่ อ้ งกันทีม่ อี ณ
ุ หภูมโิ ดยทัว่ ไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึง่ หากมีนำ้ จะทำให้เกิดการแข็งตัว
ของน้ำในเส้นท่อเป็นเหตุให้ระบบเสียหายได้ ภาพที่ ๓๐ แสดงแผนภาพการทำงานของระบบ
ท่อแห้ง
ภายในท่อน้ำไม่มีน้ำแต่อัดด้วยอากาศหรือก๊าซไนโตรเจน
หัวกระจายน้ำดับเพลิง

วาล์วควบคุมระบบท่อแห้ง
(Dry Pipe Alarm Valve)
ภาพที่ ๓๐

ภายในท่ อ ของระบบท่ อ
แ ห้ ง จ ะ อั ด ด้ ว ย ก๊ า ซ
ไนโตรเจนหรืออากาศเมื่อ
หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง
แตก ความดันของก๊าซใน
ท่ อ จ ะ ล ด ล ง จ น ถึ ง จุ ด
ทำงาน วาล์วควบคุมระบบ
ท่อแห้งจะเปิดออก ทำให้
น้ ำ ดั บ เพลิ ง ไหลเข้ า ไปใน
ท่อเพื่อดับเพลิง

การทำงานของวาล์วควบคุมระบบท่อแห้ง (Dry Pipe Alarm Valve)

๓) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System)
ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางกลของระบบท่อ
และหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจฉีดน้ำโดยที่ไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือ
อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงเสียหาย ภายในเส้นท่อจะไม่มีน้ำดับเพลิงอยู่เช่นเดียวกับระบบท่อแห้ง
ระบบจะถูกควบคุมด้วยวาล์วควบคุม (Pre-Action Control Valve) วาล์วควบคุมจะเปิดออก
ปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในท่อ เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ได้ ตัวอย่าง
การทำงานของระบบนี้แสดงในภาพที่ ๓๑

๓๖

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
ตู้ควบคุมระบบ
สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

หัวกระจายน้ำดับเพลิง

วาล์วควบคุมระบบ
(Control Valve)
ภาพที่ ๓๑

ภายในท่ อ ของระบบท่ อ
แ ห้ ง จ ะ อั ด ด้ ว ย ก๊ า ซ
ไนโตรเจนหรืออากาศเมื่อ
หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง
แตก ความดันของก๊าซใน
ท่ อ จ ะ ล ด ล ง จ น ถึ ง จุ ด
ทำงาน วาล์วควบคุมระบบ
ท่อแห้งจะเปิดออก ทำให้
น้ ำ ดั บ เพลิ ง ไหลเข้ า ไปใน
ท่อเพื่อดับเพลิง

การทำงานของระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System)

๔) ระบบเปิด (Deluge System)
ระบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่เพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
รุนแรง เช่น พื้นที่เก็บของเหลวไวไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน เป็นต้น การติดตั้งหัวกระจาย
น้ำดับเพลิงจะเป็นแบบเปิด (Open Sprinkler) หรือ หัวฉีดน้ำฝอยดับเพลิง (Water Spray
Nozzle) เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัวจึงจะสามารถดับไฟที่เกิดขึ้นได้ทันที การออกแบบ
ระบบนี้จะใช้ร่วมกันกับมาตรฐาน NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems
for Fire Protection
ภาพที่ ๓๒ แสดงขั้ น ตอนการทำงานของระบบเปิ ด หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง จะเป็ น							
แบบเปิด ภายในท่อจะไม่มีน้ำอยู่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือระบบ Pilot
Sprinkler ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้จะสั่งให้วาล์วควบคุมระบบเปิด (Deluge Valve) เปิดออก
น้ ำ จะไหลเข้ า ไปในท่ อ และกระจายออกจากหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง เพื่ อ ดั บ เพลิ ง ได้ ทั น ที								
ภาพที่ ๓๓ แสดงการทำงานของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิดเพื่อป้องกันเพลิงไหม้		
ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 15

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๗

หัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด
เมื่อหัว Pilot Sprinkler
ตรวจจั บ เพลิ ง ไหม้ ไ ด้ จ ะ
ให้วาล์วควบคุมระบบเปิด
ปล่อยน้ำเข้าไปในเส้ น ท่ อ
เมื่ อ น้ ำ ดั บ เพลิ ง ไหลไปถึ ง
หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง
แบบเปิ ด น้ ำ ดั บ เพลิ ง จะ
กระจายออกเพื่ อ ทำการ
ดับเพลิงได้ทันที

Pilot Sprinkler
สำหรับตรวจจับเหตุ
เพลิงไหม้

วาล์วควบคุม
ระบบเปิด

ภาพที่ ๓๒

ภาพที่ ๓๓

การทำงานของระบบเปิด (Deluge System)

การทำงานของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ของ
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

๓๘

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องทำการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่
นั้ น ๆ ซึ่ ง เรี ย กว่ า พื้ น ที่ ค รอบครอง มาตรฐาน NFPA 13 แบ่ ง พื้ น ที่ ค รอบครองออกเป็ น ๓
ประเภทคือ (๑) พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light Hazard), (๒) พื้นที่ครอบครองอันตราย
ปานกลาง (Ordinary Hazard), และ (๓) พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra Hazard)
การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่จัดเก็บสินค้า อาจติดตั้งที่หลังคาของอาคาร
เก็บสินค้าอย่างเดียวในกรณีที่การจัดเก็บวัตถุไม่ได้กองเก็บสินค้าบนชั้นวาง (Rack) อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที่มีการจัดเก็บวัตถุบนชั้นวาง อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้ง In-Rack Sprinkler
ทำงานร่ ว มกั บ หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง ที่ ติ ด ตั้ ง ที่ ห ลั ง คา ภาพที่ ๓๔ แสดงการติ ด ตั้ ง ของ
In-Rack Sprinkler สำหรับอาคารจัดเก็บสินค้าที่มีการกองเก็บสินค้าบนชั้นวาง ตามมาตรฐาน
NFPA 13
In-Rack Sprinkler

ภาพที่ ๓๔

การติดตั้ง In-Rack Sprinkler บนชั้นวางสำหรับจัดเก็บสินค้า

หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งในระบบดับเพลิงมีได้หลายลักษณะ ภาพที่ ๓๕ แสดง
ตัวอย่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบต่างๆ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจเป็นลักษณะหัวคว่ำ
(Pendent) หรือหัวหงาย (Up-Right) ก็ได้ ในกรณีที่เป็นระบบเปิด (Deluge System)
หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง จะเป็ น แบบเปิ ด ซึ่ ง เรี ย กว่ า หั ว ฉี ด น้ ำ ฝอยดั บ เพลิ ง (Water Spray
Nozzle)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๙

หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับใช้ในพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย โดยปกติจะมีขนาด
รูออริฟิซ (Orifice) เท่ากับ ๑/๒ นิ้ว เรียกว่า Standard Orifice อย่างไรก็ตามในกรณีที่พื้นที่
ครอบครองเป็นแบบอันตรายปานกลางหรืออันตรายมาก หรือเป็นหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่
ติดตั้งในพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse Storage) อาจจำเป็นต้องเลือกใช้หัวกระจายน้ำดับ
เพลิงที่มีขนาดรูออริฟิซใหญ่ขึ้นเป็นแบบ Large Drop ขนาดรูออริฟิซ ๑๗/๓๒ ถึง ๕/๘ นิ้ว
หรื อ แบบ ESFR (Early Suppression Fast Response) ขนาดรู อ อริ ฟิ ซ ๓/๔ นิ้ ว ก็ ไ ด้
ตามความเหมาะสมตามที่กำหนดในมาตรฐาน NFPA 13

Pendent

Up-Right

Early Suppression Fast Response
In-Rack(ESFR)
Sprinkler
ภาพที่ ๓๕

Water Spray Nozzle

Large Drop

ตัวอย่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบต่างๆ

๔๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๑๔ สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๔ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น
วัตถุไวไฟหรือสารไวไฟ หมายถึง วัตถุหรือสารที่สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับ
ความร้อนหรือประกายไฟ อาจอยู่ในสถานะของแข็ง เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ
ของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สารทำละลายต่างๆ และก๊าซ เช่น ก๊าซ
หุงต้ม ก๊าซมีเทน เป็นต้น
พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟจะต้องกั้นแยกออกจากส่วนอื่นๆ ของอาคารด้วยส่วนกั้นแยกที่มี
อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ตามประกาศในข้อ ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ
มีขนาดตั้งแต่ ๑๔ ตารางเมตร ขึ้นไป พื้นที่จัดเก็บนี้จะต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุไวไฟที่จัดเก็บด้วย ตัวอย่างของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่สามารถ
ติดตั้งภายในพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟนี้ เช่น ระบบสารสะอาด ดับเพลิง ระบบโฟม ระบบก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
ภาพที่ ๓๖ แสดงตัวอย่างการทดสอบระบบโฟมดับเพลิงสำหรับอาคารซึ่งใช้ในการเก็บ
ของเหลวไวไฟที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๔ ตารางเมตร

ภาพที่ ๓๖
การทดสอบการทำงานของ
ระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติ
ของอาคารที่ใช้ในการจัดเก็บ
ของเหลวไวไฟ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด

๖

การตรวจสอบ ทดสอบ
และบำรุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ
ข้อ ๑๕ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งตรวจสอบ
ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อม
ทำงานได้ ต ลอดเวลา โดยการตรวจสอบ
ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านัน้
ให้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ยประกาศนี้
หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนการตรวจสอบ
การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับ
การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย เพื่ อ ให้ ร ะบบและอุ ป กรณ์
มีความพร้อมในการทำงานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ
ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์นสี้ ามารถดำเนินการ
โดยการใช้เอกสารตามแนบท้าย หรือสามารถใช้ตามมาตรฐาน
สากลที่เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น NFPA 25 Standard for
the Inspection, Testing, and Maintenance of WaterBased Fire Protection Systems เป็นต้น

๔๒

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพที่ ๓๗

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ภาพที่ ๓๘

การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์ โดยให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงาน พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้
เมื่อดำเนินการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน และต้องมี
การจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในโรงงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด

๗

การฝึกอบรม
เรือ่ งการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับ
การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตามที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมกำหนด ทั้ ง นี้
ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึก
อบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการฝึกอบรมเรือ่ งการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด

๘

อื่นๆ
ข้อ ๑๘ ช่ อ งเปิ ด ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ที่ ผ นั ง พื้ น หรื อ คานและ
ช่ อ งท่ อ ต่ า งๆ ต้ อ งใช้ วั ส ดุ ปิ ด กั้ น ช่ อ งท่ อ และ
ช่องเปิดเหล่านี้ด้วยวัตถุทนไฟที่ป้องกันไฟได้
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากเพลิงไหม้ลุกลามจากบริเวณหนึ่ง
ไปอีกบริเวณหนึ่ง
ช่องเปิดบนผนัง พื้น หรือ คาน ที่มีอัตราการทนไฟของ
อาคาร ซึ่งเกิดจากงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ต้องมีการ
อุดปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟลาม (Firestop) ที่เหมาะสม โดย
อัตราการทนไฟของวัสดุอุดปิดช่องเปิดต้องสามารถทนไฟได้
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ตัวอย่างของช่องเปิดที่พบทั่วไปในอาคาร
และโรงงาน ซึ่ ง ต้ อ งอุ ด ปิ ด ช่ อ งเปิ ด ด้ ว ยวั ส ดุ ป้ อ งกั น ไฟลาม
แสดงไว้ในภาพที่ ๓๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๕

๒
๓

๑
๑
ภาพที่ ๓๙

๑

๒

๑

ตัวอย่างช่องเปิดต่างๆ ภายในอาคารที่ต้องอุดปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟลาม
๑. ช่องเปิดที่เกิดจากรอยต่อของพื้น ผนัง และคานของบริเวณพื้นที่ปิดล้อมทนไฟ
๒. ช่องเปิดที่เกิดจากการเดินท่อลมทะลุผ่านผนังทนไฟของอาคาร
๓. ช่องเปิดที่เกิดจากการเดินท่อน้ำ ท่อสายไฟ ทะลุผ่านผนังทนไฟของอาคาร

การทดสอบความสามารถของวัสดุป้องกันไฟลามต้องเป็นไปมาตรฐานสากล ตัวอย่าง
มาตรฐานสากลในการทดสอบวัสดุป้องกันไฟลาม เช่น มาตรฐาน ASTM E814, Standard
Test Method for Fire Tests of Through Penetration Fire Stops และมาตรฐาน
UL 1479, Standard for Fire Tests of Through Penetration Firestops เป็นต้น
วัสดุป้องกันไฟลาม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานเมื่อได้รับความร้อนเป็น
๔ ประเภท คือ
๑) วัสดุทขี่ ยายตัวภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (Intumescent Reaction) เป็นวัสดุทขี่ ยายตัว
เมื่อได้รับความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้ โดยวัสดุดังกล่าวจะขยายตัวไปแทนที่
ช่องว่างในช่องเปิดทีเ่ กิดขึน้ เช่น กรณีการยุบตัวของท่อพลาสติก หรือฉนวนทีใ่ ช้หมุ้ ท่อ
เป็นต้น
๒) วัสดุที่เปลี่ยนเป็นเถ้าถ่านภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (Carbonization Reaction) เป็น
วัสดุที่เปลี่ยนเป็นเถ้าถ่านเมื่อได้รับความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้แล้วจะกลายเป็น
ขี้เถ้าในภายหลังแต่ใช้เวลานานมาก วัสดุประเภทนี้สามารถใช้งานกับรอยต่อระหว่าง
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ชิน้ ส่วนโครงสร้าง (Construction Joint) เช่น ผนังกับพืน้ และช่องเปิดซึง่ ท่อสายไฟฟ้า
เปลือยหรือวัตถุที่ลอดผ่านไม่มีการยุบตัวหรือเสียรูปขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ท่อเหล็ก
เป็นต้น
๓) วัสดุที่คายสารหล่อเย็นภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (Endothermic Reaction) วัสดุ
ป้องกันไฟลามชนิดนี้จะคายสารหล่อเย็นออกมา โดยจะทำงานร่วมกับแผ่นฉนวน
ใยหิน (Mineral Wool) เหมาะกับการใช้งานในช่องเปิดขนาดใหญ่ เช่น ช่องเปิด
งานไฟฟ้า ช่องเปิดงานสุขาภิบาล ช่องเปิดงานระบบปรับอากาศ เป็นต้น
๔) วัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (Insulation Reaction) วัสดุ
ป้องกันไฟชนิดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ เหมาะกับการใช้งานในช่องเปิดขนาดใหญ่
เช่น ช่องเปิดงานไฟฟ้า ช่องเปิดงานสุขาภิบาล ช่องเปิดงานระบบปรับอากาศ เป็นต้น
ภาพที่ ๔๐ แสดงตัวอย่างของการใช้วัสดุป้องการไฟลาม อุดปิดช่องเปิดซึ่งเกิดจากการ
เดินท่อของงานระบบทะลุผ่านกำแพงทนไฟ ซึ่งมีอัตราการทนไฟ ๒ ชั่วโมง จากภาพแสดงให้
เห็นว่า ช่องว่างที่เกิดจากท่อทองแดง (ท่อด้านซ้าย) และท่อเหล็ก (ท่อด้านขวา) ซึ่งไม่ยุบตัวเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ ถูกอุดปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟลามทำจาก Mortar และปิดล้อมภายนอกด้วย
Rockwool วัสดุป้องกันไฟลามแบบ Mortar จะไม่มีการเปลี่ยนสภาพภายใต้สภาวะเพลิงไหม้
(Insulation Reaction) ดังนั้นไฟจะไม่สามารถลุกลามผ่านช่องเปิดนี้ไปได้
ช่องว่างที่เกิดจากท่อ PVC (ท่อตรงกลาง) ในภาพที่ ๔๐ ถูกอุดปิดด้วยวัสดุป้องกัน
ไฟลามซึ่งจะขยายตัวภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (Intumescent Reaction) เมื่อเกิดเพลิงไหม้และ
วัสดุอุดปิดท่อ PVC นี้ได้รับความร้อน วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวไปแทนที่ช่องว่างในช่องเปิดที่เกิด
จากการยุบตัวของท่อ PVC

Copper Pipe

PVC Pipe Steel Pipe

ภาพที่ ๔๐
ตั ว อย่ า งการอุ ด ปิ ด ช่ อ งเปิ ด
ด้ ว ยวั ส ดุ แ บบวั ส ดุ ที่ ข ยายตั ว
ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ เ พ ลิ ง ไ ห ม้
(Intumescent Reaction
สำหรั บ ท่ อ PVC (ท่ อ กลาง)
และวั ส ดุ ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง
สภาพภายใต้สภาวะเพลิงไหม้
(Insulation Reaction) สำหรับ
ท่อทองแดง (ท่อด้านซ้าย) และ
ท่อเหล็ก (ท่อด้านขวา)
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ข้อ ๑๙ พื้ น ที่ ข องอาคารโรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย สู ง และปานกลาง
ทีม่ สี ถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็นวัตถุทตี่ ดิ ไฟได้หรือสถานทีจ่ ดั เก็บ
วัตถุไวไฟ ต้องกั้นแยกจากพื้นที่ส่วนอื่นของอาคารด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟ
ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลางและสูง ตัวอย่างเช่น ไม้
กระดาษ ยาง ผ้า พลาสติก น้ำมันเชือ้ เพลิง สารทำละลาย เป็นต้น จะต้องกัน้ แยกออกจากส่วนอืน่ ๆ
ของอาคารด้วยส่วนกัน้ แยกทีม่ อี ตั ราการทนไฟไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง มาตรฐานสากลในการทดสอบ
ส่วนกั้นแยกที่มีอัตราการทนไฟของอาคาร ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 251 Standard for
Fire Tests of Building Construction and Materials, ASTM E119 Standard for Fire
Tests of Building Construction and Materials, UL 263 Standard for Fire Tests of
Building Construction and Materials และ ISO 834 Fire Resistance Tests เป็นต้น
ในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟนี้มีขนาดตั้งแต่ ๑๔ ตารางเมตรขึ้นไป นอกจากจะต้อง
กั้นแยกพื้นที่จัดเก็บออกจากส่วนอื่นๆ ของอาคารด้วยส่วนกั้นแยกทนไฟที่มีอัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ตามประกาศในข้อนี้แล้ว พื้นที่จัดเก็บนี้จะต้องมีการติดระบบดับเพลิง
อัตโนมัติให้เหมาะสมกับวัตถุไวไฟที่จัดเก็บตามประกาศในข้อ ๑๔ ด้วย
ในกรณีที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๔ ตารางเมตร
ต้องติดระบบเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมด้วย

การกั้นแยกต้องมี
อัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

ภาพที่ ๔๑

การจัดเก็บของเหลวไวไฟภายในส่วนกั้นแยกที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
และติดระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ นกรณีทม่ี พี นื้ ทีจ่ ดั เก็บตัง้ แต่ ๑๔ ตารางเมตรขึน้ ไป
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ข้อ ๒๐ อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เป็นโครงเหล็กต้องปิดหุ้มโครงสร้างด้วยวัสดุทนไฟ หรือ
ด้วยวิธกี ารอืน่ ทีท่ ำให้สามารถทนไฟได้อย่างน้อย ๑ ชัว่ โมง ถ้าเป็นอาคารหลายชัน้
ต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
โครงสร้างเหล็กของอาคารจะต้องได้รับการปกป้องจากความร้อนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อ
ป้องกันการวิบัติของตัวอาคาร เนื่องจากเหล็กจะสูญเสียกำลังในการรับแรงอย่างมาก ถ้าเหล็กได้
รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงเกินขีดความสามารถที่จะคงความแข็งแรงไว้ได้ วิธีการป้องกัน
โครงสร้างเหล็กและวัสดุป้องกันไฟสำหรับโครงสร้างเหล็กของอาคารมีดังต่อไปนี้

๑) การหุ้มโครงสร้างเหล็กด้วยแผ่นฉนวนทนไฟ
(Insulating Board Systems)
การป้องกันความร้อนให้กับโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีการนี้ จะใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน			
ซึ่งอาจเป็นแผ่นฉนวนที่ทำมาจากแคลเซียมซิลิเกต (Calcium Silicate) หรืออาจใช้แผ่น				
ฉนวนประเภทยิปซัมหุ้มโดยรอบโครงสร้างเหล็ก ตัวอย่างการหุ้มโครงสร้างเหล็กหน้าตัดรูปตัว I
(I-Section) ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนแสดงไว้ในภาพที่ ๔๒ โดยทัว่ ไปคานเหล็กหน้าตัดรูปตัว I
ที่มีอัตราส่วนเส้นรอบรูปต่อพื้นที่หน้าตัด (Perimeter/Area) เท่ากับ 150 m-1 เมื่อหุ้มด้วย
ฉนวนทนไฟทีค่ วามหนาประมาณ ๑๕-๒๐ มิลลิเมตรจะมีอตั ราการทนไฟโดยประมาณ ๑ ชัว่ โมง
แต่ถ้าหุ้มด้วยฉนวนทนไฟที่ความหนาประมาณ ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร จะมีอัตราการทนไฟโดย
ประมาณ ๒ ชั่วโมง
คานเหล็ก

เสาเหล็ก
ภาพที่ ๔๒
การใช้ แ ผ่ น ฉนวนทนไฟหุ้ ม
โครงสร้างเหล็ก

ฉนวนทนไฟ

แผ่นฉนวนทนไฟ

โดยทั่วไปแผ่นฉนวนประเภทยิบซัมจะได้รับความนิยมมากกว่าประเภทแคลเซียมซิลิเกต
เนื่องจากหาง่ายและราคาถูกกว่า การป้องกันโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีนี้นิยมใช้กับโครงสร้างที่เป็น
เสามากกว่าคาน เนื่องจากเสาเป็นส่วนของโครงสร้างที่มองเห็นง่าย จึงต้องการความสวยงาม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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๒) การหุ้มโครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีต (Concrete Encasement)
การป้องกันโครงสร้างเหล็กด้วยการหุ้มด้วยคอนกรีต เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ เนื่องจาก
คอนกรีตเป็นวัสดุที่หาง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้คอนกรีตยังเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีค่า
การนำความร้อนต่ำ อัตราการทนไฟของโครงสร้างเหล็กจะแปรผันโดยตรงกับความหนาของชั้น
คอนกรีตที่หุ้ม ยิ่งชั้นของคอนกรีตมีความหนามาก อัตราการทนไฟของโครงสร้างก็จะมากตาม
ไปด้วย อย่างไรก็ตามชั้นของคอนกรีตที่หนาจะทำให้น้ำหนักของโครงสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการหุ้มโครงสร้างด้วยคอนกรีต คือ จะใช้เวลาในการก่อสร้างนาน
เนื่องจากต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตที่หุ้มแข็งตัว ภาพที่ ๔๓ แสดงตัวอย่างการหุ้มโครงสร้าง
เหล็กด้วยคอนกรีต
เสาเหล็ก

คานเหล็ก

คอนกรีต
คอนกรีต
ก. การป้องกันโครงสร้างเหล็ก เสาและคานหน้าตัดรูปตัว I โดยการหุ้มด้วยคอนกรีต

ข. ตัวอย่างงานก่อสร้างที่มีการหุ้มเสาและคานเหล็กด้วยคอนกรีต เพื่อป้องกันความร้อน
ภาพที่ ๔๓

ตัวอย่างใช้การหุม้ โครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีต
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๓) การเติมโครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีต (Concrete Filling)
การเติมโครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีตเป็นวิธีการป้องกันความร้อนให้กับโครงสร้างเหล็ก
แบบหนึง่ ซึง่ แทนการหุม้ โครงสร้างเหล็กด้วยคอนกรีตภายนอก ด้วยการเทคอนกรีตเข้าไปภายใน
โครงสร้างเหล็กที่มีช่องกลวงตรงกลาง ตัวคอนกรีตภายในโครงสร้างเหล็กจะทำหน้าที่เป็นที่ทิ้ง
ความร้อน (Heat Sink) ขณะเกิดเพลิงไหม้ คอนกรีตที่เทเข้าไปภายในโครงสร้างเหล็กอาจเป็น
คอนกรีตอย่างเดียว หรืออาจจะเสริมด้วยเหล็กผูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ได้ ข้อได้เปรียบของ
การป้องกันโครงสร้างเหล็กจากอัคคีภัยด้วยวิธีนี้คือ โครงสร้างเหล็กจะมีขนาดไม่เทอะทะและ
สามารถทาสีภายนอกของโครงสร้างเหล็กได้ตามปกติ ภาพที่ ๔๔ แสดงตัวอย่างการเติมโครงสร้าง
เหล็กด้วยคอนกรีต
คอนกรีตเสริมความแข็งแรง
ด้วยเหล็กเส้น
ภาพที่ ๔๔
เสาเหล็กกลวง

ตัวอย่างเสาโครงสร้างเหล็กที่มีการเทคอนกรีตเข้าไป
ภายในเพื่อใช้ในการป้องกันการวิบัติของเสาเหล็ก
เนื่องจากความร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

๔) การพ่นโครงสร้างเหล็กด้วยวัสดุทนไฟ (Spray-on Systems)
การพ่นโครงสร้างเหล็กด้วยวัสดุทนไฟ สามารถทำได้โดยการพ่นฉนวนกันไฟและความ
ร้อนหุ้มภายนอกโครงสร้างเหล็ก วัสดุที่ใช้ในการฉีดพ่นอาจทำมาจากซีเมนต์หรือยิปซัมผสมกับ
ตัวผสม (Aggregate) ที่มีน้ำหนักเบา เช่น วัสดุพวกเวอร์มิคูไลท์ เพอร์ไลท์ หรือโพลีไสตรีน					
โดยมีวัสดุจำพวกเส้นใยไฟเบอร์หรือเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความร้อน จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E119 Standard for Fire Tests of
Building Construction and Materials พบว่าการนำเพอร์ไลท์มาผสมซีเมนต์และน้ำตาม
อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วฉีดพ่นโครงสร้างเหล็กให้มีความหนาโดยประมาณ ๒ นิ้วจะมีอัตราการ
ทนไฟประมาณ ๒ ชั่วโมง ตัวอย่างการป้องกันโครงสร้างเหล็กด้วยการพ่นด้วยวัสดุทนไฟแสดงไว้
ในภาพที่ ๔๕		

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ ๔๕

๕๑

การป้องกันโครงสร้างเหล็กโดยการพ่นด้วยวัสดุทนไฟ

๕) การทาโครงสร้างเหล็กด้วยสีทนไฟ (Intumescent Paint)
การทาโครงสร้างเหล็กด้วยสีทนไฟ เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโครงสร้างเหล็กจากอัคคีภัย
ที่นิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีผู้ผลิตสีทนไฟหลายรายซึ่งรายละเอียดและข้อกำหนดในการใช้
ก็จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต การเลือกใช้สีทนไฟที่เหมาะสมจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดจาก
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยทั่ ว ไปสี ท นไฟจะมี เรซิ น เป็ น
องค์ประกอบหลัก โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้เรซินได้รับความร้อนจะมีการขยายตัวคล้ายกับโฟม ซึ่งมี
สภาพเป็นฉนวนความร้อนเคลือบป้องกันโครงสร้างเหล็กไม่ให้สัมผัสกับไฟโดยตรง การขยายตัว
ของเรซินอาจมากถึง ๑๕-๓๐ เท่าของความหนาของสีทนไฟในสภาพปกติ ภาพที่ ๔๖ แสดง
การทำงานของสีทนไฟเมื่อสัมผัสกับความร้อน

๕๒

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพที่ ๔๖

การขยายตัวของสีทนไฟเมือ่ ได้สมั ผัสความร้อนจากเปลวไฟ

โครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน ๘ เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง
อั ต โนมั ติ ห รื อ มี ก ารป้ อ งกั น ความร้ อ นหรื อ ระบบระบายความร้ อ นมิ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตราย
ต่อโครงหลังคา โครงหลังคาของอาคารนั้นไม่ต้องมีอัตราการทนไฟตามที่กำหนดก็ ได้
การป้องกันความร้อนจากอัคคีภัยของโครงสร้างหลังคาเหล็กที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร				
โดยวัดจากพื้นถึงจุดที่สูงที่สุดของโครงหลังคา นอกจากจะทำได้โดยการหุ้มปิดโครงสร้างเหล็ก
ด้วยวัสดุทนไฟตามที่อธิบายไปแล้ว อาจสามารถทำได้โดยทำการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำ				
ดับเพลิงอัตโนมัติให้กับโครงหลังคาเหล็กหรือติดตั้งระบบระบายควันไฟให้กับโครงหลังคาเหล็ก
ก็ได้
การติ ด ตั้ ง ระบบหั ว กระจายน้ ำ อั ต โนมั ติ ใ ห้ กั บ โครงหลั ง คาเหล็ ก เมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้							
และหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำให้โครงหลังคาเปียก				
ซึ่งเป็นการลดความร้อนให้กับโครงหลังคาเหล็ก จนมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิบัติของเหล็ก
ภาพที่ ๔๗ แสดงตัวอย่างการติดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงให้กับโครงหลังคาเหล็กของอาคาร
จัดเก็บสินค้า (Warehouse) การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the Installation
of Sprinkler Systems		

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

		ภาพที่ ๔๗

๕๓

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติบนโครงหลังคาเหล็กของอาคาร
จัดเก็บสินค้า (Warehouse) เพือ่ ปกป้องโครงสร้างหลังคาเหล็กจากเพลิงไหม้

การระบายความร้อนออกจากโครงหลังคาโดยการติดตั้งระบบระบายควันไฟ สามารถ
ทำได้โดยการระบายควันไฟแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA 204
Standard for Smoke and Heat Venting หรือระบบระบายควันไฟทางกล ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น NFPA 92B Standard for Smoke Management Systems in Malls,
Atria, and Large Areas
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ควันไฟจะลอยขึ้นไปสะสมตัวอยู่ใต้หลังคาของอาคาร เมื่อเวลาผ่านไป
ควันไฟที่สะสมตัวจะมีความร้อนเพิ่มสูงขึ้นทำให้โครงหลังคาเหล็กมีอุณหภูมิสงู จนเกิดการวิบัตไิ ด้
ระบบระบายควันไฟจะทำหน้าที่ระบายควันไฟและความร้อนทำให้โครงหลังคาเหล็กมีอุณหภูมิ
ลดลง ไม่สูงจนเกินอุณหภูมิวิบัติ ภาพที่ ๔๘ แสดงตัวอย่างการติดตั้งช่องเปิดระบายควันโดยวิธี
ธรรมชาติบนหลังคาของอาคารโรงงาน และภาพที่ ๔๙ แสดงการต่อเชื่อมระบบระบายควันไฟ
กับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารตรวจพบว่า						
เกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะสั่งให้ช่องเปิดระบายควันเปิดออก			
เพื่อทำการระบายควันออกจากอาคาร

๕๔

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพที่ ๔๘
แสดงตั ว อย่ า งการติ ด ตั้ ง ช่ อ ง
เปิดระบายควันบนหลังคาของ
อาคารโรงงาน

ช่องเปิดระบายควัน

อุปกรณ์ตรวจจับควัน
ตู้ควบคุมสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ภาพที่ ๔๙

แสดงการต่อเชือ่ มระบบระบายควันไฟกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร

สำหรับช่องระบายอากาศที่หลังคาดังแสดงในภาพที่ ๕๐ เป็นช่องระบายอากาศ ซึ่งใช้ใน
สภาวะปกติ ไม่ถือว่าเป็นช่องเปิดระบายควันไฟตามประกาศนี้ เนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ช่องระบายอากาศในลักษณะนี้จะไม่สามารถทนต่อความร้อนสูงได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๕๕

ภาพที่ ๕๐

ช่องระบายอากาศลักษณะนี้ไม่สามารถใช้เป็นช่องเปิดระบายควันได้

ช่ อ งระบายอากาศที่ ห ลั ง คา
ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น ช่ อ งเปิ ด ระบาย
ควันตามประกาศนี้ เนื่องจาก
ไม่ ส ามารถทำงานได้ ภ ายใต้
อุณหภูมิที่สูงของควันไฟ

ข้อ ๒๑ การปฏิ บั ติ ง านในโรงงานซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ทำให้ เ กิ ด ประกายไฟหรื อ
ความร้อนที่เป็นอันตราย ต้องจัดทำระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือ
ความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
ด้านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือทำให้เกิดประกายไฟ หรือความร้อน
ที่ เ ป็ น อั น ตรายที่ ไ ม่ ใช่ ง านประจำหรื อ ไม่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของโรงงาน
ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
เพลิงไหม้หรือการระเบิด เนือ่ งจากประกายไฟหรื อ ความร้ อ นที่ เ กิ ด จากการทำงาน
เชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส งานเจียร งานย้ำ
หมุดด้วยความร้อนหรืองานอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน หรือทำให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟในขณะปฏิบัติงาน
ภาพที่ ๕๑
งานที่ทำให้เกิดประกายไฟ

๕๖

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

เอกสารขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน (Hot Work Permit Sheet)
ต้องมีการขออนุญาตก่อนล่วงหน้า และต้องมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนการใช้งานเสมอ
และต้องมีการเคลือ่ นย้ายวัสดุตดิ ไฟ หรือวัตถุไวไฟหรือเชือ้ เพลิงต่างๆ ออกจากพืน้ ทีท่ จี่ ะปฏิบตั งิ าน
โดยใบอนุญาตให้ทำงานต้องกำหนดระยะเวลาในการทำงานและระบุพื้นที่ให้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีการป้องกันประกายไฟหรือความร้อนที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
เช่น การใช้ผ้ากันไฟ ดังภาพที่ ๕๒ เพื่อคลุมเชื้อเพลิงไว้ หรือการใช้น้ำหล่อเย็นเชื้อเพลิงไว้
เป็นต้น แต่การหลีกเลี่ยงปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนภายในพื้นที่ท่ีจัดเก็บหรือมี
กระบวนการผลิตที่มีวัตถุติดไฟหรือไวไฟเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เช่น การหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อท่อ
ด้วยการเชื่อมไฟฟ้า แต่เปลี่ยนเป็นการใช้ข้อต่อเกลียวหรือหน้าแปลนแทนซึ่งจะไม่มีประกายไฟ
และความร้อนในการทำงาน เป็นต้น

ภาพที่ ๕๒
ตัวอย่างผ้ากันไฟ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๕๗

เอกสารขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน
[Hot Work Permit Document]
ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสมให้พร้อม ก่อนเริ่มทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน
ในกรณีทำงานที่มีประกายไฟหรือก่อให้เกิดความร้อนหรือมีเปลวไฟ ต้องขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนก่อนการทำงานเสนอ
การทำงาน รวมถึง งานเชื่อมต่างๆ งานตัดแต่งวัสดุที่มีประกายไฟ งานที่มีเปลวไฟ หรืองานอื่นๆ ที่ระบุเพิ่มเติมภายหลัง

ข้อบังคับ
- ให้ประเมินความเสี่ยงภัยที่ระบุไว้ด้านขวาก่อนเริ่มทำงาน
- ปฏิบัติงานตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงภัย
❑ ในพื้นที่มี SPRINKLERS, FIRE HOSE และเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือที่ใช้งานได้
❑ อุปกรณ์ที่จะใช้ทำงาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ผู้ขออนุญาตทำงาน
❑ พนักงานโรงงาน หน่วยงาน……………………..…..…………………….…
- พื้นที่ในระยะ 10 เมตร จากจุดทำงาน
❑ ผู้รับเหมา ชื่อ………………………………………………………………………
วันที่ขออนุญาต………………………………………………………………………………..
หมายเลขงานหรือโครงการ………………………………………………………...…….
ระบุพื้นที่ทำงานที่อาคาร/ตำแหน่ง/ชั้นที่……………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะงาน……………………………………………………..……………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จำนวนคนที่ทำงาน……………….……คน
ชื่อผู้ทำงาน………………………………………………………………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และมีการประเมินความเสี่ยงภัยต่างๆ
เพื่อการป้องกันอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว และอนุญาตให้ทำงานได้

ชื่อผู้อนุญาต……………………………………………………………………………..……..
ลงชื่อ…………………………………………วันที่………..…………………………………...
การอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะวันที่…………………………………………………..……….
เวลาทำงาน………………………………………….ถึง……………….……………………..

❑
❑
❑
❑
❑

ไม่มีวัตถุไวไฟ เศษใยหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ น้ำมันต่างๆ
ไม่มีไอเชื้อเพลิงอยู่ในปริมาณที่ทำให้เกิดการระเบิด
พื้นทีท่ ำงานไม่เปียกลื่น
พื้นวัสดุที่ตดิ ไฟได้ ต้องปิดด้วยผ้ากันไฟ หรือเททับด้วยทราย
เคลื่อนย้ายวัตถุที่ตดิ ไฟได้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ออกจาก
บริเวณทำงาน
❑ ปิดบังช่องเปิดที่พื้นและผนัง ด้วยวัสดุกันไฟ
❑ ให้รองใต้บริเวณที่ทำงาน ด้วยผ้ากันไฟ

- การทำงานที่ผนังหรือฝ้าเพดานหรืออุปกรณ์ที่ปิดหุ้ม

❑
❑
❑
❑
❑

โครงสร้างเป็นวัตถุไม่ตดิ ไฟ และไม่มีพื้นผิวหรือฉนวนที่ตดิ ไฟ
ไม่มีวัสดุติดไฟที่ฝั่งด้านตรงข้ามผนัง
ไม่มีสภาพที่จะนำความร้อนแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ
ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ปิดหุ้ม ปราศจากวัสดุติดไฟ
ภายในโครงปิดหุ้ม มีการระบายไอจากของเหลวไวไฟ

- เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัย (FIRE WATCH)

❑ ต้องอยู่เฝ้าพื้นที่ระหว่างการทำงานและต่อไปอีก 30 นาที เมื่องาน
แล้วเสร็จ รวมถึงช่วงเวลาพักหรือช่วงรับประทานอาหาร
❑ ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสม
❑ ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการแจ้ง
เตือนเหตุเพลิงไหม้
❑ ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำในบริเวณใกล้เคียง หรือด้านบน/ด้านล่าง
บริเวณที่ทำงาน

- ข้อบังคับอื่นๆ

อนุญาตให้ทำงานได้ภายใน 1 วัน
ตามเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ภาพที่ ๕๓

❑
❑
❑
❑

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ ต้องขออนุญาตแยกต่างหาก
ในพื้นที่มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรือควันไฟ
ต้องมีการระบายควันและไอต่างๆ ออกจากพื้นที่อย่างถูกต้อง
ต้องมีการติด LOCKOUT/TAGOUT

เอกสารขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน

การจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนในแต่ละประเภท
โรงงาน ควรจัดทำให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขต่างๆ เช่น สภาพการทำงาน กระบวนการผลิต
ประเภทและปริมาณเชื้อเพลิง เป็นต้น สำหรับภาพที่ ๕๓ เป็นตัวอย่างเอกสารขออนุญาตทำงาน
ที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน ตามมาตรฐาน NFPA 51B Standard for Fire Prevention
During Welding, Cutting, and Other Hot Work ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานสามารถนำไป
ดัดแปลงหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการใช้ในโรงงานแต่ละประเภท

๕๘

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒๒ โรงงานต้องจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน
สู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได้ภายในห้านาที
เส้ น ทางหนี ไ ฟ (Means of Egress) หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ต่ อ เนื่ อ งและไม่ มี อุ ป สรรค
สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจากจุดใดๆ ในอาคารเพื่อไปยังจุดปลอดภัย (Point of Safety)
เส้นทางหนีไฟประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
• ทางไปสู่ทางหนีไฟ (Exit Access) หมายถึง พื้นที่ใดๆ ภายในอาคารที่สามารถใช้เป็น
เส้นทางเพื่อเคลื่อนที่ไปสู่ทางหนีไฟ (Exit)
• ทางหนีไฟ (Exit) หมายถึงส่วนที่กั้นแยกออกจากส่วนอื่นๆ ของอาคารด้วยโครงสร้างที่
มี ก ารป้ อ งกั น ไฟ โดยทางหนี ไ ฟจะหมายรวมถึ ง ประตู ห นี ไ ฟ บั น ไดหนี ไ ฟและทาง
ลาดเอียงที่มีการปิดล้อมอย่างเหมาะสม
• ทางปล่อยออก (Exit Discharge) หมายถึง จุดปล่อยออกจากทางหนีไฟ เป็นจุดเชือ่ มต่อ
ทางหนีไฟกับทางสาธารณะ โดยทางปล่อยออกต้องปลอดภัยและมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ต่อการอพยพคนออกจากอาคาร

ทางหนีไฟ
ทางไปสู่ทางหนีไฟ

๑

ภาพที่ ๕๔
แสดงส่วนประกอบทั้ง ๓ ของ
เส้นทางหนีไฟ ได้แก่ ทางไป
สู่ ท างหนี ไ ฟ (Exit Access)
ทางหนี ไ ฟ (Exit) และทาง
ปล่อยออก (Exit Discharge)

๒
ทางปล่อยออก

ถนน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๕๙

ภาพที่ ๕๔ แสดงส่วนประกอบทั้ง ๓ ของเส้นทางหนีไฟของอาคารซึ่งประกอบด้วย ทาง
ไปสู่ทางหนีไฟ ทางหนีไฟ และทางปล่อยออก ทางไปสู่ทางหนีไฟหมายถึงพื้นที่ใดๆ ภายใน
อาคาร ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของชั้นนั้นๆ เส้นทางเดินหรือบันไดที่ไม่มีการปิดล้อม ในภาพที่ ๕๔
ทางไปสูท่ างหนีไฟ แสดงโดยระยะทางจากจุดใดๆ บนชัน้ นัน้ ของอาคารมาถึงจุดที่ ๑ (ประตูหนีไฟ)
ทางหนีไฟ หมายถึง บริเวณที่กั้นแยกออกจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร โดยแสดงเป็นระยะทางจาก
๑ ไป ๒ ตามบันไดหนีไฟในภาพที่ ๕๔ ทางปล่อยออก หมายถึง จุดที่ปล่อยออกจากทางหนีไฟ
สู่ทางสาธารณะ เช่น ถนน ซึ่งแสดงโดยจุดที่ ๒ ในภาพที่ ๕๔
หลักพื้นฐานในการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ ประกอบด้วย
• ต้องมีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ ทางเสมอ ต้องคำนึงอยูเ่ สมอว่าการหนีไฟต้องมีทางเลือก
• เส้นทางหนีไฟต้องไม่มสี งิ่ กีดขวางทำให้เป็นอุปสรรค ต้องสามารถใช้หนีไฟได้ตลอดเวลา
• เส้นทางหนีไฟต้องมีป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าอยู่จุดใดของอาคาร
• เส้นทางหนีไฟต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เส้นทางหนีไฟต้องมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนคน เพื่อให้สามารถอพยพหนีไฟออกจาก
อาคารได้ภายในเวลาทีก่ ำหนด มาตรฐาน NFPA 101 Life Safety Code กำหนดจำนวนเส้นทาง
หนี ไ ฟอย่ า งน้ อ ยของอาคารดั ง รายละเอี ย ดที่ แ สดงในตารางที่ ๕ จำนวนเส้ น ทางหนี ไ ฟต่ อ
จำนวนคน
ตารางที่ ๕ จำนวนเส้นทางหนีไฟต่อจำนวนคน
จำนวนคน
๑-๕๐๐ คน

จำนวนเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย
๒ ทาง

๕๐๑-๑,๐๐๐ คน

๓ ทาง

๑,๐๐๑ คน หรือมากกว่า

๔ ทาง

๖๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒๓ การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้ หากเป็นการเก็บกองวัตถุมิได้เก็บในชั้นวาง
ความสูงของกองวัตถุนั้นต้องไม่เกิน ๖ เมตร และต้องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อย
กว่า ๖๐ เซนติเมตร
การจัดเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ภายในอาคาร ถ้าเป็นการกองวัตถุบนพื้น ไม่ได้จัดเก็บบนชั้นวาง
(Rack) ความสูงวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของกองวัตถุจะต้องไม่เกิน ๖ เมตร และที่ตำแหน่งสูงสุด
ของกองวัตถุจะต้องอยู่ต่ำกว่าโคมไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุติดไฟได้
สัมผัสกับโคมไฟซึ่งมีความร้อนขณะใช้งานจนอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟของกองวัตถุจนเป็นเหตุ
ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ห่างจากโคมไฟอย่างน้อย
๖๐ เซนติเมตร
สูงจากพื้นไม่เกิน ๖ เมตร

ภาพที่ ๕๕

ตัวอย่างการกองเก็บวัตถุติดไฟได้จากพื้น ต้องมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร โดยวัดจาก
พื้นถึงจุดสูงสุด

ข้อ ๒๔ เครื่องจักร อุปกรณ์ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟ
ต้ อ งทำการต่ อ สายดิ น (Grounding) หรื อ ต่ อ ฝาก (Bonding) เพื่ อ ป้ อ งกั น
อันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการจุดติดไฟของวัตถุไวไฟได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต
เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ภายในโรงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ไวไฟต้ อ งมี ก ารต่ อ สายดิ น
(Grounding) และต่อฝาก (Bonding) ให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากลที่กล่าวถึงการต่อสายดิน
และการต่อฝากของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากการจุดติดไฟ เนื่องจาก
ไฟฟ้าสถิต ตัวอย่างเช่น NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๖๑

การต่อฝาก (Bonding) คือ การต่อสายไฟเชื่อมระหว่างวัตถุ ๒ ชิ้น หรือมากกว่าให้มีศักย์
ทางไฟฟ้าเท่ากัน การต่อสายดิน (Grounding) คือ การต่อสายไฟเชื่อมระหว่างวัตถุกับหลักดิน
เพื่อให้มีศักย์ทางไฟฟ้าเป็นศูนย์โดยหลักดิน (Ground Rod) ต้องเป็นแท่งทองแดงหรือแท่ง
เหล็กเคลือบสังกะสี เพื่อป้องกันการผุกร่อนและตอกฝังลงในพื้นดิน เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จต้อง
วั ด ค่ า ความต้ า นทานที่ จุ ด หลั ก ดิ น ไม่ เ กิ น ๕ โอห์ ม ภาพที่ ๕๖ แสดงความหมายของการ
ต่อสายดินและการต่อฝาก

ไม่มีการต่อสายดินและการต่อฝากที่ถังเก็บ
ของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรับถ่ายของ
เหลวไวไฟ ทำให้มโี อกาสเกิดไฟฟ้าสถิตได้

ไม่มีการต่อสายดินแต่มีการต่อฝากระหว่าง
ถังเก็บของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรับถ่าย
ของเหลวไวไฟ ทำให้มศี กั ย์ไฟฟ้าเท่ากัน

มี ก ารต่ อ สายดิ น และการต่ อ ฝากระหว่ า ง
ถังเก็บของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรับถ่าย
ของเหลวไวไฟ ทำให้มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันและ
เท่ากับศูนย์

ภาพที่ ๕๖

ความหมายของการต่อฝาก (Bonding) และการต่อสายดิน (Grounding)

๖๒

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพที่ ๕๗ แสดงการต่อสายดินและการต่อฝากของถังเก็บของเหลวไวไฟขณะทำการถ่าย
ของเหลวไวไฟ สายต่อฝากทำการต่อเชื่อมให้ศักย์ไฟฟ้าระหว่างถังเก็บของเหลวไวไฟกับภาชนะ
ที่ ใช้ ใ นการถ่ า ยของเหลวไวไฟมี ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า เท่ า กั น สายดิ น ซึ่ ง ต่ อ ระหว่ า งภาชนะในการถ่ า ย
ของเหลวไวไฟกับสายดินร่วมของโรงงาน (Common Ground Line) มีหน้าที่ทำให้ศักย์ไฟฟ้า
เป็นศูนย์

สายดิน

สายดินร่วมของโรงงาน
(Common Ground Line)

สายต่อฝาก

ภาพที่ ๕๗

ตัวอย่างการต่อสายดิน (Grounding) และการต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตขณะทำการถ่ายของเหลวไวไฟจากถังจัดเก็บ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๖๓

ข้อ ๒๕ การใช้ การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย ตลอดจนการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ
สารไวไฟและสารติ ด ไฟ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารข้ อ มู ล
ความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS-Safety Data Sheet) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (MSDS-Material Safety Data Sheet) เป็นเอกสารทีม่ รี ายละเอียดเหมือนกัน
แต่เรียกแตกต่างกันเท่านัน้ ซึ่งในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้มีการเรียก
เอกสารนี้เป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) เพียงอย่างเดียว
The Globally Harmonized System for Hazard Classification and Labeling of
Chemicals - GHS กำหนดให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารไวไฟหรือสารติดไฟนั้นๆ
มีหัวข้อที่สำคัญทั้งหมด ๑๖ ข้อดังนี้ คือ
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification of the
substance/preparation and of the Company/undertake)
๒. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
๓. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
(Composition/Information on Ingredients)
๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
(Accidental Release Measures)
๗. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล
(Exposure Controls/Personal Protection)
๙. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
๑๐. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
๑๒. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
๑๓. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
๑๔. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
๑๖. ข้อมูลอื่น (Other Information)

๖๔

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ดังนั้น เมื่อมีการใช้งาน การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย ตลอดจนการจัดการต่างๆ
เกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบขั้นตอนหรือข้อแนะนำ
ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานเสมอ โดยต้องมีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานกับสารไวไฟและสารติดไฟนั้นๆ

ภาพที่ ๕๘
การจัดเก็บของเหลวไวไฟภายใน
ตู้จัดเก็บที่เหมาะสม

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ
โรงงาน ดำเนินการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภยั เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครัง้
โดยจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ หากพบ
สภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ ไข
โดยทันที
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ในโรงงานให้ชดั เจน ซึง่ ควรมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็นอย่างดี
และควรเป็นผู้เข้ารับการอบรมตามที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ของประกาศฉบับนี้
การตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภยั นี้ เป็นการตรวจสอบสภาพการประกอบกิจการ พื้นที่
กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั เช่น ระบบไฟฟ้า
พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ สถานที่เก็บสารไวไฟ ฯลฯ ว่าอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มี
โอกาสเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๖๕

ภาพที่ ๕๙
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ภาพที่ ๖๐
การตรวจสอบสภาพวาล์วและข้อต่อ
ที่อาจเกิดการรั่วไหล

ข้อ ๒๗ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ในโรงงาน
ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บ
แผนนี้ไว้ที่โรงงาน พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผน
การจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยและทางโรงงานต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้พนักงานในโรงงานทุกคนเข้าใจและมีความคุ้นเคยกับ
ขั้นตอนภายในแผนย่อยนั้น พร้อมทั้งต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของการอบรมและฝึกซ้อมไว้
เป็นหลักฐานและจัดเก็บไว้อย่างดี โดยตัวอย่างแบบรายงานการฝึกซ้อมต่างๆ อยู่ในภาคผนวก ข

๖๖

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องประกอบด้วยแผนการย่อยต่างๆ ดังนี้คือ
• แผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
• แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
• แผนการดับเพลิง
• แผนการอพยพหนีไฟ
แผนการย่อยต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
โรงงานและการทำงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ การจัดเก็บวัตถุตดิ ไฟหรือไวไฟทีท่ างโรงงานมีการจัดเก็บ
โดยต้องมีการทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอย่างน้อยปีละครั้ง และ
แผนการต่างๆ เหล่านี้ต้องมีการจัดเก็บไว้ในที่ที่สามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก
ข้อ ๒๘ สำหรั บ โรงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ นวั น ที่ ก ฎหมายฉบั บ นี้
มีผลบังคับใช้ การดำเนินการตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๒ และจำพวกที่ ๓ ตามที่ระบุในหมวด ๑
โดยกำหนดให้โรงงานต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์หรือการบริหารจัดการหรือระบบ
ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ดังนั้น ทุกโรงงานต้องดำเนินการ เรื่องระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามหมวด ๒
เรื่องเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามหมวด ๓ เรื่องระบบน้ำดับเพลิงตามหมวด ๔ และเรื่องระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตติ ามหมวด ๕ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศ
ฉบับนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ ได้ประกาศไว้ เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนัน้
ประกาศฉบับนี้จะครบ ๓ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างแบบรายงาน
การตรวจสอบ การทดสอบและ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร

เอกสารเลขที่
หมายเลขเครื่อง
รายการ

ผ่าน

การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดตั้งถูกต้องตามประเภทเชื้อเพลิง
2. ไม่มีสิ่งกีดขวางเครื่องดับเพลิง
3. มองเห็นได้โดยง่าย
4. นำมาใช้ได้โดยสะดวก
5. ค่าความดันที่มาตรวัดความดันปกติ (อยู่ในแถบสีเขียว)
6. สภาพภายนอกเครื่องดับเพลิงปกติ
7. ป้ายบอกวิธีการใช้งานติดอยู่ข้างถังและสามารถอ่านได้ตามปกติ
8. สภาพอุปกรณ์สลักและสายรัดยึดอยู่ปกติ
9. สภาพสายฉีดและหัวฉีดปกติ
10 ความสูงการติดตั้งปกติ (สูงไม่เกิน 1.50 เมตร)
การทดสอบ (ทุก 5 ปี)
1. ทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เมื่อมีการใช้งาน
เกิน 5 ปี หรือทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน NFPA
10 ฉบับล่าสุด
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

๖๙

๗๐

คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร

เอกสารเลขที่
หมายเลขเครื่อง

รายการ
การตรวจสอบ (ทุกสัปดาห์)
1. สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2. สภาพระบบท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ
3. สภาพห้องและการระบายอากาศภายในห้อง
4. ระดับความดันของแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่
5. ระดับน้ำหล่อเย็น
6. ระดับน้ำมันหล่อลื่น
7. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีเครื่องยนต์ดีเซล)
การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. ระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิงปกติ
การตรวจสอบ (ทุก 6 เดือน)
2. สภาพถังน้ำดับเพลิง
การทดสอบ (ทุกสัปดาห์)
1. การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ดีเซล
(30 นาที)
การทดสอบ (ทุกเดือน)
1. การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (30 นาที)
การทดสอบ (ทุก 1 ปี)
1. ทดสอบอัตราการไหลและความดันใช้งานของเครือ่ งสูบน้ำดับเพลิง
(อัตราการไหล ............... gpm./ความดัน ................ psi)
การบำรุงรักษา (ทุก 1 ปี)
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ (กรณีเครื่องยนต์ดีเซล)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร

เอกสารเลขที่
หมายเลขเครื่อง

รายการ
การตรวจสอบ (ทุกสัปดาห์)
1. สภาพหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่ผุกร่อน
ไม่ทาสีทับหรือไม่ชำรุดเสียหาย
2. ตรวจสอบซีลวาล์วควบคุม
3. สภาพมาตรวัดความดันปกติ (ค่าความดัน ................ psi)
4. สภาพท่อน้ำและอุปกรณ์ยึดท่อปกติ
5. สภาพวาล์วควบคุมปกติ
6. สภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ำ
7. สภาพวาล์วเตือนภัย (Alarm Valve) ปกติ
การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. อุปกรณ์ล็อกวาล์วควบคุม
2. อุปกรณ์สวิทซ์สัญญาณปิด-เปิดวาล์วควบคุม
การตรวจสอบ (ทุก 1 ปี)
1. หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำรอง (จำนวน ...................... หัว)
การทดสอบ (ทุก 3 เดือน)
1. สัญญาณการไหลของน้ำ
2. จุดระบายน้ำหลัก
การทดสอบ (ทุก 5 ปี)
1. มาตรวัดความดัน
การทดสอบ (ทุก 50 ปี)
1. หัวกระจายน้ำดับเพลิง
การบำรุงรักษา (ทุก 1 ปี)
1. หล่อลื่นวาล์วควบคุม

ผ่าน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
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คู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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หัวดับเพลิงนอกอาคาร/หัวรับน้ำดับเพลิง/สายฉีดน้ำดับเพลิง
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร

เอกสารเลขที่
หมายเลขเครื่อง

รายการ
การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. สภาพหัวดับเพลิงนอกอาคารปกติ (จำนวน ................. หัว)
2. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ............... หัว)
3. สภาพสายฉีดน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ................. สาย)
4. สภาพตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ................... ตู้)
5. สภาพวาล์วควบคุมปกติ
6. สภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ำปกติ
7. สภาพวาล์วเตือนภัย (Alarm Valve) ปกติ
การทดสอบ (ทุก 1 ปี)
1. การเปิด-ปิดหัวดับเพลิงนอกอาคาร
การบำรุงรักษา (ทุก 6เดือน)
1. หล่อลื่นหัวดับเพลิงนอกอาคาร
การบำรุงรักษา (ทุก 1 ปี)
1. หล่อลื่นวาล์วควบคุม
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร

เอกสารเลขที่
หมายเลขโซน
รายการ

การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. หน้าตู้ควบคุม (Fire Control Panel) แสดงผลปกติ
2. ตู้แสดงผล (Annunciation Panel) มีสภาพปกติ
3. อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detectors) ทัง้ หมดอยูใ่ นสภาพปกติ
4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) ทั้งหมดอยู่ในสภาพปกติ
5. อุปกรณ์เตือนภัย (Notification Devices) ทั้งหมดอยู่ในสภาพปกติ
6. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ
7. แบตเตอรี่มีสภาพปกติ
การทดสอบ (ทุก 6 เดือน)
1. หลอดไฟต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมและตู้แสดงผล
2. การคลายประจุและอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ (นานไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. การรับสัญญาณจากระบบดับเพลิง เช่น ระบบ Sprinkler เป็นต้น
การทดสอบ (ทุก 1 ปี)
1. หลอดไฟต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมและตู้แสดงผล
2. อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ที่ส่งสัญญาณเข้า-ออก (ดูผลในรายงานฯ)
3. ตู้แสดงผลทำงานปกติ
4. แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ........... นาที (ต้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
การทดสอบการสั่งงานไปยังระบบอื่นๆ (ทุก 1 ปี)
1.  ประตูหนีไฟ
 ระบบดับเพลิง ระบุ ..........................
2.  ระบบปรับอากาศ  ระบบควบคุมควันไฟ
3.  ประตูเลือ่ นทนไฟ (Fire Shutter)  ลิ้นกันไฟ (Fire Damper)
4. การสั่งงานอื่นๆ (ระบุ .......................................................................)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

สรุปผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
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รายงานการทดสอบอุปกรณ์
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชื่อโรงงาน
ชื่อพื้นที่/อาคาร
ลำดับ

หมายเลข
อุปกรณ์

เอกสารเลขที่
หมายเลขโซน
สรุปผล
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายชื่ออุปกรณ์

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้รับรอง

วันที่
วันที่

หมายเหตุ
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ตัวอย่างแบบรายงาน
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ

๗๖
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รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง
ชื่อโรงงาน ............................................................................................................................................................................
เลขที่ .......................................... หมู่ที่ ......................... ซอย ..................................... ถนน .............................................
ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ..........................................
โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ........................................
วันที่ฝึกซ้อมดับเพลิง .................................................... เวลา ............................................
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง ............................ผู้ชาย ................. คน / ผู้หญิง ...................... คน
(แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง พร้อมระบุหน่วยงาน)
ประเภทอุปกรณ์/ระบบ ที่ใช้ในการฝึกซ้อมดับเพลิง (อธิบายรายละเอียด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
การจำลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิง (อธิบายรายละเอียด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้าน .................................................................. วันที่ ........................................................
ลงชื่อ ผู้จัดการโรงงาน …....……………................................................................. วันที่ ........................................................

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๗๗

รายงานผลการฝึกซ้อมอพยพ
ชื่อโรงงาน ............................................................................................................................................................................
เลขที่ .......................................... หมู่ที่ ......................... ซอย ..................................... ถนน .............................................
ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ..........................................
โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ........................................
วันที่ฝึกซ้อมอพยพ .................................................... เวลา ............................................
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพ ............................ผู้ชาย ................. คน / ผู้หญิง ...................... คน
(แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพ พร้อมระบุหน่วยงาน)
จำนวนอาคาร ........................... อาคาร (กรณีมีจำนวนอาคารมากกว่า 6 อาคาร ให้แนบรายละเอียดเพิ่มเติม)
1) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
2) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
3) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
4) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
5) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
6) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก ..............................................................
แนบแผนผังการอพยพ จำนวน ......................... แผ่น (ต้องระบุเส้นทางการหนีไฟตรงตามแผนการอพยพ)
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เริ่มทำงานเวลา ...................... น. และหยุดทำงานเวลา ...................... น.
ระยะเวลาในการอพยพ ......................... นาที (ต้องไม่เกิน 5 นาที)
การจำลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมอพยพ (อธิบายรายละเอียด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมฝึกซ้อมอพยพ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้าน .................................................................. วันที่ ........................................................
ลงชื่อ ผู้จัดการโรงงาน……………………................................................................. วันที่ ........................................................

ภาคผนวก
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