
ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire alarm System) 

   ปจจุบันมโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ หรือแมกระทั่งอาคารคลังสินคาขนาดใหญ เกิดข้ึนมากมาย 
สถานที่ดังกลาวจงึมีคนเขาไปใชพื้นทีจ่ำนวนมาก และถาเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหมข้ึนมาโดยไมมกีารแจงเตือนที่ดี จะทำให
เกิดความเสียหายมากแกสถานที่น้ัน ๆ ไมวาจะเปนการสญูเสยีชีวิตหรือทรัพยสิน ดังน้ันระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
จึงเปนอุปกรณที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารคลังสินคา หรืออาคารตาง ๆ โดยระบบแจงเหตุเพลิงไหม  
ที่ออกแบบมาเหมาะสมกบัสถานที่น้ัน ๆ จะทำใหเรารูถึงจุดเกิดเหตุและแจงเหตุไดรวดเร็ว ทำใหการอพยพผูทีอ่ยูอาศัย
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุทำไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย กอนทีเ่พลิงจะลกุไหมมากข้ึนจนไมสามารถอพยพได  
   ระบบแจงเหตุเพลงิไหมน้ันมีหนาที่แจงเตือนเมื่อมเีหตุเพลิงไหมเกดิข้ึน และจะมรีะบบดับเพลิงอตัโนมัติ 
เชน ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หรอืระบบอื่นที่เทียบเทา ทำหนาที่ในการดับเพลิง หรืออาจจะมีการทำงาน
รวมกันก็ได ซึ่งในการออกแบบในระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะตองออกแบบใหสามารถทราบพื้นทีห่รือจุดเกิดเหตุ และมี
สัญญาณแจงเหตุเพื่อแจงเตือนพนักงานหรือผูเกี่ยวของในพืน้ที่น้ัน ๆ ใหอพยพอยางรวดเร็วและปลอดภัย ดังน้ัน การ
ออกแบบติดต้ังจงึตองใหมีความเหมาะสมกบัลกัษณะอาคารในแตละประเภท โดยทั่วไประบบแจงเหตุเพลิงไหม มีการ
ออกแบบติดต้ังอยูดวยกัน 2 ระบบ คือ 1. ระบบการแจงเหตุเปนโซน 2. ระบบการแจงเหตุเปนจุด 
   ๑. ระบบการแจงเหตุเปนโซน (Conventional System) ระบบน้ีเปนการแบงพื้นที่การควบคุมของ
อาคารออกเปนสวน ๆ หรือเปนโซน ซึ่งในการแบงพื้นที่โซนจะมหีลักเกณฑตามมาตรฐานกำหนด เพือ่ใหมรีะยะคนหา
ในจุดที่เกิดเหตุได ในการออกแบบการแจงเหตุในแบบน้ี จะทำใหเรารูถึงพื้นที่การเกิดเหตุแบบเปนโซนกวาง ๆ จะไม
สามารถทราบจุดเกิดเหตุที่ตรงจุดได อาจจะตองตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครัง้หน่ึง จงึควรติดต้ังระบบน้ีในอาคารที่มีขนาด
ไมใหญ   
    2. ระบบการแจงเหตุแบบระบุตำแหนง (Addressable System) ระบบน้ี เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
ระบบสามารถบอกพื้นทีห่รอืตำแหนงการเกิดเหตุไดตรงจุด ทำใหสามารถเขาระงบัเหตุและสามารถอพยพคนออกจาก
พื้นที่ไดอยางรวดเร็ว อุปกรณตรวจจับในระบบน้ีก็ตองใชอุปกรณทีส่ามารถระบุตำแหนงได ระบบน้ีจึงเหมาะที่ติดต้ัง
ในอาคารที่มีขนาดใหญ 

องคประกอบของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) 
   1. ตูควบคุม (Control Panel) ประกอบดวย ชุดจายไฟ (Power Supply Unit) และชุดสำรองไฟ 
(Battery Unit) 
   2. อุปกรณเริ่มสญัญาณ (Initiating Devices) หรือ อปุกรณแจงเหตุเพลงิไหม  

3. อุปกรณแจงสัญญาณ (Notification Appliance Devices, NAD) หรอื อุปกรณเตือนภัย (Fire   

Alarm Devices) 
1. ตูควบคมุ (Fire Alarm Control Panel) 

       ตูควบคุมสัญญาณระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนชุดควบคุมการทำงานของระบบหรือเปนหนวย
ปฏิบัติการ สามารถแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณเริม่สญัญาณ และสงสญัญาณแจงเหตุไปตามตำแหนงตาง ๆ  ที่ออกแบบ 
ตูควบคุมสัญญาณระบบแจงเหตุเพลิงไหมประกอบดวยชุดจายไฟ (Power Supply Unit) โดยจะเปนชุดจายไฟใหกบั
ระบบทัง้หมด โดยตองทำการคำนวณเพื่อใหไดขนาดทีส่ามารถจายกระแสไฟใหเพียงพอกับระบบในขณะที่ตองแจงเหตุ
พรอมกันทั้งอาคาร และมีระบบชารจไฟอัตโนมัติ (Charger) และ ชุดสำรองไฟ (Battery Unit) ซึ่งเปนชุดสำรองไฟ 



ที่ใชในระบบ ในกรณีที่กระแสไฟหลัก (Main Power Supply) ไมมีจายใหกับระบบ ชุดไฟสำรองก็จะทำหนาที่แทน 
สวนระยะเวลาในการใชงานข้ึนอยูกับการคำนวณมาจากการใชจำนวนอุปกรณตรวจจับและอุปกรณแจงเหตุภายใน
วงจรน้ัน ตามมาตรฐานแลวพิกัดการใชงานของแบตเตอรี่ เมื่อไมมีแหลงจายไฟจะตองสามารถจายไฟใหระบบในสถาวะปกติ
ไดไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง และในสถาวะแจงเหตุไดไมนอยกวา 15 นาที จากที่กลาวมาจะเห็นวาตูควบคุมสัญญาณ
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีหนาที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมทั้งแบบอัตโนมัติและแบบมือ 
เมื่อรับสัญญาณจะทำการประมวลผลแลวสงไปยังอุปกรณแจงสัญญาณ (หรือเรียกวาอุปกรณเตือนภัย) โดยเปน
แบบเสียงหรือแบบแสงตามการออกแบบ 

 

   2. อุปกรณเร่ิมสัญญาณ (Initiating Devices) หรือ อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
       อุปกรณเริ่มสัญญาณเปนอุปกรณสวนแรกที่จะสามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดโดยใชเปนแบบมือ 
(Manual) หรือแบบอุปกรณตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม (Detectors) ภายในวงจรการควบคุมน้ัน ๆ สามารถตรวจจับ
ไดทั้งความรอน ควันและเปลวไฟ เปนตน ดังน้ันผูออกแบบระบบตองเลือกใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ในแตละพื้นที่ อุปกรณ
เริ่มสัญญาณจะรับสัญญาณแจงเหตุเพลงิไหมและจะสงสญัญาณไปยังตูควบคุม เพื่อประมวลผลตอไป ในอุปกรณเริ่ม
สัญญาณสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. อุปกรณเริ่มสัญญาณแบบมือดึงหรือแบบกดจากบุคคล (Manual 
Pull/Push Station) และ 2. อุปกรณเริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ (Detectors) ซึง่จะมีรายละเอียด ดังน้ี 
    ๒.1 อุปกรณเริ่มสัญญาณแบบมือดึงหรือแบบกดจากบุคคล (Manual Pull/Push Station) 
อุปกรณเริ่มสญัญาณแบบมอืดึงจากบุคคล (Manual Pull/Push Station) เปนอปุกรณเริม่สญัญาณแบบใชมือดึง หรือ
กด หรือทบุกระจก (Break Glass) จากบุคคลทีเ่ห็นเหตุการณ สวนใหญจะติดต้ังไวในจุดตาง ๆ ที่ที่คนเห็นไดงาย  
    ๒.2 อุปกรณเริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ (Detectors) เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณที่สามารถ
ตรวจจับการเกิดเหตุเพลงิไหมโดยอัตโนมัติซึ่งมหีลายชนิดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ของการใชงาน สามารถ
แยกตามชนิดตาง ๆ ดังน้ี 
     ๒.2.๑ อปุกรณตรวจจบัความรอน (Heat Detector) เปนอุปกรณทีท่ำหนาที่ตรวจจบั
ความรอนจากการเกิดเหตุเพลิงไหม ในการออกแบบและติดต้ังอุปกรณชนิดน้ี ตองเลือกอุณหภูมิของอปุกรณใหเหมาะสม 
โดยใหคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในหองหรือพื้นที่ที่ติดต้ังดวย แตอุปกรณชนิดน้ีไมเหมาะที่จะติดต้ังใน
หองพักสำหรับหลับนอน สามารถแบงเปน ๓ แบบ คือ ๑. อุปกรณตรวจจับความรอนแบบกำหนดอุณหภูมิ (Fixed 

๒ 

 
 

  

ภาพแสดงตูควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบบตาง ๆ 



Temperature) อุปกรณแบบน้ีจะทำงานเมื่อมีอุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดอุณหภูมิเดียว โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิกำหนด
อยูที่ 135 °F (๕๗ °C) หรอืมากกวาน้ัน พื้นที่ที่ควรติดต้ังอปุกรณชนิดน้ี เชน ในหองครัว หองเครื่อง หรอืหองหมอไอน้ำ เปน
ตน ๒. อุปกรณตรวจจับความรอนแบบแปรผนั (Rate of Rise Temperature) อุปกรณแบบน้ีจะทำงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ๘ °C ภายในเวลา ๑ นาท ีและ ๓. อปุกรณตรวจจบัความรอนแบบคอมบเินช่ัน (Combination) 
โดยภายในอุปกรณตรวจจบัความรอนแบบน้ีจะมีการตรวจจับอยู 2 แบบ อยูในตัวเดียวกัน คือ ทำงานเมื่อตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มอีัตราการเปลี่ยนแปลงเกินที่กำหนด (Rate of Rise Temperature) และตรวจจบัที่
อุณหภูมิกำหนด (Fixed Temperature) โดยทั่วไปจะกำหนดอณุหภูมอิยูที่ 135 °F (๕๗ °C) และอตัราการเปลีย่นแปลงของ
อุณหภูมิ ๘ °C ตอนาที เหมอืนกัน  
     ๒.2.2 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนอุปกรณที่ทำหนาที่ตรวจจับควัน
จากการเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะทำหนาที่ในการตรวจจับไดอยางรวดเร็ว จะเปนอุปกรณที่ออกแบบเพื่อปองกันชีวิต
ของผูทีอ่ยูอาศัยเปนสำคัญ มีอยู ๒ แบบ ดังน้ี  
               ๑. อุปกรณตรวจจับควันแบบจุด แบงเปน ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทลำแสง 
(Photoelectric Type) เปนอปุกรณที่ประกอบไปดวยอปุกรณทีเ่ปนตัวรบั (Receiver) และอปุกรณที่เปนตัวสง (Transmitter) 
ทำงานโดยการบังแสงของควันที่ลอยเขามาในแนวระหวางตัวรับ (Receiver) กับตัวสง (Transmitter) แตปจจุบัน
อุปกรณที่เปนตัวรับและตัวสงจะอยูในตัวเดียวกันและใชเปนแผนสะทอน (reflex) ในการสะทอนกลับมา นิยมออกแบบ
ใชงานในอาคารที่มีลกัษณะกวางและใหญ เชน คลังสินคา (Warehouse) เปนตน และ ๒. ประเภทรวม (Combine 
type) เปนอปุกรณตรวจจบัไดทัง้ควันและความรอน 
             ๒. อุปกรณตรวจจับควันแบบตอเน่ือง แบงเปน ๒ ประเภท คือ ๑. อุปกรณ
รับสงอยูในชุดเดียวกัน และ ๒. อุปกรณรับสงแยกชุดกัน โดยใชในการติดต้ังกรณีหลังคาอาคารมีความสูงมากกวา ๕ 
เมตร และระยะความยาวของอาคารมากกวา ๕ เมตร โดยทุกระยะ ๑๐๐ เมตร ตองมีการติดต้ังอุปกรณน้ีเพิ่มเติม 
     ๒.2.๓ อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector ) อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ 
(Flame Detector) เปนอุปกรณตรวจจบัเปลวไฟในขณะทีเ่กิดเหตุเพลิงไหม มกัจะเอาไวปองกนัในบรเิวณทีม่ีวัตถุไวไฟ
ชนิดที่เกิดการลุกไหมอยางรวดเร็วและไมเกิดควัน แตจะเกิดเปลวไฟข้ึนทันที มีอยู 2 ชนิด คือ ชนิดตรวจจับแสงทีเ่ปน
แสงอินฟาเรด (Infrared) เชน การลุกไหมของน้ำมันเช้ือเพลงิ น้ำมันหลอลื่น และชนิดตรวจจบัแสงทีเ่ปนแสงอลัตรา- 
ไวโอเลต (Ultraviolet) เชน การลกุไหมของกาซ น้ำมันกาด สารทำละลาย หรือการเช่ือมโลหะ เปนตน 
     ๒.2.๔ อุปกรณตรวจสอบน้ำไหล (Water Flow switch) และตรวจสอบสถานการณ 
เปด-ปด วาลวน้ำ (Supervisory Switch) เปนอุปกรณที่ติดต้ังในระบบสปริงเกอรหรือดับเพลิง เพื่อตรวจสอบการ
ทำงานของระบบดังน้ี คือ ๑. อุปกรณตรวจสอบน้ำไหล (Water Flow switch) จะติดต้ังอยูทีท่อดับเพลิงของแตละช้ัน
เพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำในขณะทีร่ะบบดับเพลงิอัตโนมัติทำงาน น้ำจะไหลผานอปุกรณ ทำใหใบพดัเคลื่อนที่ หนาคอนเทค 
(NO,NC) ที่อยูดานบนอปุกรณจะเปลี่ยนสถานะ ซึง่ตอวงจรไปยังระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลงิไหม และ ๒. อุปกรณ
ตรวจสอบสถานะของวาลวน้ำ (Supervisory Switch) จะติดต้ังทีอ่ยูที่ตัววาลว ทำหนาที่ตรวจสอบสถานะของวาลวน้ำ
วาเปดหรือปดอยู ข้ึนอยูกบัความตองการวาจะตรวจสอบในสถานะใด 
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   3. อุปกรณแจงสัญญาณ (Notification Appliance Devices) หรือ อุปกรณเตือนภัย (Fire Alarm 
Devices)  
       อุปกรณแจงสญัญาณ (Notification Appliance Devices) เปนอปุกรณเสียง แสง หรือแบบเสียง
และแสงรวมกันในอุปกรณเดียวกัน เพื่อแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมที่เกิดข้ึนในบริเวณ หรืออาคารน้ัน ๆ โดย
วัตถุประสงคเพื่อตองการอพยพบุคคลที่อยูบริเวณน้ัน สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมมีอยูหลายแบบ เชน แจงเหตุดวยเสียง
จากกระด่ิง (Bell), เสียงอเิล็คทรอนิคส (Horn), เสียงสโลว – วูฟ, เสียงประกาศจากลำโพง (Speaker ) และแจงเปน
แสงกระพริบ (Strob) เปนตน สามารถเลือกใชตามความตองการและแบบของอาคารวาจะใชเสียงชนิดใด โดยตองมี
ระดับความดังตามที่มาตรฐานกำหนด 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงอุปกรณตรวจจับแบบตาง ๆ 

 

ตรวจจับเปลวไฟ 

 

ตรวจจับควัน 
 

ตรวจจับความรอน 
 

ตรวจจับควันและความรอน 

 

ภาพแสดงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบตาง ๆ 

 

แบบดึง 
 

แบบกด 

๔ 

ภาพแสดงอุปกรณเตือนภัยแบบตาง ๆ 

    



  นอกจากที่กลาวมาแลวผูออกแบบระบบในสวนของอุปกรณแจงสญัญาณเหตุเพลงิไหมสามารถระบุ
สถานที่เกิดเหตุไดโดยใชอุปกรณเพิ่ม ดังน้ี 
   - อุปกรณแยกแจงสัญญาณ (Graphic Annunciator) เปนอุปกรณที่มีไวเพื่อดูจุดเกิดเหตุภายใน
อาคารไดอยางรวดเร็ว เพื่อทีจ่ะสามารถบอกตำแหนงในการเขาไประงับเหตุไดอยางรวดเร็ว อุปกรณแยกแจงสญัญาณ 
(Graphic Annunciator) จะนิยมแสดงแผนผังของอาคารน้ัน ๆ และแสดงโซนหรือจุดของอปุกรณตรวจจบัตามตำแหนง
ที่ออกแบบไว ถาระบบเปนระบบการแจงเหตุเปนจุด (Addressable System) อาจจะแสดงในรปูแบบ Graphic บน
คอมพิวเตอรหรอืจอแสดงผลก็ได 
   - อุปกรณเสริม (Auxiliary Devices) เปนอปุกรณเสริมในระบบแจงเหตุเพลิงไหมเพือ่ทำหนาที่รบั 
– สงสญัญาณ ไปยังระบบอื่น ๆ ของอาคาร เชน ระบบบังคับลิฟตลงมาช้ันลาง การปดพัดลมในระบบปรับอากาศการ
ควบคุม ปด – เปด ประตูหนีไฟ ควบคุมระบบกระจายเสียงและประกาศแจงเหตุ ทำงานรวมกบัระบบดับเพลิง เปนตน 

นายสิทธชิัย  เรืองโรจนวิริยา วิศวกรชำนาญการพิเศษ 
กลุมปองกันอัคคีภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 

๕ 

 

 

 
 

ภาพแสดงระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 


