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ระบบปองกันอัคคภัีย 

(FIRE PROTECTION SYSTEM) 

 

บทที่ 1 

ทอน้ําและอุปกรณในระบบปองกันอัคคีภัย 

(Fire Protection Pipe and Equipment) 

 
1.1 ระบบทอยืน (Standpipe) 

1.1.1 วัสดุทอน้ําดับเพลิงและขอตอ 

(1) ทอภายในอาคารใหใชทอเหล็กกลาชนิดมีตะเข็บ (Black Steel Pipe : Seam Type ERW 

Schedule 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-53 Grade A 

(2) ทอภายนอกอาคาร (ฝงดิน) ใหใชทอ High Density Polyethylene (HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 

16 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 982-2548 หรือ DIN 8074.8075  

(3) ทอระบายน้ําทิ้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel 

Pipe) ตามมาตรฐาน มอก. 277-2532 Class Medium หรือ BS 1387 Medium Weight 

 

1.1.2 วาวล (Valves) 

(1) วาวลท้ังหมดในระบบจะตองสามารถทนแรงดันขณะใชงาน (Working Pressure) ไดไมนอย

กวา 1,206 กิโลปาสคาล (175 ปอนดตอตารางนิ้ว) และเปนชนิดที่ออกแบบมาสําหรับใชกับ

ระบบปองกันอัคคภีัย โดยไดรับรองจาก UL หรอื FM 

(2) Gate Valve สําหรับขนาด 15 มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ตัววาวลทําดวย Bronze 

ชนิด Outside Screw and Yoke (O.S. & Y.) ยึดขอตอโดยใชเกลียว (Threaded Connection) 

สําหรับขนาด 65 มม. (2 ½ นิ้ว) และใหญกวา ตัววาวลทําดวย Cast-Iron หรือ Steel ชนิดมี

หนาแปลน (Flanged Ends) และเปนแบบ Outside Screw and Yoke (O.S. & Y)  

(3) Check Valves ใหใช Silent Check Valve  รายละเอียดโดยทั่วไปเหมือนกับ Gate Valve 

(4) Adjustable Pressure Restricting Valve ขนาด 40 มม. (1 ½ นิ้ว) ถึง 65 มม. (2 ½ นิ้ว) 

สําหรับความดันน้ําในกรณีที่ความดันเกิน 689 กิโลปาสคาล (100 ปอนดตอตารางนิ้ว) เม่ือมี
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การไหลของน้ําตัววาลวทําดวยทองเหลืองตอกับทอโดยใชเกลียว Orifice เปนแบบ Segment 

Control สามารถปรับไดและล็อคได 

(5) Butterfly Valves สําหรับใชกับทอขนาด 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป และใหญกวาตามที่แสดงใน

แบบตัววาลวทําดวย Grey Cast-Iron สวน Disc ทําดวย Aluminium Bronze และมี Valve 

Position Indicator ดวยชนิด Hand Wheel Operated, Stem 

 

1.1.3 ที่ระบายลมและน้ําทิ้ง (Air Vents and Drains) 

(1) ในระบบทอน้ําตองมีที่ระบายลมเพ่ือเปดใหอากาศที่มีอยูในทอหนีออกจากทอไดในขณะเติมน้ํา 

(2) ตองมีที่ระบายอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) ติดตั้งท่ีจุดสูงสุดของทอน้ําในแนวดิ่ง 

(3) Automatic Air Vent ทุกตวัตองมีวาลวปดที่ทางดานลมเขา และมีทอน้ําทิ้งตอไปยังทอนํ้าทิ้ง

รวม 

(4) ตองมีปลั๊กอุดขนาดไมเล็กกกวา 15 มม. (1/2 นิ้ว) หรอืตามที่ระบุไวในแบบ อยูที่จุดต่ําสุดของ

ระบบทอน้ําทุกทอเพ่ือใชในการระบายน้ําทิ้งออกจากระบบ 

 

1.1.4 Flexible Connection 

(1) Flexible Connections จะตองเปนแบบ Stainless Steel Corrugated Inner Tube and 

Stainless Steel Wire Braid Outside the Tube with Flanged Ends. 

(2) การตดิตั้ง Flexible Connections ตองมี Guide &Stopper เพื่อปองกันการเสียหายอัน

เน่ืองมาจาก การยืดตัวของ Flexible Connections 

(3) Flexible Connections จะตองติดตั้งในจุดที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวของทอในกรณีที่อาคาร

ทรุดตัวไมเทากัน (Differential Settlement) ไมวาจะแสดงในแบบหรือไมก็ตาม 

(4) Flexible Connections ตองสามารถทนแรงดันใชงานไดไมต่ํากวา 250 ปอนดตอตารางนิ้ว 

 

1.1.5 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)   

(1) เปนแบบ Bourdon สําหรับวัดความดันของน้ําทําดวย Stainless Steel หนาปทมกลม

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 ม. (4 นิ้ว) มีสเกลบนหนาปดอยูในชวง 0-150 % ของความ

ดันท่ีใชงานปกติวัดคาไดเที่ยงตรงแนนอนคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1% ของเลขบนหนาปด เกจวัด

ความดันแตละชุดจะตองมี Shut-Off Needle Valve และ Snubber Connector ความดันใช

งานตองไมนอยกวาความดันสูงสดุที่ปรากฏบนสเกลหนาปทม 
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1.1.6 Flow Switch จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) Contract Rating ไมตํ่ากวา 2A,30VDC 

(2) Flow Switch จะตองสามารถใชรวมกับระบบ Fire Alarm ได  

(3) มีอุปกรณรวมที่สามารถทําใหระบบ Fire Alarm สามารถทําการตรวจสอบ (Supervise) สาย

ที่มาตอกับ Flow Switch ได 

(4) มีคา Minimum Flow rate ที่ Flow Switch จะทํางานไมเกิน 0.63 ลิตร/วินาที 

 

1.1.7 Supervisory Switch จะตองมีคณุสมบัติดังนี้ 

(1) Contact Rating ไมต่ํากวา 2A,30VDC 

(2) มีอุปกรณรวมที่สามารถทําใหระบบ Fire Alarm สามารถทําการตรวจสอบสายที่มาตอกับ 

Supervisory Switch ได 

(3) Supervisory Switch ที่ใชจะตองสามารถใชรวมกับระบบ Fire Alarm ได 

 

1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถอื (Portable Fire Extinguisher) 

(1) เค ร่ืองดับเพลิงช นิดผงเคมี  A-B-C เปนเครื่องมือดับ เพลิงชนิดผงเคมีสํ าหรับดับเพลิง 

(Multipurpose Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด  4 .5 กิ โลก รัม  (10 

ปอนด) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 332-2537 ตัวถังทําจากเหล็กกลาพนสี 

และคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด DOT (Department of Transportation) สามารถทน

ความดันทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ไดไมต่ํากวา 3,445 กิโลปาสคาล (500 

ปอนดตอตารางนิ้ว) ความดันสําหรับใชขับผงเคมี ใหใชความดันจากแกสประมาณ 1,310 กิโล

ปาสคาล  (190 ปอนดตอตารางนิ้ว) อุปกรณชุดสายฉีดน้ําหัวฉีด วาลว จะตองสามารถทน

แรงดันไดไมต่ํากวา 1.5 เทาของแรงดันแสปกติ ผงเคมีท่ีใชเปนสารประเภทโมโนแอมโมเนียม

ฟอสเฟตผสมสารพิเศษเพื่อปองกันกรจับตัวเปนกอนไดงาย มีจุดประสงคเพ่ือใชบรรจุในเครื่อง

ดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะและมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง ในการเสนอขอการรับรองเครื่อง

ดับเพ ลิงเคมีจากวิศวกรผูออกแบบนี้  ผู รับ เหมาจะตองสาธิตการดับ เพลิว เพื่อแสดง

ประสิทธิภาพในการดับเพลิงใหชมจนเปนที่พอใจดวยหรือจะตองมีความสามารถในการ

ดับเพลิงไดเทียบเทากับ UL Listed Rating 6A : 20B ผูขายจะตองรับประกันเครื่องดับเพลิง

ทุกเคร่ืองมีกําหนดเวลา 5 ป 
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(2) เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด เปนเคร่ืองมือดับเพลิงขนาด 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด) 

ใชสําหรับดับเพลิงในหองเครื่องไฟฟาและบริเวณ เปนเคร่ืองมือดับเพลิงขนาด 4.5 กิโลกรัม 

(10 ปอนด) ใชสําหรับดับเพลิงในหองเคร่ืองไฟฟาและบริเวณตางๆ ที่กําหนด คารบอนไดออก

ไซดที่บรรจุจะตองมีปริมาณความชื้นอยูในแกสนอยมากเมื่อฉีดดับเพลิง เนื่องจากอุปกรณไฟฟา

จะตองไมเปนอันตรายตอผูใช และมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ DOT (Department of 

Transportation) มาแลวสามารถทนตอแรงดันทดสอบไดไมต่ํา 2,068 กิโลปาสคาล (300 

ปอนดตอตารางนิ้ว) อุปกรณประกอบไดแก สาย หัวฉีด วาลว ฯลฯ มีความสามารถในการ

ดับเพลิงเทียบเทากับคา UL Listed Rating 10B : C ผูขายจะตองรับประกันเคร่ืองดับเคร่ือง

ดับเพลิงทุกเคร่ืองมีกําหนดเวลา 5 ป 

(3) การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือน้ีตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น

อาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอย

ไดสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา 

 

1.3 การติดตั้งทอน้ํา 

1.3.1 มาตรฐานการติดตั้ง 

(1) มาตรฐานการติดตั้งจะตองเปนไปตาม NFPA 10, 13, 14 

(2) ทอน้ําดับเพลิงจะตองมาสีรองพื้นกันสนิม (Red Lead Primer) กอน 2 ช้ัน กอนทาสีจริง โดย

จะตองทําความสะอาดผิวเหล็กใหสะอาดกอนการทาสีน้ํามัน 

(3) แบบระบบปองกันเพลิงเปนเพียง Diagram แสดงใหเห็นแนวทางการเดินทอน้ําสวนการเดินทอ

และจัดทอจริง ตองคํานึงถึงความสะดวกงายตอการเขาถึงทุกสวนของทอ และอุปกรณ เพ่ือ

ประโยชนในการบํารุงรักษา ซอมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ 

(4) การติดตั้งทอน้ํา จะตองปลอยใหมีการยืดและหดตัวโดยไมเกิดความเสียหายตอขอตอตางๆ  

(5) ทอน้ําตองติดตั้งใหมีแนวเอียงเพียงพอแกการระบายน้ําทิ้ง หรือระบายอากาศออก (Venting) 

(6) ใชขอตอที่ไดขนาดมาตรฐานในการตอทอที่เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิน เปลี่ยนขนาดหรือมีขอ

แยก 

(7) ติดตั้งวาลวใหกานวาลวอยูในแนวดิ่งใหมากที่สุด 

(8) หลังจากตอทอดวยแบบขันเกลียวหรือเชื่อมรองเกลียวสวนท่ีเหลือโผลออกมา และรอยเชื่อมตอ

ทุกแหงจะตองใชแปรงลวดขัดแลวทาสีกันสนิม Zinc Chromate 

 

1.3.2 การตอทอ (Pipe Joints) 
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1.3.2.1 การตอทอแบบเชื่อม (Welded Joints) 

(1) สําหรับทอเหล็กใหใชการเชื่อมรอยตอทุกแหงยกเวนสวนที่เปนยูเนี่ยนหรือหนาแปลน ซึ่งเตรียม

ไวสําหรับการถอดออกได 

(2) ทอขนาดใหญที่จะนํามาเชื่อมตองลบปลายใหมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงกอนการ

ลบปลายอาจใชหัวเชื่อมตัดแตตองใชฆอนเคาะออกไซดและสะเก็ดโลหะออกพรอมทั้งตะไบให

เรยีบรอยกอนการเช่ือม 

(3) การเชื่อมขอตอทอจะตองเชื่อมแบบ (Butt-Welding) โดยมีมาตรฐานและน้ําหนักทอตาม

มาตรฐาน ASA, B 16.9 และ ASTM A-234 

(4) การเชื่อมทอตองเปนไปอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งทอใหโลหะที่นํามาเชื่อมละลายเขาหากันไดอยาง

ทั่วถึง 

(5) กอนการเชื่อมตองทําความสะอาดสวนปลายที่จะนํามาเชื่อมตั้งปลายทอที่จะนํามาเชื่อมใหเปน

แนวตรง เวนชองวางระหวางทอท่ีนํามาเชื่อม เพื่อปองกันการปดระหวางการเชื่อม  

(6) หามใชขอตอ ของอ ที่เชื่อมขึ้นมาเองในงาน 

(7) มาตรฐานในการปฏิบัติงานเชื่อมตองเปนไปตามมาตรฐานของ ASA 

 

1.3.2.2 การตอแบบหนาแปลน (Flanges) 

(1) วาลวท่ีใชกับทอขนาด 65 มม. (2 ½ นิ้ว) ข้ึนไปใหใชการตอเขากับทอดวยหนาแปลนยกเวน 

Hose Gate Valve ใหตอดวยเกลียว 

(2) การยึดจับหนาแปลนของทอสองทอตองขนาดกันและอยูในแนวเดียวกันหนาแปลนทั้งสองตอง

ยึดจับแนนดวย Bolt ยึด 

(3) หนาแปลนและยูเนี่ยนจะตองมีหนาราบเรยีบ ไมคดเอียง มีประเก็นยางสังเคราะหหนา 1.6 มม. 

(1/16 นิ้ว) (ใชกับทอในอาคาร) หรือปะเก็นแอสเบสทอส (ใชกับทอนอกอาคาร) สวมสอดอยู 

(4) Bolt ท่ีใชยึดจับหนาแปลนขันเกลยีวรวมกับ Nut เมื่อขันเกลียวตอแลวตองโผลเกลียวออกมา

จาก Nut ไมเกิน 1/4 ของเสนผาศูนยกลางของ Bolt, Bolt & Nut ท่ีจะใชจะตองทําดวยวัสดุ

เหล็กผสมนิเกิล หรือโลหะที่ไมเปนสนิมไดโดยงาย 

 

1.3.2.3 การตอทอแบบ Coupling 

(1) เปนการตอทอโดยใช Coupling ซึ่งติดตั้งประกอบลงบนผิวทอโดยใชการกดรอง (Groove) 

ตามขนาดที่ระบุตามมาตรฐานไดรับรองจาก UL และ FM 
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(2) Coupling ที่ใชจะตองเปนแบบยึดหยุน (Flexible) ไดเพื่อรับการสั่นสะเทือน การยืดตัวของทอ 

ตองทนแรงดันไมนอยกวา 20 กิโลกรัมตอตางรางเซนติเมตร (300 ปอนดตอตารางน้ิว) 

 

1.3.2.4 ท่ีแขวนและที่รองรับทอ 

(1) ที่แขวนทอและหนุนทอตองสามารถปรับระยะสูงต่ําในแนวดิ่งไดไมต่ํากวา 50 มม. (2 นิ้ว) 

(2) Anchor รองรับทอในแนวดิ่งท่ีแสดงในแบบและเทาที่จําเปนเพื่อปองกัน Under Strian 

จะตองเปน Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกตางหากจาก Support 

(3) Anchor สําหรับรองรับทอในแนวนอนเพื่อปองกัน Stain จาก Offsets จะตองเปน Forged 

Wrought Iron Clamped ยึดอยางแนน 

(4) การรองรับทอเมนในแนวดิ่งตรงของอตองมีที่รองรบัวัสดุท่ีใชตองมีความมั่นคงแข็งแรง 

(5) หามใชที่รองรับทอชนิดอ่ืนๆ เชน ลวด เชือก ไม โซ ซึ่งไมไดระบุไวมาใชรองรับทอ 

(6) ผูติดตั้งตองรับผิดชอบในการจัดหาวาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทํางาน

เก่ียวกับโครงสรางอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการติดตั้งท่ีรองรับทอตางๆ 

(7) ที่ทอน้ําว่ิงขนานกันหรือใกลเคียงกับทอชนิดอื่นๆ ผูติดตั้งจะตองแสดงถึงตําแหนงระดับของทอ

ตางๆ กอนการติดตั้งทอและที่รองรับจริง 

(8) ที่แขวนทอและรองรับทอจะมีขนาดและรายละเอียดดังที่ระบุไวในแบบแตผูทําการติดตั้งจะตอง

รับผิดชอบในการเพ่ิมขนาดเหล็กแขวนทอ และความหนาของเหล็กเพ่ือใหเหมาะกับน้ําหนัก

ของทอในสวนที่จําเปน 

(9) ตองทาสีกันสนิม Red Lead Primer หนึ่งชั้น และทาสีทับอีกชั้นหนึ่ง (One Primer Coat 

and One Finished Coat) 

 

1.3.2.5 ทอสวมลอด (Pipe Sleeve) 

(1) ทอสวมลอดตองฝงไวในบริเวณท่ีทอน้ําเดินผานผนัง คาน หรือพ้ืนคอนกรีต 

(2) ทอสวมลอดจะตองกวางกวาขนาดของทอที่ลอดอยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) และตองยาวตลอด

ชวงที่ผานทะลุโครงสรางนั้นทอกอนฝงตองทาสีกันสนิมอยางนอย 2 ชั้น 

(3) ในกรณีท่ีทอทะลุผานพื้นทอสวมลอดจะตองทะลุสูงขึ้นไปบนพื้นเพ่ือกันน้ําไหลเขาไปในชองทอ 

และตองอุดวัสดุกันน้ํารอบทอลอดนี้ 

(4) รอบชองวางระหวางทอน้ํากับทอสวมลอด ตองอุดดวยวัสดุซึ่งวัสดซุึ่งสามารถกันไฟไดอยางนอย 

2 ชั่วโมง 



-7- 

 

(5) ในกรณีท่ีทอลอดผานผนัง พ้ืน เพดาน ซึ่งปรากฏแกสายตาจะตองปดชองทั้ง 2 ดานของผนัง

พื้น เพดานดวยอลูมิเนียมหนา 1.2 หนา โดยยึดดวยเซ็ทสกรู 

 

1.4 การทดสอบระบบทอน้ํา 

ระบบทอนํ้าท่ีติดตั้งเสร็จแลวจะตองการทดสอบดวยแรงดันของน้ํา โดยการอัดน้ําเขาไปในระบบทอ

ทั้งหมดดวยความดันไมนอยกวา 1,378 กิโลปาสคาล (200 ปอนดตอตารางน้ิว) วัดคาแรงดันทดสอบที่จุด

ต่ําสุดของระบบทอยืน หรือจุดต่ําสุดของแตละเขตท่ีทําการทดสอบ เปนเวลา 2 ชั่วโมงระบบทอน้ํายืนทั้งหมด

จะตองไมมีการรั่วของน้ําปรากฏใหเห็น 

 

1.5 การลางทอน้ํา  

(1) ทอน้ําท่ีตอจากระบบทอน้ําดับเพลิงภายนอกอาคารไปยังระบบทอยืน หรือระบบหัวกระจายน้ํา

ภายในอาคารจะตองไดรบัการลางทอกอนการตอระบบเชนเดียวกัน 

(2) การลางทอตองกระทําจนแนใจวาภายในทอปราศจากสิ่งสกปรกใดๆ แลว 

(3) ใหลางระบบทอน้ําที่ติดตั้งเสร็จเปนสวน ๆ โดยกําหนดใหมีอัตราการไหลของน้ําในการลางทอ

ตอเสนศูนยกลางทอที่ระบุในตารางตอไปนี้ 
 

ขนาดทอมิลลิเมตร 
อัตราการไหลของน้ํา (ลิตรตอนาที) 

100 
1,476 

150 
3,331 

200 
5,905 

250 
9,235 

300 
13,323 

 

 

1.6 การปดชองทอเพื่อปองกันไฟ และควันลาม 

1.6.1 วัสดุที่ใชในระบบการปดชองทอ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
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(1) ตองเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน เชน UL,BS 

(2) ตองเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ีปองกันไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

(3) ตองเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ีไมเปนพิษขณะติดตั้ง หรือขณะเกิดเพลิงไหม 

(4) จะตองสามารถถอดออกไดงาย ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข 

(5) จะตองมีความแข็งแรงไมวากอนหรือหลังเกิดเพลิงไหม 

 

1.6.2 การตดิตั้งตองติดตั้งตามตําแหนงตอไปนี้ 

(1) ชองเปดทุกชองไมวาจะอยูที่ใดของผนัง พื้น หรือคาน และชองทอตางๆ ซึ่งไดเตรียมไวสําหรับ

การใชงานติดตั้งระบบทอหลังจากที่ไดติดตั้งทอไปแลว และมีชองวางเหลืออยูระหวางทอกับ

แผนปดชองทอ 

(2) ชองเปดหรือชองลอด (Block or Sleeve) ที่เตรียมการไวสําหรับติดตั้งทอในอนาคต 

(3) ชองเปดหรือชองลอด (Block or Sleeve) ที่สายไฟฟาหรือทอรอยสายไฟฟาที่มีชองวางอยูแม

เพียงชองเล็กนอยก็ตาม 

(4) ภายในชองทอท่ีวางทะลุพ้ืนคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเปนผนังทนไฟเพ่ือปองกันไฟควันลาม

ตามทอ 

(5) สําหรับทอที่ไมไดทําดวยโลหะ หรือทอที่สามารถติดไฟได เชน ทอ พีวีซี หรือทอพลาสติก 

จะตองติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณปองกันไฟ และควันลาม ชนิดที่ขยายตัวปดชองทอนั้นไดๆ เมื่อ

เกิดเพลิงไหม 
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บทที่ 2 

ระบบกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler Systems) 

 

2.1 หัวกระจายน้ําดับเพลิง  (Sprinkler Head) 

(1) เปนชนิดหัวทองเหลืองและชุบโครเมี่ยมที่ระบุใหใชในแบบรายละเอียดและขอกําหนด 

(2) อุณหภูมิทํางานของหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Temperature Rating) ชนิด Upright 79 องศา

เซลเซยีส ชนิด Pendent 68 องศาเซลเซียส 

(3) ชิ้นสวนของหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะตองสรางข้ึนและประกอบกันตามมาตรฐานและผานการ

รับรองจาก UL หรือ FM 

(4) ที่ หั วกระจายน้ํ าดับ เพลิ งจะตอง มีตั ว เลขแสดงอุณ หภูมิ ทํ างานของกระเป าะแก ว 

(Temperature Rating) เปนองศาฟาเรนไฮทหรือเซลเซียสอยางใดอยางหนึ่ง และจะตองมี

ตัวเลขบอกปท่ีผลิตพิมพติดไวที่ Frame หรือตัวเรือนดวย 

(5) หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบ Pendent ใหใชสําหรับบริเวณที่มีฝาเพดานสวนแบบ Upright ให

ใชบริเวณท่ีไมมีฝาเพดาน เชน หองเคร่ือง เปนตน 

(6) ผู รับจางจะตองจัดหาหัวกระจายน้ําดับเพลิงสํารอง ซึ่งมีขนาดอุณหภูมิการทํางานและ

คุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกันกับที่ใชติดตั้งในระบบพรอมตูบรรจุและประแจพิเศษสําหรับใชใน

การถอดโดยหัวกระจายน้ําดับเพลิงสํารองจะตองมีจํานวนและชนิดของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

เปนไปตาม มาตรฐาน NFPA 13 

 

2.2 การติดตั้งทอในระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(1) การตดิตั้งทอน้ําและอุปกรณตางๆ มีรายละเอียดเชนเดียวกับการติดตั้งระบบทอยืน 

(2) การแขวนทอและรองรับทอ (Hanger) สําหรับทอในแนวขวาง (Cross Main) แขวนทอทุกๆ 

ชวงของทอแยก (Branch Line) 

- ระยะแขวนบนทอแยก (Branch Line) ระหวางศูนยกลางของหัวกระจายน้ําดับเพลิง

แบบหัวหงายกับที่แขวนทอจะตองไมนอยกวา 76 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) 

- ความยาวของทอแยกจากจุดที่แขวนทอน้ําอันสุดทายของทอแยกจะตองไมเกิน 0.89 

เมตร (35 นิ้ว) สําหรับทอแยกขนาด 25 มม. (1 นิ้ว) หรือไมเกิน 1.21 เมตร (48 นิ้ว) 

สําหรบัทอแยกขนาด 32 มม. (1 ¼ นิ้ว) ในกรณทีี่มีความยาวเกินกวานี้จะตองเพ่ิมที่

แขวนทอรองรบัที่ปลายของทอแยกดวย 
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(3) ระยะลาดเอียงของทอแยก ทอขวาง และ Feed Main 

- การแขวนทอน้ําในระบบจะตองมีความลาดเอียงเพียงพอเพื่อระบายน้ําในระบบทิ้ง 

- ความลาดเอียงของทอแยก (Branch Line) ไปยังทอขวาง (Cross Main) ตองไมนอยกวา 

1 : 250 และไมนอยกวา 1 : 500 สําหรบัทอแยกชวงสั้นๆ 

- ความลาดเอียงของทอขวาง (Cross Main) และความลาดเอียงของทอ Feed Main ไปยัง

ทอ Riser จะตองไมนอยกวา 1 : 500 

(4) ผูรับจางตองติดตั้งหัวสปริงเกอรใหตรงตาม Valve Zone 

(5) ผูรับจางตองตรวจสอบและประสานงานกับระบบแจงเหตุเพลิงไหมเพ่ือใหตรงกับ Fire ALARM 

Zone 
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บทที่ 3 

เครื่องหมาย และสัญลักษณ (Identification) 

 

3.1 สัญลักษณ 

ทอนํ้าทุกชนิด และ/หรือ ทุกระบบ ตองมีสัญลักษณทั้งชนิดอักษรยอ และลูกศรแสดงทิศทางโดยมี

ขนาดที่เหมาะสมตามขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 

 

3.2 ตําแหนงของรหัส และสัญลักษณ  

3.2.1  รหัสท่ีเปนแถบสี และสัญลักษณ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูคูกันตองอยูในตําแหนงสามารถสังเกตเห็นไดงาย 

3.2.2 รหัส และ สัญลักษณ ที่กลาว ซ่ึงแสดงไวบนทอน้ําใดๆ ก็ตาม ตองมีตําแหนงอยางนอยดังนี้ 

- ทุกๆ ระยะไมเกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ในแนวตรง 

- ทุกๆ ตําแหนงที่ติดกับประตู (Valve) ทั้งดานเขาและออก 

- ทุกๆ ดานของทอที่มีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรอื มีทอแยก 

- ทุกดานที่มีการติดตั้งทอ ผานทะลุผนัง และ/หรือ พื้น 

- บริเวณชองเปดบริการ (Service Door and Service Panel) 

 

3.3 ขนาดของแถบรหัส และสัญลักษณ 

ขนาดความกวางของแถบสีรหัสความยาวของลูกศรสัญลักษณความหนาของเสนลูกศร และความสูง

ของอักษรสัญลักษณ ตองเปนไปตามกําหนดดังนี้ 

ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ ความกวางแถบสี และ ความยาว

ลูกศร 

ความสูงตวัอักษร และ ความหนา

เสนลูกศร 

20 มม. (3/4”) – 32 มม. (1”) 

40 มม. (1”) – 50 มม. (2”) 

65 มม. (2”) – 150 มม. (6”) 

200 มม. (8”) – 250 มม. (10”) 

300 มม. (12”) – มากกวา 

200 มม. (8”) 

200 มม. (8”) 

300 มม. (12”) 

300 มม. (12”) 

500 มม. (20”) 

15 มม. (1/2”) 

20 มม. (3/4”) 

32 มม. (1”) 

65 มม. (2”) 

90 มม. (3”) 
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3.4 สี และอกัษรสัญลักษณ 

สีที่ใชทา หรือพน สําหรับเปนรหัส และสัญลักษณตางๆ รวมทั้งอักษรสัญลักษณท่ีใชในระบบตางๆ ให

เปนไปตามกําหนด ดังน้ี 
 

ขนาดเสนผาศูนยกลางทอและความ

หนารางวางสายไฟฟา 

ความกวางแถบสีและความยาว

ลูกศร 

ความสูงตวัอักษร และความหนา

เสนลูกศร 

20 มม. (3/4”) – 32 มม. (1 1/4”) 

40 มม. (1”) – 50 มม. (2”) 

65 มม. (2 1/2”) – 150 มม. (6”) 

200 มม. (8”) – 250 มม. (10”) 

300 มม. (12”) – มากกวา 

200 มม. (8”) 

200 มม. (8”) 

300 มม. (12”) 

300 มม. (12”) 

500 มม. (20”) 

12 มม. (1/2”) 

20 มม. (3/4”) 

32 มม. (1 1/4”) 

65 มม. (2 1/2”) 

100 มม. (4”) 

 

- กรณีท่ีมิไดกําหนดไวในรายการขางตน ใหผูรับจางเสนอขอความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 

- การทาสีทอ และอุปกรณใหทาหรือพนตลอดทั่วพ้ืนผิวของทอภายนอก 
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บทที่ 4 

ระบบไฟฟา (Electrical Systems) 

 

การตดิตั้งและการทดสอบใหเปนไปตามหมวดงานระบบไฟฟา 
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บทที่ 5 

การทดสอบระบบโดยรวม (Full Systems Test) 

 

ผูรบัจางตองทําการทดสอบการทํางานของระบบทั้งหมดเสมือนจริง ตามวิธีการดังน้ี 

(1) ทดสอบการทํางานของสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

(2) ทดสอบการทํางานของระบบวาลวชะลอน้ํารวมกับระบบแจงเพลิงไหมท้ังหมดทุกพ้ืนที่โดยใหใช

พ้ืนท่ีสถานีทดสอบระบบ (System Test Station) เปนที่ทดสอบ 

(3) ทดสอบการทํางานของระบบวาลวชะลอน้ํารวมกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 พื้นที่ โดย

ใหหัวสปริงเกอรแตกทีละหัวจนครบ 9 หัว 

(4) ในการทดสอบตองไมกอเกิดความเสียหายตออุปกรณและตัวอาคาร 

(5) หลังการทดสอบใหระบายน้ําออกจากระบบใหหมด 
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บทที่ 6 

ตัวอยางมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ 

 

6.1 ทอน้ําดับเพลิง ภายในอาคาร ERW Sch. 40 Seam ASTM A53 Grade A 

Pacific Pipe 

Samchai Steel Pipe 

SPS 

 

6.2 ทอน้ําดับเพลิง ภายนอกอาคาร HDPE PN.16 มอก.982-2548 

PBP 

TAP 

Wiik & Hoeglund 

 

6.3 ทอระบายน้ําท้ิงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง Galvanized Steel Pipe มอก. 277-2532 

Pacific Pipe 

Samchai Steel Pipe 

Thai Union Steel Pipe 

 

6.4 วาลวน้ําแบบประตู (Gate Valve) 

Nibco 

Watt 

Tyco 

Crane 

 

6.5 วาลวกันน้ําไหลกลับ (Check Valve) 

Nibco 

Watt 

Valor 

 

6.6 Adjustable Pressure Restricting Valve 
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Potter Roemer 

Powhatan  

 

6.7 Butterfly Valve 

Nibco 

Fivalco 

Victaulic 

 

6.8 อุปกรณไลอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) 

Fivalco 

Matraflex 

Val Matic 

 

6.9 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 

Terice 

Wakler 

Weiss 

Winters 

Angus 

Noha 

Macron 

Moyne 

Zero Fire 

Potter Roemer 

Powhatan 

 

6.10 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 

Badger 

Kidde 

Zero Fire 
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6.11 หัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler Head) 

Central 

Viking 

Tyco 

GEM 

 

6.12 Fire Barrier 

Tremco 

Hilti 

Kbs 

3M 
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