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ประตูทนไฟบนเสนทางหนีไฟ

ประตูทนไฟ หมายถึง ประตูที่มีอัตราคา
ความตานทานไฟ (Fire-resistance Rating)
หรือคาการปองกันไฟ (Fire protection Rating)
สําหรับใชปดกั้นพื้นที่หรือเสนทางหนีไฟ โดย
เปนหนึง่ ในองคประกอบของระบบปองกันอัคคีภยั
ภายในอาคาร (Passive Fire Protection) เพื่อ
ลดการลุกลามของเปลวไฟหรือตานทานความ
รอนไมใหเขาไปในพื้นที่ปดหรือเสนทางหนีไฟ
มากเกินไปพรอมกับปองกันการแพรกระจายของ
ควันและแก สพิษเพื่ อไมใหชีวิ ตและทรั พย สิน
ที่ อยู ขางในพื้ นที่ ปดหรือเส นทางหนีไฟได รับ
อันตรายหรือเกิดความสูญเสีย หรือทําใหการ
หนีไฟจากอาคารหรือในเรือเปนไปอยางปลอดภัย
ตามกฎหมายควบคุมอาคารในอเมริกาเหนือ
ประตูทนไฟเมื่อรวมเขากับแผนกั้นกันไฟลาม
หมายถึงสวนปดทีส่ ามารถใชอตั ราความตานทาน
ความร อนลดลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บส วนกั้ น
(ผนัง) ของหองที่ประตูติดตั้งอยู เนื่องจากเปน
เพี ยงตั วขวางเปลวไฟ ไม ใช ผนั งกั นไฟ หรื อ
สวนกั้นสําหรับการพักอาศัย

หนาที่หลักของประตูทนไฟคือ ปองกัน
ไมใหเปลวไฟเขาไปในทีพ่ นื้ ทีป่ ด (หอง สวนแยก
ของอาคาร ระเบี ยง หรื อปล องบั นได) หรื อ
เสนทางหนีไฟ ซึ่งประตูทนไฟกั้นชวางอยู โดย
สามารถตานทานไดเปนระยะเวลาตามคุณสมบัติ
ของประตูมตี ั้งแต 20 นาที จนถึง 3 ชัว่ โมง โดย
ผูท อี่ ยูใ นพืน้ ทีป่ ด หรือเสนทางหนีไฟนัน้ สามารถ
หนีออกไปนอกอาคาร (ทางประตูออกไปสูพ นื้ ที่
ว างหรื อภายนอกตั วอาคาร) ได กอนจะหมด
เวลาการทนไฟของประตู หรือสามารถขนยาย
ทรัพยสนิ หรือวัตถุอนั ตรายทีม่ อี ยูใ นหองนัน้ ออก
ไปไดกอ นเปลวไฟจะลามเขามาไดหลังจากประตู
หมดคุณสมบัตทิ นไฟตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว
บานประตูทนไฟ แผนสวิง หรือตัวประตู
อาจทํามาจากโลหะชนิดเดียว เชน เหล็กกลา
หรือมีวัสดุอื่นเขารวมดวย อาทิ กระจก (ชอง
กระจก) ยิปซัม (ตัวดูดความรอน) เหล็กกลา ไม
แผนซิลิเกต อะลูมิเนียม โดยมีสวนประกอบชุด
ประตู (Door Set) ไดแก กรอบประตู ซีลประตู
ปองกันเปลวไฟและควัน ซึ่ งทั้ งหมดจะตองมี

คุณสมบัติและผานการทดสอบตามมาตรฐาน
ANSI 156.2 และ NFPA 80 Standard for Fire
Doors and Other Opening Protectives
ทัง้ นี้ บานประตูหรือแผนสวิงรวมกับสวน
ประกอบชุดประตูดงั กลาวอยางเดียวจะไมเรียกวา
“ประตูทนไฟ” แตจะตองมีสวนอื่นๆ ที่เรียกวา
“อุปกรณประตูทนไฟ” (Door hardware) รวม
ดวย ดังตัวอยางดังตอไปนี้
 อุปกรณปด
 ประตูอตั โนมัติ (Automatic
closing devices/objects)
 บานพั บ ชนิ ดแหวนรองลู ก ปน (Ball
Bearing Hinges)
 ชุดกลอนประตูที่ เปดไดโดยการผลัก
คานผลัก หรือบารผลัก (Positive Latching
Mechanism)
 ซีลผนึกควัน (Smoke Seals)
 ซีลผนึกแกส (Gas Seals)
อุปกรณประตูทนไฟดังกลาวขางตนทัง้ หมด
ตองมีคณ
ุ สมบัตผิ า นการทดสอบการ ทนไฟ เชน
เดียวกับชุดประตู แตไมจําเปนตองเปนสินคา
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ปายรับรอง (Label) ประตูทนไฟ

จากผูผ ลิตเดียวกัน อาจมาจากหลายผูผ ลิตแลว
นํามารวมกันเปนชุดประตูกันไฟสมบูรณแบบ
โดยผูซอื้ ตองมัน่ ใจวาอุปกรณประตูทนไฟแตละ
ตั วมี คุ ณสมบั ติ เท าเที ยมกั น เนื่ อ งจากหาก
อุปกรณตวั ใดตัวหนึง่ ไมไดมาตรฐานอาจสงผลให
ระบบประตูทนไฟในภาพรวมดอยประสิทธิภาพ
ลงไปไดไมมากก็นอย
ในการติดตั้ งประตูทนไฟในอาคาร ให
สังเกตปายที่ขอบประตูหรือตัวกรอบ ซึ่งปายจะ
ตองมองเห็นไดชัดและอานงาย โดยเปนขอมูล
สําคัญในการประกอบติดตัง้ รวมถึงคาอัตราการ
ทนไฟหรือระยะเวลาที่ประตูทนไฟ (บานประตู
และอุปกรณประกอบ) สามารถคงสภาพเดิมอยู
ไดโดยไมถกู ไฟเผาเสียหายจนไมสามารถปองกัน
เปลวไฟ ควันและแกสพิษไดอีกตอไป ตัวอยาง
อัตราการทนไฟ 20 นาที ประตูสามารถปองกัน
เปลวไฟ ควันและแกสพิษไมใหเขามาในพื้นที่
ปดกั้นหรือเสนทางหนีไฟไดเปนเวลา 20 นาที
ประตูทนไฟตองอยู ในสภาพปดและลง
กลอนอยูตลอดเวลาตามลักษณะการออกแบบ
และการทดสอบขณะเกิดเพลิงไหม หากประตู
ป ดไม สนิ ทหรื อเป ดแงมไว ด วยลิ่ มแม แค ช อง
เล็กๆ ความรอนและเปลวไฟก็สามารถผานเขา
ไปในหองหรือสวนปดนั้นไดซึ่งเทากับวา ประตู
ทนไฟ ไมมีประโยชนใดๆ ดังนั้น อุปกรณประตู
ทนไฟที่ มีความสําคัญอยางยิ่ งคื ออุปกรณ ปด
ประตูดวยตัวเองหลังจากเปดออก โดยการใช
อุปกรณทเี่ ปนกลไกสามารถดึงประตูกลับมาอยู
ในตําแหนงปดไดโดยอัตโนมัติ สําหรับประตูที่
ตองเปดคางไว (Hold Open) ตองปดไดอตั โนมัติ
เมื่อไดรับสัญญาณตรวจจับควันหรือความรอน

หรือประตูที่ใชระบบควบคุมอัตโนมัติ ขณะเกิด
เพลิงไหม ระบบนีต้ อ งไมทาํ งานแตจะกลับไปใช
ระบบปดดวยตัวเองแทน
กลอนประตูทใี่ ชกบั ประตูทนไฟตองทําให
ประตูปดสนิทแมจะมีแรงกระทําจากความดัน
ของไฟหรือน้ําจากสายสูบ ผูผลิตประตูทนไฟ
ตองกําหนดระยะต่ําสุดที่ กลอนสอดเขาไปใน

Fire Door Hardware

ปายรับรองสถาบัน UL (UL Label)

ช องกลอนตามมาตรฐานประตู กั นไฟ กลอน
ล็อคตาย (Deadbolt) ซึ่งถอดกลอนโดยการไข
กุญแจ ไมสามารถเปดเองดวยการผลักได บาร
ผลักฉุกเฉินทีจ่ ะใชกบั ประตูทนไฟตองเปนชนิด
เปดออกเพื่อหนีไฟ (Fire Exit Hardware) และ
แยกคนละสวนกับกลอนล็อคประตูที่เปดออก
ดวยการไขกุญแจ ทั้งนี้ กลอนไฟฟาที่สามารถ
เปดออกไดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหมนํามาใช
ไดเชนกัน
บานพับของประประตูตอ งทําดวยเหล็กกลา
และเปนแบบสวมชนิดแหวนรองลูกปน บานพับ
แบบอืน่ สามารถใชไดหากผานการทดสอบและ
อยูในบัญชีรายชื่อชนิดบานพับที่ใชไดกับประตู

ทนไฟ บานพับแบบสปริงนํามาใชไดแตใหการ
ควบคุมประตูไมดีเทาบานพับแบบสวม หาก
ปรับสปริงไมถกู ตองอาจทําใหประตูปดไมสนิท
หลังจากเปดออกไปได
กระจกชองหนาตางทีร่ วมอยูใ นชุดอุปกรณ
ประตูทนไฟตองผานการทดสอบความสามารถ
ในการทนไฟ (Ability to Withstand Fire) ซึ่ง
มาตรฐานฉบับปจจุบนั ใหรวมไปถึงการทดสอบ
ความตานทานแรงกระแทก (Impact-resistance) ดวย กระจกแตละชิ้นที่ติดตั้งบนประตู
ทนไฟตองมีเครือ่ งหมายรับรองการผานทดสอบ
ตานทานแรงกระแทกและคุณสมบัตสิ าํ หรับการ
ใชกับประตูทนไฟ กระจกเสริมลวดธรรมดา
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(Traditional Wired Glass) ซึง่ ครัง้ หนึง่ ไดรบั การ
ยกเวนไมตองทดสอบการกระแทก มีอันตราย
และไมไดรับอนุญาตใหติดตัง้ บนประตู บานกัน้
หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอ
คนที่อยูในบริเวณนั้น สวนใหญใชกระจกเสริม
ลวด จอรเจีย (Georgian Wired Glass) กระจก
เซรามิก กระจกโบโรซิลเิ กตทีเ่ ปนฉนวนดวยการ
ดูดความรอนไวกับตัวไดดี
ซีลผนึกประตูปองกันเปลวไฟและควัน
ติดไวบริเวณขอบประตู ทําจากวัสดุทมี่ อี ตั ราการ
ทนไฟตามที่กําหนดไวและมีคุณสมบัติอื่นรวม
ดวย ไดแก
 สามารถขยายตัวเมื่อถูกความรอน
 เป น วั ส ดุ สั ง เคราะห ที่ ทนทานต อทุ ก
สภาพอากาศ เชน นีโอพรีน (Neoprene)
 มี ป ะเก็ น ป อ งกั น ควั น แพร ก ระจาย
ผานเขาไปในพื้นที่ปด
ในภาพรวมรวมแล ว ประตู ทนไฟและ
อุปกรณประตูทนไฟไมจาํ เปนตองทําดวยวัสดุไม
ติดไฟ (Noncombustible Materials) เนือ่ งจาก
วัสดุชนิดดังกลาวหายากและมีราคาแพงมาก
ประตูทนไฟไมไดหมายถึง ประตูทไี่ มไหมไฟใน
ทุกกรณี แตเปนประตูทหี่ นวงเวลาการไหมภาย
ในเวลาทีก่ าํ หนดตามอัตราความตานทานความ
รอนและเปลวไฟจากผานการทดสอบและไดรบั
การรับรองจากสถาบันเปนที่ ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

อัคคีภัย (Passive Fire Protection System) ที่
ตองการคุณสมบัติทนไฟอื่นๆ นอกจากเหนือ
จากประตูทนไฟ
ในเยอรมนี ประตูทนไฟบานหนึ่ งอาจ
ระบุคณ
ุ สมบัตเิ ปน “EI290-C” หมายถึง ประตู
บานนัน้ มีเอกสารรับรองวาผานการทดสอบทนไฟ
ตามมาตรฐานของประเทศเปนเวลา 90 นาที
ในแคนาดา สถาบันวิจัยการกอสราง
(Research in Construction) ซึ่งเปนสาขาหนึ่ง
ของสภาวิ จั ยแห ง ชาติ และผู จั ดทํามาตรฐาน
อาคารแหงแคนาดา (NBC) กําหนดใหมีการ
ทดสอบวัสดุปองกันการลามไฟ (Fire Stop)
สําหรับปดชองเปดภายในทอพลาสติก ในการ
ทดสอบจะต องทําในเตาเผาแรงดั นบวก 50
ปาสกาลเพือ่ ใหมคี วามแตกตางระหวางอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกที่ เหมื อนสภาพจริ ง ของ
อั ต ราการต า นทานไฟนานาชาติ ฤดูหนาวในแคนาดามากที่สุด มีการใชฮูดคลุม
(International fire-resistance ratings)
ดานบนของชุดทดสอบเพือ่ ใหความดันสูงถึง 50
อัตราตานทานไฟหรืออัตราทนไฟที่ จะ ปาสกาล หลังจากนัน้ ทดสอบโดยการฉีดน้าํ จาก
กลาวถึงตอไปนีค้ รอบคลุมถึงวัสดุในระบบปองกัน หัวฉีดแรงดัน 30 ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI) ซึ่ง

ประตูทนไฟบางยีห่ อ ทีม่ จี าํ หนายในเขตขอตกลง
การคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ (NAFTA) อาจจะ
เปดออกบางสวนระหวางทดสอบการทนไฟแต
ไมกวางนัก ขณะทีผ่ นังหรือพืน้ ซึง่ ประกอบอยาง
ถูกตองจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 140 ํ C หรือ
อุณหภูมิเฉพาะจุดสูงเกิน 180 ํ C
วิธพี น สารกันไฟกลางแจงตองเปนไปตาม
ขอบังคับการกําหนดระดับเสนโคงไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon Curve) เพื่อใหผานการทดสอบ
ตามสภาพสิ่งแวดลอมกอนจะมาเผาไหม การ
ลดระดับเสนโคงไฮโดรคารบอนเพือ่ ใหผา นการ
ทดสอบตามสิง่ แวดลอมไมอาจทดแทนคุณสมบัติ
การตานทานเปลวไฟทีส่ าํ คัญกวาและอาจทําให
วัสดุทนไฟไรประโยชนเมื่อเผชิญกับเพลิงไหม
หากเงือ่ นไขสภาพแวดลอมในการทดสอบ
ไมเหมาะสมอาจทําใหการทดสอบการทนไฟได
คาไมถกู ตองได
อัตราการทนไฟที่ ไดจากการทดสอบ
(Fire Resistance Test Rating)
อัตราการทนไฟทีไ่ ดจากการทดสอบทีจ่ ะ
แสดงตอไปนีไ้ ดมาจาการทดสอบตามมาตรฐาน
UL 72 Standard for Tests for Fire Resistance
of Record Protection Equipment สําหรับประตู
ทนไฟและวัสดุทนไฟอื่นๆ ทุกชนิด
อัตราการทนไฟ Class 100 (125) ใช
สําหรับปดกั้นพื้นที่หรือหองภายในตัวอาคารที่
ใช เก็ บ ข อมู ลดิ จิ ตอลที่ เป นสื่ อแม เหล็ ก หรื อ
ฮารดไดรฟ อุณหภูมิในหองที่ ทําการปองกัน
ตองต่าํ กวา 125 ํ F (52 ํ C) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด เชน ประตูทนไฟ Class 100 (125) 2 ชั่วโมง ขณะที่อุณหภูมิภายนอกหองสูงถึง
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2,000 ํ F (1,090 ํ C) อุณหภูมใิ นหองเมือ่ วัดที่
ผิวนอกสุดของประตูทนไฟดานทีอ่ ยูข า งในตองต่าํ
กวา 125 ํ F (52 ํ C) เนือ่ งจากหากอุณหภูมิสงู
กวาที่กําหนดไวนี้ขอมูลจะเสียหาย แมวาตัวสื่อ
หรือฮารดไดรฟจะยังมีสภาพภายนอกยังเปน
ปกติดอี ยูก ็ตาม
อัตราการทนไฟ Class 150 ใชสําหรับ
ปดกั้นหองเก็บไมโครฟลม แผนฟลมไมโครฟช
และขอมูลที่เก็บไวในรูปฟลมซึ่งฟลมจะเปลี่ยน
รูปและขอมูลจะไดรับความเสียหายเมื่อไดรับ
ความรอนเกิน 150 ํ F (65.5 ํ C) ประตูทนไฟ
Class 150-2 ชัว่ โมงจะตองทําใหอณ
ุ หภูมภิ าย
ในหองต่าํ กวา 150 ํ F (65.5 ํ C) เปนเวลาอยาง
นอย 2 ชวโมง ในขณะที่อุณหภูมิขางนอกสูงถึง
2,000 ํ F (1,090 ํ C)
อัตราการทนไฟ Class 350 ใชสําหรับ
ปดกัน้ หองเก็บเอกสารทีเ่ ปนกระดาษทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูงกวา 350 ํF (176.7 ํC) กระดาษจะเปลีย่ นรูป
และขอมูลจะเสียหาย ประตูกนั ไฟ Class 3504 จะทําใหอุณหภูมิภายในหองต่ํากวา 350 ํ F
(176.7 Cํ ) เปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่ โมง ขณะที่
อุณหภูมนิ อกหองสูงถึง 2,000 ํ F (1,093.3 ํ C)
ในการทดสอบเพือ่ หาคาอัตราการทนไฟ
จะใชตัวอยางวัสดุทนไฟ เชน ประตูทนไฟที่มี
ขนาด และลักษณะเชนเดียวกับการใชงานจริง
ซึ่งตองรองรับทอเจาะทะลุประเภทตางๆ เชน
ทอสายไฟ ทอสาธารณูปโภค และอื่นๆ ซึ่งตอง
ออกแบบการรองรับทอตางๆ อยางเหมาะสม
และใกลเคียงสภาพการใชงาน โดยติดตัง้ เขากับ
กรอบหรือโครงทดสอบซึ่งยึดกับพื้นหรือผนังที่
ใชเปนสวนปดของเตาเผา จากนัน้ ใหตดิ ตัง้ วัสดุ
ป องกั นการลามไฟซึ่ ง มี คุ ณสมบั ติ และขนาด
เชนเดียวกับการใชงาน ติดตัง้ ในกรอบหรือโครง
ทดสอบนั้น
เริม่ การทดสอบ เมือ่ ตัวอยางทดสอบและ
สวนประกอบอืน่ มีการประกอบติดตัง้ ใหมกี ําลัง
เพียงพอไมเกิดการเคลือ่ นตัวระหวางการทดสอบ
มากเกินไป และใหความรอนในเตาเผาทดสอบ
โดยควบคุมใหเปนไปตามอุณหภูมไิ ฟมาตรฐาน
ตลอดช วงเวลาการทดสอบ หรื อ จนกระทั่ ง
ตัวอยางทดสอบเกิดความเสียหาย
การทดสอบตามมาตรฐาน UL ใชเกณฑ
วัดอัตรา 3 ระดับ ไดแก F Rating ซึ่งใชเกณฑ
ดานลักษณะของเปลวไฟบนผิวตัวอยางทดสอบ
ดานไมสัมผัสไฟ และ FT Rating (Fire and
Temperature) ใชเกณฑดา นสภาพอุณหภูมแิ ละ

ไมสมั ผัสไฟได ภายใตระยะเวลาทดสอบ (ตัง้ แต
20 นาที ไปจนถึง 4 ชั่วโมง ตามคุณสมบัติที่
ระบุไวของผลิตภัณฑซงึ่ เขาทดสอบ)
FT Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเมื่ อมี
การทดสอบการใหความรอน
 อุณหภูมด
ิ า นไมสมั ผัสไฟ ณ จุดวัดใดๆ
Fire Door Test

เปลวไฟบนผิวตัวอยางทดสอบดานไมสัมผัสไฟ
รวมถึง FTH Rating (Fire, Temperature and
Hose-stream) มีการฉีดน้าํ เย็นจากสายฉีดเพือ่
ดูสภาพของวัสดุกันไฟหลังจากนั้น ทั้งนี้ ประตู
ทนไฟตองคุณสมบัติตามการทดสอบ ดังนี้
F Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเมื่ อมี
การทดสอบการใหความรอน
 วัสดุปอ
 งกันการลามไฟสามารถตานทาน
การลามของเปลวไฟสูผิวตัวอยางทดสอบดาน

ในบนผิวตัวอยางทดสอบมีคาอุณหภูมิสูงกวา
จุดเริ่มตนไมเกิน 180 ํ C และ วัสดุปอ งกันการ
ลามไฟสามารถตานทานการลามของเปลวไฟ
สูผ วิ ตัวอยางทดสอบดานไมสัมผัสไฟได ภายใต
ระยะเวลาทดสอบ (ตั้งแต 20 นาที ไปจนถึง 4
ชั่วโมงตามคุณสมบัติที่ระบุไวของผลิตภัณฑซึ่ง
เขาทดสอบ)
FTH Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเมื่ อมี
การทดสอบการใหความรอนแลวฉีดดวยน้าํ เย็น
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ประตูอยูใ นตําแหนงติดตัง้ อยางมัน่ คง
ไมเสียรูปทรงและสามารถปดเปดไดตามปกติ
ระยะเวลาการทดสอบเพือ่ หาคาอัตรา
การทนไฟมีดงั นี้
 อัตราทนไฟระดับ 1 ชัว
่ โมง (Hourly
ratings) ประตูเหล็กทนไฟจะมีคา อัตราการทน
ไฟตามระยะเวลาการทดสอบสั มผั สเปลวไฟ
(เปนนาทีหรือชั่วโมง) สําหรับอัตราการทนไฟ
ระดับ 1 ชั่วโมง แบงระดับยอยลงไป ดังนี้
 ระดับ 1/3 ชั่วโมง (20 นาที)
 ระดับ 3/4 ชั่วโมง (45 นาที)
 ระดับ 1 ชั่วโมง (60 นาที) และ
 ระดับ 1 1/2 ชั่วโมง (90 นาที)
โดยประตู เหล็ ก ทนไฟ แบบบานผลั ก
(Swinging-type Fire Door) กําหนดใหมีอัตรา
การทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
ประตูทนไฟ 20 นาที 45 นาที และ 60
นาที ใชติดดั้งกับผนังที่อัตราทนไฟ 1 ชั่วโมง
สวนประตูทนไฟ 90 นาที ใชติดตั้งกับผนังที่มี
อัตราทนไฟ 2 ชั่วโมง
ประตุทนไฟ 20 นาทีใชปดกั้นชองเปด
ในพื้นที่ชองทางเดิน (Corridor) ที่มีหองหรือ
ผนังกั้นสองดานหรือดานเดียวเพือ่ ปองกันควัน
และกระแสลมรอนที่จะเขามาขางใน
ประตูทนไฟ 45 นาที ใชปดกั้นชองเปด
ด านนอกผนั ง ที่ มี แนวโน มจะสั มผั สไฟระดั บ
ปานกลางจากภายนอกอาคาร
ประตูทนไฟ ชัว่ โมง (60 นาที) ใชปด กัน้


อัตราทนไฟระดับ 3 ชัว่ โมง [Threehour (180 minute) doors]
ประตู ทนไฟที่ มี ค าอั ตราการทนไฟ 3
ชัว่ โมง ใชตดิ ตัง้ บนผนังทีก่ นั้ ระหวางอาคารหรือ
สวนกั้นแยกภายในอาคารขนาดใหญ โดยผนัง
เหลานั้นมีอัตราการทนไฟ 4 ชั่วโมง
ค า อั ต ราการเพิ่ มขึ้ นของอุ ณ หภู มิ
(Temperature Rise Ratings)
นอกเหนือจากคาอัตราการทนไฟตาม
เวลากําหนดในการทดสอบแลว ประตูทนไฟ
บางชนิดยังไดรับการทดสอบการเพิ่ มขึ้ นของ
อุณหภูมิของดานที่ไมไดสัมผัสเปลวไฟเพื่อให
คาอัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ (Temperature
Rise Ratings) เปนไปตามขอบังคับการออกแบบ
ติดตั้งของมาตรฐานควบคุมอาคารสากล (IBC;
International Building Code) NFPA 101 และ
NFPA 5000
คาอัตราเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ดมาจากการ
ทดสอบตามมาตรฐาน UL เพื่อหาคาอุณหภูมิ
บนผิวนอกของประตูทนไฟดานที่ ไมไดสัมผัส
เปลวไฟที่ สงผานมาจากดานที่ สัมผัสเปลวไฟ
เปนเวลา 30 นาที โดยใหมคี าอัตราเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 250 ํ F (121 ํ C) 450 ํ F
(232 ํ C) และ 650 ํ F (343 ํ C) สวนใหญจะใช
คาอัตรา 250 ํ F โดยบนปายรับรองประตูทนไฟ
ที่ผานการทดสอบไดการรับรองตามมาตรฐาน
UL ระบุคา อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมริ ว มกับ
คาอัตราการทนไฟ (ระยะเวลาทนไฟ) เสมอ


พื้นที่พักอาศัยภายในตัวอาคาร
ประตูทนไฟ ชั่วโมงครึ่ง (90 นาที) ใช
ปดกั้นพื้นที่ขึ้นลงทางดิ่งกับสวนที่เปนเสนทาง
ออกภายในตัวอาคารซึง่ อยูต ดิ กัน ตัวอยาง เชน
ปล อ งบั นไดและปล องลิ ฟต กั บ เส นทางออก
เปนตน
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ข อกําหนดประตู ทนไฟมาตรฐาน อุปสรรคตอการใชงาน
NFPA 80 Standard for Fire Doors and
 ประตูทนไฟสามารถใชเปนแบบประตู
Other Opening Protectives
บานเลื่ อน (Sliding Doors) ได หากมี สวน
สาระสําคัญของขอกําหนดประตูทนไฟ
ตามมาตรฐาน NFPA 80 สรุปไดดงั นี้
 ประตูทนไฟตองติดตัง้ กัน
้ ขวางทิศทาง
ของไฟลามเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินที่อยู
ตรงข ามในพื้ นที่ ป ดหรื อในเส นทางหนี ไฟไป
สูทางออก
 ประตูทนไฟที่ เป ดออกไปยังเสนทาง
หนีไฟหรือทางออกตองเปนคนละสวนกับประตู
กัน้ ระหวางพืน้ ทีป่ ด กับเพลิงไหมซงึ่ สัมผัสเปลวไฟ
โดยตรง
 ประตูทนไฟสามารถติดตัง้ บนเสนทาง
หนีไฟเปนชวงๆ ไดตามความเหมาะสม
 ประตูทนไฟติดปายรับรองตามมาตรฐาน
(Labeled Fire Door) เทานั้นที่สามารถนํามา
ใชงานได ซึง่ ปายดังกลาวจะตองมองเห็นชัดเจน
และอานออกไดงาย
 ประตู ท นไฟแบ ง ตามค า อั ต ราระยะ
เวลาการทนไฟทดสอบตามวิธกี าํ หนดในมาตรฐาน
NFPA 288, Standard Methods of Fire Tests
of Floor Fire Door Assemblies Installed Horizontally in Fire Resistance-Rated Floor Systems เปน 4 ระดับ ไดแก 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1
1/2 ชั่วโมง (90 นาที) 1 ชั่วโมง 3/4 ชั่วโมง
(45 นาที) 1/2 ชัว่ โมง (30 นาที) สําหรับใชปด
กั้นพืน้ ที่ทางเดินที่จะนําไปสูท ี่วางหรือทางออก
 ประตูทนไฟทีม
่ คี า อัตราทนไฟ 30 นาที
หรือ 20 นาที มีจุดประสงคหลักเพื่อใชปองกัน
ควันสําหรับหองพักอาศัยกับชองทางเดิน โดย
ผนังกั้นมีคาอัตราการทนไฟ 1 ชั่วโมง
 ประตูทนไฟทีใ่ ชกน
ั้ ปลองบันได ประตู
นั้ นต องมีค าการเพิ่ มขึ้ นของความร อนบนผิ ว
ประตูดานที่ไมไดสัมผัสเปลวไฟไมเกิน 450 ํ F
(232 ํ C) ภายในเวลา 30 นาที
 ประตูทนไฟชนิดบานผลัก (Swinging
fire doors) สามารถติดตัง้ แยกตางหากจากวงกบ
(Frame) ประตูทนไฟทีไ่ ดรบั การรับรองได หาก
แสดงใหเห็นไดวา มีคุ ณสมบัติ เทียบเทาเมื่ อ
ติดตัง้ เสร็จแลว
 ปายระบุวาเปนประตูทนไฟ ใหติดบน
ผิวของประตูโดยการผนึกกาว หามเจาะรูเพือ่ ขัน
น็อตหรือตอกตะปู และหามติดปายบนกระจก
ประตู กันไฟ ทั้งนี้ การติดปายบนประตูทนไฟ
ตองไมทําใหประตูทนไฟใชงานไมไดหรือเปน

ประกอบของประตูบานผลัก (Swinging Fire
Doors) อยางครบถวน โดยสามารถเปดประตู
เลื่อนออกไปไดเหมือนประตูบานผลัก
 ประตู ทนไฟแบบบานเลื่ อนและส วน
ประกอบของประตูบานผลักทีค่ รบถวน อนุญาต
ใหใชเปนประตูเปดสูดานนอกของตัวอาคาร
 ประตู ท นไฟที่ ใส อุ ป กรณ เ ป ดหนี ไ ฟ
(Fire Exit Hardware) ตองติดปายระบุชดั เจนวา

“ประตูทนไฟติดตัง้ อุปกรณเปดหนีไฟ”
 ประตูเหล็กทนไฟแบบมวน (Rolling
Steel Fire Doors) และอุปกรณประกอบตองติด
ปายรับรองการผานทดสอบตามมาตรฐานกําหนด
 ประตูเหล็กทนไฟสําหรับลิฟตโดยสาร
และลิฟตสงของตองผานการทดสอบและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานกําหนด โดยตองมีคา
อัตราการทนไฟ 45 นาที 1 ชั่วโมง 90 นาที
หรือ 2 ชั่วโมง (อัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมงใชใน
ประเทศแคนาดาเทานั้น)
 ชุดประตูทนไฟเปดออกจากหองตอง
ประกอบดวยบานประตูผลักบานเดี่ยวทําดวย
เหล็ก วงกบ อุปกรณลงกลอนดวยตัวเอง และ
กลไกปดประตู
 ประตูเหล็กสําหรับเคานเตอรบริการ
ตองเปนแบบคลุมหรือแบบมวนชนิดถวงน้าํ หนัก
1 หรือ 2 ระดับความเร็ว (Speed) พรอมรอง
ผนัง วงกบ วงกบลาง กลอนประตู และกลไกการ
ถวงน้ําหนัก
 ตองมีผเู ชีย
่ วชาญดานกฎหมายควบคุม
อาคารให คําปรึ ก ษาในการติ ดตั้ ง และใช ง าน
ประตูทนไฟเพื่ อใหเปนไปตามขอบังคับอยาง
เครงครัด
 กระจกที่ใชติดตั้งบนประตูทนไฟตอง
ผานการทดสอบและไดการรับรองคาอัตราการ
ทนไฟตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน และเมื่อมี
การใชงานกระจกดังกลาวตองมีคุณสมบัติดาน

ความปลอดภัยตามขอบังคับของประตูทนไฟนัน้
ดวย ทัง้ นี้ กระจกบนประตูทนไฟทีม่ อี ตั ราทนไฟ
3 ชั่วโมงหรือ 90 นาที ตองมีพื้นที่ไมเกิน 100
ตารางนิ้ว (0.065 ตารางเมตร) และผานการ
ทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 252, Standard
Methods of Fire Tests of Door Assemblies.
 ประตูทนไฟทีเ่ ปดออกไปยังทางหนีไฟ
หรือทางออกตองเปดออกไดงายโดยการหมุน
ลูกบิดหรือใชมือผลักบารฉุกเฉิน และสามารถ
ปดไดเองหลังจากนัน้

SAFET Y LIFE 6

อุปกรณสําหรับการหนีไฟ (Fire Exit
Hardware) ตองรวมอยูในชุดอุปกรณประตูของ
ผูผลิตซึ่งใชเฉพาะกับประตูบานผลักเทานั้น
 อุ ปกรณ ประตู ทนไฟ (Fire door
hardware) ตองติดตัง้ ทัง้ กับประตูบานผลักและ
ประตูบานเลื่อน
 อุปกรณประตูทนไฟทีใ่ ชกบ
ั ประตูบาน
ผลักตองประกอบดวยบานพับเหล็กยาวเสริม
ความแข็งแรง กลอนประตูและอุปกรณปด ประตู
 ตามมาตรฐานนี้ อุ ป กรณ ป ระตู แ บบ
บานเลื่อนตองเปนอุปกรณประตูทนไฟ
 อุปกรณประตู กันไฟต องสงมาพรอม
กับประตูทนไฟจากโรงงานผูผ ลิต
 ตั ว ตรวจจั บ เพื่ อบั ง คั บ ให ป ระตู ป ด
เมือ่ เกิดเพลิงไหม รวมถึงชนิดฟวสหลอมละลาย
(Fusible Links) ตองติดตั้งตรงตําแหนงกลาง
ประตูสาํ หรับประตูผลักบานเดีย่ ว และตําแหนง
กลางชองทางเดินสําหรับประตูผลักบานคู
 สําหรั บ ประตู ทนไฟที่ เป ดออกสู ทาง
หนีไฟหรือภายนอกอาคารทีใ่ ชระบบปลดกลอน


อัตโนมัติ อนุญาตใหมกี ารบังคับการทํางานจาก
ระบบตรวจจับซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของระบบรวม
(Overall System) อาคารได ซึง่ เมือ่ เปดออกไป
แลว ประตูสามารถปดและลงกลอนไดเอง
 หากใช ระบบตรวจจั บ ควั น กั บ ประตู
ทนไฟ ใหปฏิบัติตามขอบังคับมาตรฐาน NFPA
72, National Fire Alarm Code
 ในกรณีใชฟว
 สหลอมละลาย (Fusible
Links) ใหติดตั้งเหนือชองประตู 1 ตัว และให
ติดตัง้ ใกลกบั เพดานแตละดานของผนัง
 ผนังที่ ใชติดตั้ งประตูตองมีอั ตราการ
ทนไฟมากกวาประตูทนไฟตามที่กําหนดไว ทํา
ดวยอิฐ หรือคอนกรีต ในกรณีใชอิฐกลวง ใน
ระยะอยางนอย 16 นิว้ จากขอบชองเปดทีจ่ ะใช
ติดตั้งประตูทนไฟตองเติมชองอิฐกลวงนั้นดวย
คอนกรีต โดยเฉพาะบริเวณขอบที่จะใชยึดตัว
ประตูทนไฟตองแนใจวามีความแข็งแรงพอเพียง
ที่จะรับน้ําหนักตัวประตูได
 ในการใช งาน ตองมั่ นใจว าตั วประตู
หรื อมานประตู (ประตู ม วน) มี สภาพพร อม
ใชงานตลอดเวลา
 ประตูหรือมานประตูทนไฟตองอยูใน
ตําแหน งป ดและลงกลอนหรื ออยู ในลั กษณะ
เตรียมพรอมสําหรับการปดอัตโนมัติอยูเสมอ
 ตองมีการตรวจสอบ ทดสอบ และซอม
บํารุง เพือ่ ใหมนั่ ใจวา ประตูทนไฟมีลกั ษณะหรือ
คุณสมบัติดงั ตอไปนี้
 ปายรับรองประตูทนไฟ (Labels) ยังมี
อยูและสามารถอานออกได
 ไมมร
ี หู รือรอยแตกบนประตูหรือวงกบ
 กระจกและชุ ดประกอบกระจกยั ง อยู
ครบถวนและยึดไวอยางมั่นคง
 ประตู วงกบ และอุปกรณประกอบอยู

ในสภาพที่สามารถทํางานไดดี
 ไมมีชิ้นสวนหรืออะไหลใดๆ เสียหาย
หรือสูญหาย
 ระยะหาง (Clearance) ระหวางขอบ
ประตูลา งกับพืน้ (กรณีไมมวี งกบลาง) ยังอยูใ น
ระยะที่กําหนด (ไมเกิน 5 ม.ม.)
 อุปกรณปดประตู/บานพับแบบสปริง
ยังใชงานไดและประตูสามารถปดดวยตัวเอง
 กรณีเปนประตูผลักบานคู แนใจวา ตัว
ยึดรวมกันสามารถทําใหบานประตูทงั้ คูป ด สนิท
 ประตู ท นไฟที่ ป ดกลอนได เองอยู ใน
ลักษณะปด
 ชองเปดไมไดติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ
ทีก่ ดี ขวางการปฏิบตั ิงาน
 ไมมีการดัดแปลงใดๆ ที่จะมีผลทําให
ประตูทนไฟสูญเสียคุณสมบัติตามที่ ระบุไวใน
ปายรับรอง (Label)
 ปะเก็นและแถบผนึกขอบประตูกันไฟ
ตามที่กําหนดไวตามมาตรฐานยังคงมีอยูอยาง
ต อเนื่ องและเป นชนิ ดที่ ถู กต องเหมาะสมกั บ
ประตูทนไฟ
 ป ายที่ ติดบนประตู ทนไฟต องมี พื้ น ที่
รวมแลวนอยกวา 5% ของพื้นที่หนาประตูและ
ไมไดตดิ ดวยวิธีทางกล
 หามกระทําการใดๆ ดังตอไปกับประตู
ทนไฟ
 ทาสีปายรับรองหรือทําใหสูญหาย
 ตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณรอบๆ ประตูทน
ไฟที่ปดอยู ทําใหมีพื้นที่หรือชองวางนอยลง
 มีลิ่มหรือสวนค้า
ํ ประตูติดตั้งอยู
 มีอุปกรณเสริมซึง
่ รบกวนหรือขัดขวาง
การใชงานของประตูทนไฟตามจุดประสงคทตี่ งั้ ไว
 ประตูทนไฟถูกขวางใหเปดคางไว
 พื้ น ที่ รอบๆประตู ทนไฟถู กล อมหรื อ
กีดขวางดวยเครือ่ งเรือน อุปกรณหรือกลองตางๆ
 อุ ปกรณ หรื อชิ้ นส วนของประตู ทนไฟ
แตกหัก ชํารุดหรือสูญหาย (เชน กลอนประตู
แผนรองรองกลอนประตู แขนโชคอัพปดประตู
แผนครอบ ฯลฯ)
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ชุดอุปกรณหนีไฟติดตัง้ กับประตูไมได
รับการรับรองใหใชหรือไมไดมาตรฐาน
 สวนประกบและรัดไวสูญหายหรื อใน
ตําแหนงไมถูกตอง
 กลอนประตูดา
 นลางไมไดเขาไปในอยู
ในรองรองรับอยางเต็มที่หรือพอเพียง


ขอกําหนดประตูทนไฟตามมาตรฐาน
มอก. 2541 เลม 2-2555
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม ข อ
กําหนดในการปองกันอัคคีภัย เลม 2 ประตู
ทนไฟและชุ ด แผ น ปรั บ ลมสํ า หรั บ ช อ งเป ด
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2541 เลม 2-2555 มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับประตูทนไฟ ดังตอไปนี้
ประตูทนไฟ (Fire Door)
ประตูทนไฟตามมาตรฐานนี้ (มอก. 2541
เลม 2-2555) หมายถึงประตูสําหรับใชหนีไฟ
เทานัน้ โดยเปนประตูบนผลัก (บานสวิง) ตัง้ บน
เสนทางหนีไฟที่ติดตั้งผนังทนไฟ ไดแก ประตู
ของบันไดที่ปดลอมดวยผนังทนไฟ ประตูของ
ผนังของชองทางเดินทีต่ องมีอัตราทนไฟ ประตู
ทีผ่ นังของสวนแบงอาคาร และผนังหองทีม่ อี ตั รา

การทนไฟ ทัง้ นี้ ไมครอบคลุมถึงประตูทมี่ ขี นาด
แตกตางจากมาตรฐานนี้ รวมถึงประตูชองทอ
ประตูบานเลือ่ น ประตูมวน และประตูชองลิฟต
และไมครอบคลุมถึงอัตราทนไฟของผนัง พื้น
และเพดาน
ประตูทนไฟแบงตามลักษณะการทํางานได
3 ประเภท คือ
 ประตูทป
ี่ ด ไดเอง (Self-closing Door)
 ประตูที่ปดไดอัตโนมัติ (Automaticclosing Door)
 ประตูทา
ํ งานดวยระบบไฟฟา (Poweroperated Door)

ทั้งนี้ ประตูทนไฟมีสวนประกอบสําคัญ
ไดแก
กุญแจ กลอน หรือการล็อกประตู
 กุญแจหรือกลอนที่ใชกับประตูในเสน
ทางหนีไฟตองเปนกุญแจหรือกลอนที่สามารถ
เปดออกไดจากทิศทางการหนีไฟโดยไมตองใช
ลูกกุญแจหรือวิธกี ารพิเศษ
 สําหรับประตูบน
ั ไดหนีไฟของอาคารสูง
ตองมีอปุ กรณสาํ หรับปลดล็อกและเปดประตูจาก


ภายในบันไดใหยอ นเขาสูอ าคารได (Re-entry)
อยางนอยทุกระยะ 5 ชัน้ รวมถึงประตูบนั ไดหนี
ไฟทีเ่ ปดออกสูช นั้ หลังคาโดยตองทําเครือ่ งหมาย
ใหชดั เจนในบันไดและชัน้ หลังคา ตองมีอปุ กรณ
ปลดล็อกและเปดประตูจากภายนอกใหยอ นกลับ
เขาสูบันไดได ยกเวนประตูชั้นปลอยออกที่ชั้น
ลางหรือชัน้ พืน้ ดินที่อาจไมปลอดภัยจากบุคคล
ภายนอก ใหล็อกไดแตตองเปดไดจากดานใน
 อุ ป กรณ ล็ อกประตู ในเส น ทางหนี ไ ฟ
ตองเปดออกไดในจังหวะเดียว
 อุ ปกรณ ล็อกประตูตองเป นแบบก าน
โยกหรือคานผลักประตูฉกุ เฉิน (Panic Hardware)

อุปกรณลอ็ กควบคุมเขาออก (Access
Control Device) ทีจ่ าํ เปนตองติดตัง้ บนเสนทาง
หนีไฟเพือ่ รักษาความปลอดภัยตองปลดล็อกได
ดวยกลไกอยางนอยดังนี้
 ปลดล็อกอัตโนมัตเิ มือ
่ กระแสไฟฟาดับ
 ปลดล็อกอัตโนมัติ เมือ
่ ไดรับสัญญาณ
เตือนจากระบบแจงเหตุเพลิงไหม
 ปลดล็อกแบบใชมือ (Manual) ดวย
อุปกรณล็อกที่ติดตั้งหางจากประตูไมเกิน 1.5
เมตรดานทิศทางหนีไฟ
 อุ ป กรณ ล็ อกหรื อสลั กหรื อคานผลั ก
ประตูฉุกเฉิน (Panic Hardware) ทีต่ ิดตัง้ กับ
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ยึดติดกับผนังหรือกําแพงอยางมัน่ คงแข็งแรง
 วงกบลาง (Sill) อาคารที่ใชวัดสุปูพื้น
ซึง่ ติดไฟได ตองไมใหวสั ดุนนั้ รองรับประตูทนไฟ
โดยตองมีวงกบลางกั้นระหวางประตูทนไฟกับ
พืน้ แตหากวัสดุปพู นื้ ซึง่ ไมตดิ ไฟ สามารถรองรับ
ประตูทนไฟไดและไมตองมีวงกบลาง
 ทับหลัง (Lintel) ตองสรางดวยอิฐกอ
ดวยคอนกรีต หรือคอนกรีตเสริมแรง หรือเหล็ก
ตองมีการเตรียมโครงสรางรับแรงเฉพาะสําหรับ
ปองกันแรงกดมากระทําทีว่ งกบดานบนถาจําเปน
ทั้งนี้ ตองสรางดวยวิธีที่ไดรับการรับรองจาก
วิศวกรหรือเจาพนักงานทองถิ่น
 อุปกรณประกอบ (Appurtenance)
 ปายหรือเครื่องหมาย (Signage) ซึ่ง
แสดงข อมู ลของประตู ทนไฟ สามารถติ ดบน
ประตูทนไฟไดโดยตรงมีพื้นที่ปายไมเกิน 5%
ของพื้นที่ผิวประตูทนไฟดานที่ติดปายนั้น ใน
ตามหลักการแลว วงกบควรมีมาตรฐาน
เดียวกับประตูทนไฟและควรซื้อมาเปนชุด
ที่ดึงประตูปดไดเอง (Door Closer)
บานพับควรไดรับการทดสอบทนไฟ
ในลักษณะเปนสวนหนึ่งของประตูทนไฟ

ผนังทนไฟ
มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด

กระจกมองตองผานการทดสอบทนไฟ
มือจับและตัวล็อคควรทดสอบในลักษณะ
เปนสวนหนึ่งของประตูทนไฟ

แถบกันควันติดไวที่รองวงกบเพื่อปองกัน
ควันและเพลิงไหมเขามาในพื้นที่ปดหรือ
เสนทางหนีไฟ

ประตูทนไฟตองไดรับการรับรองการทดสอบการ
ทนไฟจากหนวยงานหรือสถาบันเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือได
 คานผลักประตูฉก
ุ เฉิน (Panic Hardware)
ตองติดตัง้ คานผลักประตูฉกุ เฉินทีป่ ระตูเปดเขาสู
ชองบันไดที่มีคนใชชองบันไดนั้ นหนีไฟตั้งแต
100 คน และจะตองใชวิธีผลักไปตามทิศทาง
การอพยพ
 ความกวางของคานผลักประตูฉุกเฉิน
ตองไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่ ของความกวางของบาน
ประตูและติดตัง้ ทีร่ ะดับไมตา่ํ กวา 800 มิลลิเมตร
แตไมสูงกวา 1200 มิลลิเมตร จากระดับพื้น
 คานผลักฉุกเฉินใชกบ
ั ประตูทนไฟตอง
เปนชนิดทีอ่ อกแบบเพือ่ ใชกบั ประตูทนไฟเทานัน้

สวนประกอบสําคัญของประตูทนไฟ

โครงสรางรองรับประตูทนไฟ (Supporting Construction)
 กําแพงหรือผนัง (Wall) ตองกอสราง
อยางแข็งแรงติดตั้ งตั้ งฉากกับเพื่ อเพื่อรองรับ
วงกบประตูทนไฟ มีอัตราทนไฟตามมาตรฐาน
หรือกฎหมายการปองกันอัคคีภัยกําหนด
 วงกบ (Frame) วงกบประตูทนไฟตอง
ออกแบบไมใหใชเปนโครงสรางรับแรง โดยตอง


การติดปายหรือเครื่องหมาย ใหใชกาวเทานั้น
หามติดตั้งดวยวิธีทางกล เชน ใชสกรู ตอกตะปู
ขันน็อต เปนตน ทั้งนี้ หามติดบนกระจก และ
ปายหรือเครือ่ งหมายเมือ่ ติดแลวจะตองไมทาํ ให
ประตูทนไฟใชงานไมได หรือเปนอุปสรรคตอ
การใชงาน
 ป า ยหรื อ เครื่ อ งหมายรั บ รองประตู
ทนไฟและอุปกรณประตู ทนไฟ (Listed and
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Labeled Product) เพื่ อแสดงใหเห็นวาประตู
ทนไฟและอุปกรณประตูทนไฟไดรบั การรับรอง
จากมาตรฐานซึง่ เปนทีย่ อมรับ โดยปายตองมอง
เห็นและอานออกไดอยางชัดเจน และตองติดไว
ในบริเวณที่สะดวกตอการตรวจสอบ
 ส ว นประกอบของระบบประตู ท นไฟ
มีดงั นี้
 บานประตูมีความหนาตัง
้ แต 35 ม.ม.
ขึ้ นไป ผานการทดสอบการทนไฟตาม มอก.
1220
 วงกบตองผานการทดสอบการทนไฟ
ตาม มอก. 1220 และตองมีการเสริมความ
แข็งแรงตําแหนงที่ ติดตั้ งบานพับและอุปกรณ
ประตูทนไฟ
 บานพั บสามารถรั บ น้ําหนั กประตู ได
ซึง่ ผานการทดสอบ การทนไฟตาม มอก. 1220
และผานการทดสอบทางกล เขน การปดเปด
การรับน้ําหนัก ฯลฯ
 คุณสมบัติของประตูทนไฟ
 คุณสมบัตก
ิ ารทนไฟ ตองไมเสียรูปราง
เมือ่ สัมผัสความรอนสูงและไมสง ผานความรอน
เขาไปในพืน้ ทีป่ ด หรือเสนทางหนีไฟเกินมาตรฐาน
กําหนด โดยตองผานการทดสอบตัวอยางของ
ผลิตภัณฑรุนนัน้ ตาม มอก. 1220
 ชุ ดบานประตู ท นไฟต องป องกั น การ
ลุกลามของไฟได โดยมีความคงทน (Integrity)
และเป น ฉนวนความร อนตามข อ กําหนดใน
มอก.1220
 ลั ก ษณะการทํางานของประตู ทนไฟ
ประตูทนไฟตองทํางานไดดังตอไปนี้
 ดึงประตูปด
 ไดเองดวยอุปกรณทตี่ ดิ ตัง้
กับประตูทนไฟ
 ประตู บานที่ เป ดออกสู ภายนอก คน
ที่อยูภายในอาคารตองเปดล็อกประตูและเปด
ออกเพื่อเขาไปในทางหนีไฟได
 ประตู ที่ ป ดได เองต องเป ดป ดได โดย
สะดวก และติดตัง้ อุปกรณดงึ ประตูปด ไดเอง เพือ่
ใหประตูปดลงสลัก (กลอน) ทุกครั้งเมื่อมีการ
เปดประตู หามใชชนิดเปดคางได

ประตู ที่ ป ดได อั ตโนมั ติ ต องป ดบาน
ประตูไดโดยอัตโนมัติดวยอุปกรณดึงประตูปด
ไดเอง และมีวิธีการทํางานดังนี้
 อุปกรณยึดประตูใหเปดคางตองไดรบ
ั
การรับรองการทดสอบจากหนวยงานหรือสถาบัน


Fire Door Self-Closer

ซึ่ งเป นที่ ยอมรั บและเชื่ อถื อได อาจเปนส วน
ประกอบของอุปกรณดงึ ประตูปด ไดเอง โดยการ
ปลดการยึดประตูเมือ่ มีสญ
ั ญาณแจงเหตุเพลิงไหม
จากอุปกรณตรวจจับควันไฟและมีอุปกรณการ
ปลดการยึดแบบใชมือ
 อุปกรณดง
ึ ประตูปด ไดเองตองสามารถ
ดึงประตูใหปดและลงสลัก (กลอน) ได
 มีระบบปองกันการลมเหลว (Fail Safe)
เมื่อกระแสไฟฟาดับ อุปกรณยึดประตูใหเปด
คาง ตองปลดล็อกไดโดยอัตโนมัติ
 กรณี ป ระตู บ านใดบานหนึ่ ง ในช อ ง
บันไดถูกปลดการยึดใหประตูปดลง ประตูใน
ชองบันใดนั้ นตองถูกปลดการยึดใหประตูปด
ทุกบาน
 ประตู ทํ างานด วยไฟฟ า สามารถป ด
บานประตูไดโดยอัตโนมัตดิ ว ยอุปกรณดึงประตู
ปดไดเองและวิธีการทํางานมีดังนี้
 ประตูทา
ํ งานดวยไฟฟาตองปดไดดว ย
อุปกรณดงึ ประตูปด ไดเองเมือ่ มีสญ
ั ญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมจากระบบตรวจจับควันไฟโดยไมตอง
อาศัยพลังงานไฟฟาหรือการปดดวยมือ

ประตูตอ งอยูใ นสภาพปดเมือ่ ไฟฟาดับ
และสามารถเปดบานประตูไดกรณีฉุกเฉิน
 ขอกําหนดการติดตัง้ ประตูทนไฟ
 ชุ ดบานประตู ติดตั้ งที่ ผนั งทนไฟต อง
เปนชนิดทนไฟ
 ประตู ท นไฟชนิ ดบานผลั ก (Swing
Door) ทุกบานตองอยูในตําแหนงปดสนิทและ
ลงสลัก (กลอน) ในเวลาที่ปดเสมอ
 บานประตู ตองสามารถหมุ นบานพั บ
ไดอยางสะดวก
 ความกวางของประตู
 ประตู ท นไฟที่ อ ยู บ นเส น ทางหนี ไ ฟ
ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 800 ม.ม.
ยกเวนเปนไปตามหลักเกณฑขอ ใดขอหนึง่ ตอไปนี้
(1) ประตูแบบบานคู อยางนอยตองมี
หนึง่ บานทีเ่ มื่อเปดแลวมีความสุทธิไมนอยกวา
800 ม.ม.
(2) ประตูของหองที่มีพื้นที่ไมเกิน 6.5
ตารางเมตร และไมตองรองรับคนพิการดาน
การเดิ น และประตูนั้ นเปนสวนประกอบของ
ทางไปสูทางหนีไฟ ยอมใหใชบานประตูมคี วาม
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กว างไม น อยกว า 600 ม.ม.
โดยไมตองใชความ กวางสุทธิ
 พื้ นทั้ ง สองด านของบานประตู ต องมี
ระดับเทากันและตองเรียบเสมอ หรือในกรณีมี
วงกบลาง พื้นตองไมต่ํากวาระดับบน (สวนบน
สุด) ของวงกบลางเกิน 15 ม.ม. และตองปรับ
ระดับพืน้ ทัง้ สองดานใหเสมอระดับบนของวงกบ

ลางตรงตําแหนงประตูโดยควบคุมความชันไมให
เกิน 1 ใน 2 สําหรับทางหนีไฟทีเ่ ปดสูน อกอาคาร
โดยตรง ยอมใหระดับพื้นและพื้นภายนอกของ
ประตูแตกตางกันไมเกิน 150 ม.ม.
ขอยกเวน สําหรับอาคารทีใ่ ชเพือ่ การอยู
อาศัยหรือในแตละหนวยพักอาคารในอาคาร
อาจติดตั้งประตูที่เปดเขาสูทางไปสูทางหนีไฟ
ภายนอกอาคาร หรือที่ชานบันไดภายนอกได

แตทางไปสูทางหนีไฟภายนอกหรือชานบันได
ภายนอกนั้นจะตองไมอยูต่ํากวาระดับพื้นหอง
เกินกวา 150 ม.ม.
 ระยะหาง (Clearance)
 ประตูทนไฟตองมีชอ
 งวางระหวางขอบ
ประตูกับพื้นสําเร็จ ในกรณีไมมีวงกบลาง ไม
มากกวา 5 ม.ม. และระหวางประตูกับวงกบ
ลางไมมากกวา 3 ม.ม. หากเปนประตูใชเพื่อ

ปองกันควัน ที่ชองวางประตูกับวงกบลางตอง
ติดแถบกันควัน (Smoke Strip)
 การวั ด ระยะห างของประตู ให วั ดที่
ดานดึงประตู
 ตําแหนงติดตัง้
 การป อ งกั น ช อ งเป ด ในแนวระดั บ
(Horizontal Opening)
 ประตูทนไฟ (Fire Door)
(1) ประตูทนไฟทีต่ ดิ ตัง้ ในเสนทางหนีไฟ
ที่มีจํานวนคนตั้งแต 50 คนขึ้นไป ตองเปดใน
ทิศทางเดี ยวกับทิศทางหนีไฟ แบบบานตาม
มาตรฐาน วสท. กรณีเปนประตูชนิดบานคูที่
จําเปนตองมีบังใบและเปดในทิศทางเดียวกัน
ทั้ง 2 บาน ใหบานประตูทั้งสองตองมีอุปกรณ
ควบคุมการปดประตู (Door Coordinator)
(2) ประตูทนไฟทีต่ ดิ ตัง้ ในเสนทางหนีไฟ
หากจําเปนตองใหประตูทนไฟนัน้ เปดตลอดเวลา
ในการใชงานปกติ ตองติดตั้งอุปกรณที่ทําให
ประตู ทนไฟเป ดค างไว ได และสามารถป ดได
อัตโนมัติ เชน อุปกรณยึดประตูดวยแมเหล็ก
ไฟฟา (Magnetic Door Holder) ซึง่ สามารถเปด
คางไดและสัง่ ปดประตูอตั โนมัตเิ มือ่ ไดรบั สัญญาณ
จากอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม หรืออุปกรณยึด
ประตูดวยลวดหลอมละลาย (Fusible Link) ซึ่ง
ประตูจะปดเองเมื่อลวดหลอมละลายขาด
(3) ประตูทนไฟตองมีชองวางระหวาง
ขอบประตูกับพื้นสําเร็จ ในกรณีไมมีวงกบลาง
ไมมากกวา 5 ม.ม. และระหวางประตูกับวงกบ
ลางไมมากกวา 3 ม.ม. หากเปนประตูใชเพื่อ
ปองกันควัน ชองวางประตูกับวงกบลางตองติด
แถบกันควัน (Smoke Strip)
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(4) กรณี จะต องติ ดตั้ งวงกบล างตาม
มาตรฐานนี้ เชน บันไดที่มีการอัดอากาศ ให
วงกบลางมีความสูงไมเกิน 15 ม.ม. และขอบทัง้
2 ดาน ตองมีขอบที่มีความลาดเอียงอยางนอย
1 ใน 2 ยกเวนวงกบลางสูงนอยกวา 6 ม.ม.
 ชองกระจก (Fire Resisting Window
and Glazed Screen)
(1) ชองกระจกทนไฟหรือสวนกัน้ แยกใน
เสนทางหนีไฟ (Exit Access Corridor) หรือผนัง
ทนไฟ ตองมีอตั ราทนไฟไมนอ ยกวาอัตราทนไฟ
ของผนังนัน้
(2) กระจกทนไฟชนิดเสริมลวด (Wired
Type) รวมถึงอิฐแกว (Glass Block) ใหใชไดกบั
ผนังทนไฟไมเกิน 1 ชัว่ โมง โดยตองมีความยาว
ไมเกินรอยละ 10 ของความยาวของผนังนัน้ แต
ชองที่เปนกระจกตองยาวไมเกิน 1.2 เมตร
(3) กรอบชองกระจกทนไฟตองมีอัตรา
ทนไฟไมนอยกวาอัตราทนไฟของผนังนั้น
(4) วัสดุยาวแนวระหวางกระจกทนไฟ
กับกรอบตองมีอตั ราทนไฟไมนอ ยกวากรอบชอง
กระจกทนไฟนั้น
(5) กระจกที่ ติดตั้งที่บานประตูทนไฟ
ตองติดตั้งดวยโครงหรือสวนยึดติดที่ผานการ
ทดสอบการทนไฟและผานการรับรองจากสถาบันที่
เชื่อถือได มีอัตราการทนไฟเทากับอัตราทนไฟ

ของประตูทนไฟ
(6) หามติดตัง้ ของกระจกทนไฟกับประตู
ที่มีอัตราการทนไฟมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป
(7) ขนาดกระจกทนไฟที่ติดตั้งที่ประตู
ทนไฟใหเปนไปตาม มอก. 1220 และไมเกิน
0.065 ตารางเมตร หากติดตัง้ ในพืน้ ทีเ่ สี่ยงตอ
การสัมผัสกับไฟ
 ชุดบานประตูทนไฟ
 อุปกรณควบคุมการปดบานประตู
(1) ตองติดตั้งอุปกรณควบคุมการปด
บานประตู หากประตูบานคูน นั้ มีควิ้ หรือสลักยืน่
ปดทีต่ อ งใชรว มกันเพือ่ ปองกันประตูปด ไมสนิท
(2) ไมตอ งติดตัง้ อุปกรณควบคุมการปด
บานประตูกบั ประตูบานคูท บี่ านประตูแตละบาน
มีกลไกการปดและการลงสลัก (กลอน) ไมขึ้น
ตอกัน
 การตรวจสอบและรับรองประตูทนไฟ
 ทั่ วไป
 ภายหลังการติดตัง
้ เสร็จสมบูรณ ประตู
ทนไฟทุกประตูตองตรวจสอบการทํางานของ
สวนประกอบประตู เชน อุปกรณดงึ ประตูปด ได
เอง คานผลักประตูฉุกเฉิน เปนตน
 อุปกรณประตูทนไฟตองทําการทดสอบ
หากพบวามีอปุ กรณใดชํารุดตองทําการเปลีย่ นทันที
 การทดสอบแรงผลั ก เพื่ อ เป ด ประตู

ภายในชองที่มีระบบอัดอากาศ ตองทําขณะที่
ระบบอัดอากาศทํางานอยู
 การทดสอบการติดตัง
้
 การตรวจสอบสวนประกอบของประตู
ทนไฟ ใหทําโดยการตรวจพินิจทั้งสองดานของ
ประตูนั้น
 ประเด็ น ที่ ต อ งตรวจสอบ อย า งน อย
ตองประกอบดวยดังตอไปนี้
(1) ตองไมมชี อ ง รู หรือรอยแตกทีผ่ วิ ของ
ประตูทนไฟหรือวงกบทนไฟ
(2) กระจกทนไฟหรือโครงยึดกระจก

SAFET Y LIFE 12

ต อ งยึ ดติ ดแน น อย างมั่ นคง ไม ห ลุ ด
หรือโยก คลอนได
(3) บานประตู บานพั บ หรื อ ส ว น
ประกอบประตูตางๆ ตองอยูในสภาพสมบูรณ
ไดศูนย ไมมีลักษณะบงบอกถึงความเสียหาย
(4) ตองไมมสี ว นใดแตกหักหรือเสียหาย
(5) ระยะหางในการติดตั้งประตูตองไม
มากกวาการติดตั้งเดิมหรือไมเกินคาพิกัดตาม
มาตรฐาน
(6) เมือ่ เปดประตูจนสุด อุปกรณดงึ ประตู
ไดเองตองดึงประตูใหปด ไดสนิท
(7) หากมีการติดตัง้ อุปกรณควบคุมการ
ปดบานประตูในประตูบานคู อุปกรณนั้นตอง
ทํางานไดถกู ตอง
(8) สลัก (กลอน) ตองทํางานเขาที่ ติด
แนนในตําแหนงบานประตูปด

(9) หามติดตั้งอุปกรณอื่นที่มีผลทําให
ขัดขวางการทํางานของประตูทนไฟ
(10) หามดัดแปลงแกไขสวนประกอบ
ประตูทนไฟโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบันที่
ใหการรับรอง
(11) ปะเก็นหรือซีลทีต่ ดิ ตัง้ อยูต อ งอยูใ น
สภาพทีต่ ิดยึดแนนเขาที่
 การปรับตั้งใหม (Reset) อุปกรณดึง
ประตูปดไดเอง ตองทําตามผูทํากําหนด
 ประตู ไ ม ท นไฟต อ งตรวจสอบความ
ผุพงั ของเนือ้ ไม
 บริ เวณโดยรอบประตู ทนไฟหรื อช อง
เปดนัน้ ตองไมมสี งิ่ กีดขวางทีเ่ ปนอุปสรรคตอการ
ทํางานของประตูทนไฟ
 หามใชอุปสรรคขัดประตูเพื่อใหประตู
เปดคางไวโดยเด็ดขาด
 อุ ปกรณ ดึ งประตู ป ดต องอยู ในสภาพ
สมบูรณพรอมใชงานตลอดเวลา การตรวจสอบ
ตองมีเอกสารกํากับ
 ห ามทาสี อุ ปกรณ ที่ มี การเคลื่ อนไหว
อาทิเชน บานพับ อุปกรณดึงประตูปด เปนตน
ยกเวน อุปกรณที่มีการทาสีโดยผูทําที่ผานการ
ทดสอบและไดรบั การรับรองจากสถาบันเชือ่ ถือได
 การรับรองการติดตัง้
การติดตั้ง การทดสอบการทํางานของ
ประตูทนไฟและอุปกรณประกอบตองไดรบั การ
ตรวจสอบและรับรองโดยสถาปนิกหรือวิศวกร
ระดับสามัญขึน้ ไปตามแบบรายงานทีก่ าํ หนดไว
ในภาคผนวก ก. ตามมาตรฐานนี้ (มอก. 2541
เลม 2-2555)
 การบํารุงรักษาประตูทนไฟ
 การตรวจสอบสวนประกอบประตูทนไฟ
ตองทําอยางนอยทุก 12 เดือน และมีเอกสาร
การตรวจสอบกํากับ
 ส วนประกอบประตู ท นไฟต องอยู ใน
สภาพที่ใชงานไดสมบูรณตลอดเวลา
 การถอดประตู ท นไฟที่ ไ ม ไ ด ใช ง าน
ออกจากชองเปด ตองปดชองเปดนั้นดวยวัสดุ
หรือวิธีการที่เทียบเทากับกําแพงนั้น
 หากอุปกรณสวนประกอบประตูชา
ํ รุด
อันมีผลตอการทํางานของประตูทนไฟ ใหแกไข
ทันที
 การซอมแซมประตูทนไฟ
 การเปลี่ ยนกระจกที่ เสียหาย ตองใช
กระจกที่ผานการทดสอบและไดรับการรับรอง
จากสถาบันที่เชื่อถือไดเทานั้น

ผิวของประตูทนไฟทีแ่ ตกหรือฉีก ตอง
ซอมแซมโดยทันที
 หากพบอุ ป กรณ ส วนประกอบประตู
ทนไฟชํารุดเสียหาย ใหแกไขดังนี้
(1) อุปกรณสวนประกอบประตูทนไฟที่
ชํ า รุ ด ให ซ อ มแซมด ว ยชิ้ นส ว นจากผู ผลิ ต
ประกอบประตูทนไฟ
(2) เมื่ อซ อมแซมเรี ยบร อยแล ว ให
ทดสอบการทํางานของประตูทนไฟในสภาวะ
ฉุกเฉิน
 หากมีรูบนบานประตูหรือวงกบประตู
อันเกิดจากการเปลีย่ นหรือถอดอุปกรณออก ให
แกไขดังนี้
(1) ติดตัง้ แผนเหล็กปดรูนนั้ จนเต็ม
(2) อุดปดรูสกรูหรือสลักเกลียวดวยวัสดุ
ที่เหมือนกับวัสดุโครงสรางเดิม
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ชื่อประตูหรือหมายเลขประตู
สถานที่ติดตั้ง

วันที่ติดตั้ง
วันที่ตรวจสอบ

ประตูทนไฟ

ยี่หอ

อัตราการทนไฟ

นาที มาตรฐาน

บานพับ

ยี่หอ

อัตราการทนไฟ

นาที มาตรฐาน

อุปกรณดึงประตูปด

ยี่หอ

อัตราการทนไฟ

นาที

อุปกรณล็อกประตูชนิดกานโยก

ยี่หอ

อัตราการทนไฟ

นาที มาตรฐาน

คานผลักประตูฉุกเฉิน

ยี่หอ

อัตราการทนไฟ

นาที มาตรฐาน

ขอ

รายการ

มาตรฐาน

ผาน

ไม
ผาน

หมายเหตุ

1
2
3

ตองไมมีชอง รู หรือรอยแตกที่ผิวของประตูทนไฟหรือวงกบทนไฟ
กระจกทนไฟหรือโครงยึดกระจกตองยึดติดแนนอยางมั่นคง ไมหลุดหรือโยกคลอนได
บานประตู บานพับ หรือสวนประกอบประตูตางๆ ตองอยูในสภาพสมบูรณ ไดศูนย ไมมี
ลักษณะบงบอกถึงความเสียหาย
4 ตองไมมีสวนใดแตกหักหรือเสียหาย
5 ระยะหางในการติดตั้งประตูตองไมมากกวาการติดตั้งเดิมหรือไมเกินคาพิกัดตามมาตรฐาน
6 เมื่อเปดประตูจนสุด อุปกรณดึงประตูไดเองตองดึงประตูใหปดไดสนิท
7 หากมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการปดบานประตูในประตูบานคู อุปกรณนั้นตองทํางานได
ถูกตอง
8 สลัก (กลอน) ตองทํางานเขาที่ติดแนนในตําแหนงบานประตูปด
9 หามติดตั้งอุปกรณอื่นที่มีผลทําใหขัดขวางการทํางานของประตูทนไฟ
10 หามดัดแปลงแกไขสวนประกอบประตูทนไฟโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบันที่ใหการรับรอง
11 ปะเก็นหรือซีลที่ติดตั้งอยูตองอยูในสภาพที่ติดยึดแนนเขาที่
รายละเอียดเพิม่ เติม.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................
(..................................)
วันที่.....................................

วิศวกร/สถาปนิกผูตรวจสอบ
เลขทะเบียน.........................
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