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1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
ครอบคลุมหลักปฏิบัติของศูนยสั่งการดับเพลิง
เปนมาตรฐานเพื่อใชสําหรับอาคารสูง อาคาร
ชุมนุมคน อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคาร
สาธารณะ ใชเปนแนวทางในการจัดการดาน
ความปลอดภั ยและปฏิ บั ติ ก ารตอบโต ภ าวะ
ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอาคารเหลานัน้
2. นิยาม
2.1 ศูนยสงั่ การดับเพลิง (Fire Command
Center) หมายถึง ที่ตั้งของหนวยงานกลางเพื่อ
เปนศูนยสงั่ การ อํานวยการติดตอสือ่ สารระหวาง
ผูบ ริหารอาคารหรือผูจ ดั การอาคารกับผูใ ชอาคาร
ในภาวะปกติ กรณี ภาวะฉุ ก เฉิ นให เป นศู นย
สัง่ การดับเพลิงระหวางพนักงานดับเพลิงกับผูม ี
หนาที่ เกี่ ยวของ
2.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดทํา
เปนเอกสารและลงนามโดยผูมีอํานาจ มีความ
สอดคลองกับแผนแมบทกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองฝกซอมปฏิบัติตามแผน
ใหเกิดความคุนเคยเพื่อใหตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ไดอยางทันทวงที ตัวอยางแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ดังภาคผนวก ก. ขอ ก.2
2.3 โครงสรางแผนบัญชาการศูนยสงั่ การ
(Planning Command Structure) หมายถึง ผังการ

สั่งการเปนลําดับชั้นและหนาที่ในภาวะฉุกเฉิน
ที่ไดกําหนดไว ดังภาคผนวก ก. ขอ ก.1
2.4 ศูนยสั่งการดับเพลิง (Command
Center) หมายถึง ศูนยกลางการติดตอสื่อสาร
สําหรับพนักงานดับเพลิงในชวงปฏิบัติหนาที่
ภายในอาคารที่ กําลั งเกิ ดเพลิ งไหม ระหว าง
พนั กงานดั บ เพลิ ง ด วยกั นเอง และพนั ก งาน
ดับเพลิงกับผูใ ชอาคาร และสําหรับผูม หี นาทีด่ า น
ความปลอดภัยกับผูใ ชอาคาร เพือ่ ปฏิบตั งิ านใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
2.5 หองสั่งการ (Command Room)
หมายถึง หองทีใ่ ชสาํ หรับสัง่ การเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน
ประสานงาน เก็บอุปกรณอํานวยความสะดวก

ในการระงับเหตุฉุกเฉิน เชน อุปกรณสื่อสาร
อุปกรณตรวจควบคุมระบบตางๆ แบบแปลน
อาคาร จอแสดงผลและอุปกรณที่ทันสมัยเชื่อม
ดวยระบบออนไลน (Online System)
2.6 การบัญชาการ (Command) หมายถึง
การสั่งการและอํานวยการ รวมถึง การควบคุม
เหตุการณ (Incident) ภายใตอํานาจหนาที่ที่
ชัดเจนเปนไปตามแผนที่กําหนด ผูที่จะเปนผู
บัญชาการเหตุการณตอ งเปนผูท มี่ ปี ระสบการณ
และความเชี่ ยวชาญ ต องผ านการฝ ก อบรม
ระดับสูง เชน การดับเพลิง การเผชิญเหตุ การ
สัง่ การ ตลอดจนการบัญชาการเหตุการณตา งๆ
2.7 ผู อํานวยการศู นย สั่ งการ (Director
Commander) หมายถึง ผูม อี าํ นาจและหนาทีส่ งู สุด
อํานวยการ บริหารจัดการ สั่งการขณะเกิดเหตุ
โดยกํากับและอํานวยการใหผูบัญชาการตางๆ
2.8 ผูบ ัญชาการรวม (Unified Commander)
หมายถึง ผูบ ญั ชาการเหตุการณและจัดการเหตุการณ
รวมหลายหน วยงาน อาจมีหนาที่ รับผิดชอบ
แตกตางกันภายใตวตั ถุประสงคเดียวกัน
2.9 ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident
Commander) หมายถึง ผูท มี่ บี ทบาทและหนาที่
ในการกําหนดวัตถุประสงคการบริหารจัดการ
ต อเหตุ การณ รวมถึ งความต องการของ
เจาหนาที่ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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2.9.1 ผูบ ญ
ั ชาการสัง่ การ (Commander)
หมายถึง ผูบ ญั ชาการเหตุการณและจัดการเหตุการณ
รวมทัง้ ประเมินสถานการณในหนวยงานทีเ่ กิดเหตุ
2.9.2 ผูบัญชาการสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
(On Scene Commander, OC) หมายถึง ผูมี
อํานาจและหนาทีอ่ าํ นวยการสัง่ การในขณะเกิด
เหตุในพื้นที่สวนหนา
2.10 หัวหนาศูนยสงั่ การ (Commander
in Chief) หมายถึง ผูที่สั่งการตามที่ไดรับมอบ
หมายจากผูบัญชาการหรือผูอํานวยการสั่งการ
เมือ่ เกิดเหตุ เพือ่ ระงับเหตุพรอมทัง้ ประสานงาน
และมีหนาที่ดูแลหองที่ใชสําหรับสั่งการเมื่อมี
เหตุฉกุ เฉิน
2.11 เจาหน าที่ ผู ประสานงานหลั ก
(Main Command Staff) หมายถึง ผูป ระสานงาน
การติดตอและสนับสนุ นการบัญชาการของผู
บั ญชาการเหตุ ก ารณ หรื อเจ าหน าที่ รวมทั้ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายใน
การบริหารภาวะฉุกเฉิน
2.12 เจาหนาทีช่ ดุ ตัดระบบ (Isolation
Team, IT) หมายถึง เจาหนาทีท่ มี่ หี นาทีต่ ดั แยก
ระบบตางๆ ของการทํางาน เชน ระบบไฟฟา
ระบบกาซ ระบบเครื่องกล ระบบแรงดัน ระบบ
พลังงานตางๆ
2.12.1 เจาหนาทีเ่ ทคนิค หมายถึง ชาง
เทคนิคหรือวิศวกรที่ทําหนาที่ดูแลระบบตางๆ
ในอาคาร สามารถตัดแยกระบบได
2.13 เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการ
ทํางาน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล อมในการทํางาน (ตามพระราช

2.16 ผูประสานงานเหตุฉุกเฉิน (Mutual
Aid Coordinator, MC) หมายถึง ผูม หี นาทีป่ ระสาน
งานระหวางผูอ าํ นวยการในภาวะฉุกเฉินกับหนวย
ปฏิบัติการและชุดประชาสัมพันธขณะเกิดเหตุ
2.17 หัวหนาหนวยดั บเพลิง (Fire Chief
Unit, FCU) หมายถึง บุคคลที่มีตําแหนงสูงสุด
ในหนวยดับเพลิง และควบคุมชุดดับเพลิงตัง้ แต
1 ชุดขึ้นไป ซึ่งไดรับการอบรมดับเพลิงขั้นสูง
2.18 หัวหนาชุดดับเพลิง (Fire Leader, FL)
หมายถึง ผูท เี่ ปนหัวหนาชุดดับเพลิงซึง่ ไดรบั การ
อบรมดับเพลิงขัน้ สูง ผานการอบรมการผจญเพลิง
การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย หลักการ
ปฐมพยาบาลขั้นตน
2.19 เจาหนาทีด่ ับเพลิง (Fire Fighter
Officer) หรือ เจาพนักงานดั บเพลิ ง (Fire Man /
Fire Brigade) หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ในการ
ระงับอัคคีภัย หรือผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการระงับอัคคีภัย เชน การผจญเพลิง
การชวยเหลือ การกูภัย การกูชีพ เปนตน
2.20 ชุดโตตอบเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response Team, ERT) หมายถึง ชุดผจญเพลิงและ
ชุดคนหาทีป่ ฏิบตั กิ ารโตตอบเหตุการณทเี่ กิดขึน้
ดวยความรวดเร็ว โดยไดรบั การฝกอบรมเฉพาะ
ดาน เชน การผจญเพลิง การชวยเหลือ การกูภ ยั
การกูชีพ เปนตน

บัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554)
2.14 ชุดประชาสัมพันธ (Information
Team) หมายถึง เจาหนาที่ที่มีหนาที่กระจาย
ขาว และประชาสัมพันธใหทราบถึงขอมูลและ
รวบรวมขอมูลของสถานการณการเกิดเหตุ
2.15 ผู อํา นวยการในภาวะฉุ กเฉิ น
(Emergency Director, ED) หมายถึง ผูม อี าํ นาจ
และหนาทีอ่ าํ นวยการ สัง่ การขณะเกิดเหตฉุ กุ เฉิน

2.20.1 ชุดผจญเพลิง (Fire Man Team)
หมายถึง ชุดเจาหนาทีป่ ฏิบตั หิ นาทีร่ ะงับอัคคีภยั
ขณะเกิดเหตุ ตองผานการอบรมการดับเพลิง
ผจญเพลิง
2.20.2 ชุดคนหา (Rescue Team, RT)
หมายถึ ง ผู ที่ มี ห น า ที่ ค น หาและตรวจสอบ
ชวยเหลือผูประสบภัยและสูญหาย
2.21 ชุ ดปฐมพยาบาล (First Aid Team,
FAT) หมายถึง ชุดเจาหนาทีท่ ที่ าํ หนาทีช่ ว ยเหลือ
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ปฐมพยาบาลผูบ าดเจ็บทีผ่ า นการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการปฐมพยาบาล
2.22 ผู ตรวจพื้ นที่ (Floor Area Warden,
FW) หมายถึง ผูม ีหนาที่ตรวจสอบและรายงาน
สภาพพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดเหตุ
2.23 อพยพ (Evacuation) หมายถึง
การเคลือ่ นยายคนไปยังเสนทางทีก่ าํ หนดอยาง
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
2.24 ผูน ําอพยพ (Evacuation Leader,
EL) หมายถึง ผูทําหนาที่นําคนอพยพไปตาม
เสนทางทีก่ ําหนดอยางปลอดภัยสูจ ุดรวมพล
2.25 พื้นที่ปลอดภัย (Safety Area)
หมายถึง บริเวณพื้นที่ปลอดภัย เปนพื้นที่โลง
กวาง ติดกับทางสาธารณะที่กําหนดไว และมี
ระยะหางจากตัวอาคารที่เหมาะสมเพื่อรวมคน
และสามารถเคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่นได
2.26 ชุดปฏิบตั กิ ารตามแผน หมายถึง
ผูมีหนาที่ปฎิบัติการตามแผนที่กําหนดไว
2.27 ผูค วบคุมพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล (Assembly
Controller, AC) หมายถึง ผูม หี นาทีต่ รวจสอบคน
และควบคุมพื้นที่จุดรวมพล

2.28 จุดรวมพล (Assembly Point) หมายถึง
จุดนัดหมายทีป่ ลอดภัย เปนพืน้ ทีโ่ ลงติดกับทาง
สาธารณะทีผ่ อู พยพจากบริเวณทีเ่ กิดเหตุมารวม
กันเพื่อรายงานตัวและนับจํานวน
2.29 ชุดประเมินความเสี่ ยง (Risk
Assessment Team, Rat) หมายถึง ผูมีหนาที่
ประเมินความเสี่ยงตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
2.30 รถฉุ ก เฉิ น (Ambulance) หมายถึง
ยานพาหนะที่ใชรับสงผูประสบภัยที่มีอุปกรณ
ปฐมพยาบาลชวยชีวิตเพื่อนําสางโรงพยาบาล
2.31 เจาของอาคาร (Owner of Building)
หมายถึง ผูครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและเจาของกรรมสิทธิ์
2.32 ผูค รอบครองอาคาร (Owner Occupancy
of Building) หมายถึง ผูจัดการของนิติบุคคล

อาคารชุดสําหรับทรัพยสว นกลางตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด
2.33 ผูบริหารอาคาร (Administrator
of Building) หมายถึง ผูมีหนาที่บริการจัดการ
อาคารทีไ่ ดรบั มอบหมายในการบริการและอํานวย
ความสะดวกใหมีความปลอดภัย
2.34 เจาพนักงานทองถิ่ น (Civil Officer)
หมายถึง
(1) ผูว า ราชการกรุงเทพมหานครสําหรับ
เขตกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัด
สําหรับจังหวัดตางๆ
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) นายกเทศมนตรี สําหรับเขตเทศบาล
(4) นายกเมืองพัทยา สําหรับเขตเมืองพัทยา

(5) นายกองค ก ารบริ การส วนตําบล
สําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
2.35 อาคาร (Building) ความหมาย
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา
สํานักงานและสิง่ กอสรางอืน่ ซึง่ บุคคลเขาอยูห รือ
เขาใชสอยได
2.36 อาคารสูง (High-rise Building)
หมายถึง อาคารทีบ่ คุ คลอาจจะเขาอยูห รือใชสอย
ทีม่ คี วามสูงตัง้ แต 23 เมตร ขึน้ ไป การวัดความ
สูงของอาคารใหวดั จากระดับพืน้ ทีก่ อ สรางถึงพืน้
ดาดฟา สําหรับอาคารจัว่ หรือปน หยาใหวดั จาก
ระดับพืน้ ดินทีก่ อ สรางถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
2.37 อาคารขนาดใหญพเิ ศษ (Special
Large Building) หมายถึง อาคารทีก่ อ สรางขึน้ เพือ่
ใชอาคารหรือสวนหนึง่ สวนใดของอาคารเปนทีอ่ ยู
อาศัย ประกอบกิจการประเภทหรือหลายประเภท
โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันตัง้ แต 10,000 ตารางเมตร ขึน้ ไป
2.38 อาคารสาธารณะ (Public Building)
หมายถึง อาคารทีใ่ ชเพือ่ ประโยชนในการชุมนุม
คนไดโดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การ
เมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การ
นันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรง
มหรสพ หอประชุม โรงแรม โรพํายาบาล สถาน
ศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬา
ในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถาน
บริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคาร
จอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน
ศาสนสถาน
2.39 อาคารชุ มนุ มคน (Assembly
Building) หมายถึง อาคารหรือสวนใดของอาคาร
ที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนในการ
ชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป
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2.40 ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง
(Fire Man Lift) หมายถึง ตัวลิฟตทอี่ อกแบบเพือ่
ใหพนักงานดับเพลิงควบคุมการใชไดขณะเกิด
เพลิ งไหม โดยมีการเชื่ อมต อกั บระบบไฟฟ า
สํารองฉุกเฉิน
2.41 เครื่ องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)
หมายถึง เครือ่ งสูบน้าํ สําหรับน้าํ ดับเพลิงโดยเฉพาะ
ทีส่ บู น้าํ ไดไมตา่ํ กวา 150% ของปริมาตรสูบน้าํ
ที่กําหนด โดยมีความดันทางดานสงไมต่ํากวา
65% ของความดันที่กําหนด ความดันน้ําเมื่อ
ปดวาลวทางดานสงสนิทตองมีความดันไมเกิน
140% ของความดันทีก่ าํ หนด
2.42 ผนัง (Wall) หมายถึง สวนกอสราง
ดานตัง้ กัน้ ภายนอกหรือระหวางหนวยของอาคาร
ใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน
2.43 ผนังทนไฟ (Fire Wall) หมายถึง
ผนังทึบทีใ่ ชแบงพืน้ ทีภ่ ายในอาคารออกเปนสวน
เพือ่ ควบคุมการลามของไฟโดยมีอตั ราการทนไฟ
ของผนังชนิดตางๆ
2.45 แปลนอาคาร (Building Plan)
หมายถึง แบบแสดงลักษณะขอบเขตตามแนวราบ
ของอาคารเมื่อดูจากดานบน (Top View)
2.46 แบบแปลนอาคาร (Building Plan
Drawing) หมายถึง แบบแปลนทีเ่ ขียนแบบแสดง
รายละเอียดไวบนกระดาษไข พิมพเขียว หรือ
เปน แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File)
ซึ่งมีทั้งระบบงาน โครงสรางอาคาร ระบบงาน
สุขาภิบาล ระบบงานไฟฟา ระบบงานปองกัน
อัคคีภยั และระบบงานสถาปตยกรรม ระบบงาน
เครื่องกล ระบบสื่อสาร เปนตน

น้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
2.51 ชุดโทรทัศนวงจรปด ซีซที ีวี (Closed
Circuit Television, CCTV) หมายถึง ระบบการ
บันทึกภาพเคลือ่ นไหวดวยกลองวงจรปดซึง่ เปน
ระบบสําหรับการใชเพือ่ การรักษาความปลอดภัยหรือ
ใชเพือ่ สอดสองดูแลเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ ทีน่ อกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย
2.52 ระบบบีเอเอส (Building Automation
System, BAS) หมายถึง ระบบการจัดการควบคุม
เพือรวบรวมข
่
อมูลตรวจสอบและควบคุมการทํางาน
ของระบบตางๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.53 เขตเพลิงไหม (Fire Prone Area)
หมายถึง ทีเ่ กิดเพลิงไหมอาคารตัง้ แต 30 หลังคา
เรือนขึน้ ไปหรือมีพนื้ ทีต่ งั้ แต 1,600 ตารางเมตร
ขึ้ นไป รวมถึงบริเวณที่ พื้ นที่ ติดตอกันภายใน
2.47 แปลนบริเวณ (Layout Plan) ตั้งแตระยะ 30 เมตร
หมายถึง แผนทีแ่ สดงลักษณะ ทีต่ งั้ ขอบเขตของ
ที่ดินและอาคาร รวมทั้งแสดงลักษณะขอบเขต
ของทีส่ าธารณะในบริเวณทีต่ ดิ ตอกับทีด่ นิ โดยสังเขป
2.48 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire
Alarm System) หมายถึง ระบบที่ทาํ งานโดยใช
มนุษยหรือทํางานโดยอัตโนมัติ โดยมุงหมายที่
แจงการเตือนและควบคุมระบบเมือ่ มีสถานการณ
ไฟไหมเกิดขึ้น เปนไปตามรูปที่ 1
ระบบลิฟต

ระบบตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (ควัน ความรอน)

ระบบอัดอากาศ

อุปกรณแจงเหตุ

ระบบลิ้นกันไฟและกันควัน

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

แผงควบคุมระบบ
แจงเหตุเพลิงไหม

แผงแสดงการเกิดเพลิงไหม

ระบบอื่นๆ
ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน

รูปที่ 1 ตัวอยางระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ขอ 2.48)

2.49 ระบบสือ่ สารฉุกเฉิน (Emergency
Communication System) หมายถึง ระบบที่ใช
สือ่ สารเมือ่ มีสถานการณไมปกติ ไดแก ประกาศ
แจงเหตุฉุกเฉิน ระบบโทรศัพทฉุกเฉินทีช่ วยใน
การประกาศ สัง่ การ และแจงเหตุในภาวะฉุกเฉิน
2.50 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Fire Extinguishing System) หมายถึง ระบบดับเพลิง
ทีท่ าํ งานไดทนั ทีดว ยตัวเองเมือ่ เกิดเพลิงไหมหรือ
ความรอนจากเพลิงไหม เชน ระบบหัวกระจาย

2.54 ควันไฟ (Smoke) หมายถึงกลุม
ละอองของสารแขวนลอยในอากาศพรอมกับน้าํ
และกาซอันเนือ่ งจากวัสดุเกิดแตกสลายทางเคมี
เพราะความรอนหรือเกิดการเผาไหมขนึ้ และมี
อากาศเขาไปปนรวมกลุมอยูดวย โดยควันไฟ
ตามนิยามนี้เปนควันที่เกิดจากอัคคีภัย โดยไม
รวมถึงควันไฟที่เกิดจากการทํางาน
2.55 อัตราทนไฟ (Fire Resistance
Rating) หมายถึง ระยะเวลาทีช่ นิ้ สวน โครงสราง
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สวนประกอบอาคารหรือระบบปองกันไฟลามไม
ติดไฟเมือ่ สัมผัสเพลิงไหมซงึ่ อาจพิจารณาในดาน
ความมัน่ คงแข็งแรง การแทรกผานของกาซรอน
และความเปนฉนวน
2.56 การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณ
ระดับความเสี่ยง และการตัดสินวาความเสี่ยง
นั้นอยูในระดับใด
2.57 การระบุอนั ตราย(Hazard Identification)
หมายถึง กระบวนการคนหาอันตรายที่มีอยูใน
แตละลักษณะงานและกิจกรรมแลวระบุลกั ษณะ
อันตราย
2.58 อุปกรณตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ
(Automatic Detector) หมายถึง อุปกรณทใี่ ชจบั
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ตรวจจับควันหรือความรอนถึงคาทีก่ ําหนด
2.59 อุปกรณแจงเหตุ (Alarm Notification
Device) หมายถึง อุปกรณที่ใชสําหรับแจงเหตุ
เพลิงไหมดวยสัญญาณเสียง และ/หรือ แสง
2.60 แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม (Fire Alarm Control Panel) หมายถึง แผง
ควบคุมการทํางานของอุปกรณทงั้ หมดในระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมผานสายควบคุมวงจร
2.61 แผงแสดงการเกิ ด เพลิ งไหม
(Annunciator Panel) หมายถึง แผงที่แสดง
ตําแหนงทีเ่ กิดเหตุ หรือบริเวณทีเ่ ริม่ ตรวจจับได
ดวยดวงไฟทีอ่ าจมีแผงภาพอาคารและเสียงสัญญาณ
ประกอบดวย หรือแสดงผานจอภาพก็ได
2.62 โทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency
Telephone) หมายถึง อุปกรณทใี่ ชในภาวะฉุกเฉิน
สําหรับสื่อสารภายในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ผานสายควบคุมวงจรหรือชองสัญญาณเชื่ อม
ระหวางกันดวยอุปกรณอนื่ ๆ สําหรับสือ่ สารผาน
โทรศัพท
2.63 อุปกรณแจงเหตุฉกุ เฉิน (Emergency
Alarm Device) หมายถึง อุปกรณแจงสัญญาณ
ดวยเสียงประกาศ หรือเสียงสัญญาณผานเครือ่ ง
ขยายเสียง หรือระบบสัญญาณอืน่ ๆ และลําโพง
ผานสายควบคุมวงจร

2.64 แผงแสดงภาวการณไหลของน้าํ
(Graphical Water Flow Panel) หมายถึง แผง
แสดงการไหลของน้ําในระบบทอน้ําดับเพลิง
2.65 แผงแสดงระบบลิฟต (Lift System
Panel) หมายถึง แผงแสดงการทํางานของลิฟต
ตางๆ ในระบบลิฟต
2.66 แผงควบคุมและแสดงผลระบบ
ลิ้นกันไฟและกันควัน หมายถึง แผงแสดงการ
ทํางานของลิน้ กันไฟลันควันในระบบควบคุมควันไฟ
2.67 ระบบปลดลอก หมายถึง ระบบ
การควบคุมอุปกรณยดึ บานประตูเ ขา-ออกปกติ
และตองมีวงจรควบคุมเชือ่ มตอกับระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม สามารถปลดลอกอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเหตุ
2.68 แผงแสดงแหลงจายไฟฟา หมายถึง
แผงแสดงสถานะของแหลงจายกระแสไฟฟาใน
ภาวะปกติและฉุกเฉิน

2.69 แผงควบคุม (Control Panel)
หมายถึ ง แผงแสดงผลควบคุ ม ระบบต า งๆ
ทั้ งหมด เชน ระบบระบายอากาศ ระบบอั ด
อากาศ ระบบลิฟต
2.70 แหลงจายไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
(EPS; Emergency Power Source) หมายถึง แหลง
พลังงานไฟฟาสํารองอิสระทีใ่ ชทดแทนเมือ่ ไฟฟา
จาก แหลงจายปกติขัดของ ทั้งนี้ โดยการจาย
พลังงานไฟฟาทีเ่ ชือ่ ถือไดใหแกบริภณ
ั ฑทสี่ าํ คัญ
อยางอัตโนมัติภายในเวลาที่กําหนด เพราะถา
บริภัณฑดังกลาวไมทํางานอยางที่ควรแลวก็จะ
เกิดใหเกิดอันตรายรายแรงแกชวี ติ และทรัพยสนิ
2.71 ระบบอัดอากาศ (Air-pressurized System) หมายถึง การใชพัดลมที่อาจจะ
ประกอบเขากับทอลม หรือติดตัง้ โดยตรงกับชอง
บันไดหนีไฟเพือ่ สงลมและสรางความดันอากาศ
ใหคาตามที่กําหนด
2.72 ลิฟต (Lift) หมายถึง อุปกรณทใี่ ช
สําหรับนําคนและสิ่งของขึ้นลงระหวางพื้นของ
อาคารที่ตางระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือ
ทางเลื่อน
2.73 ลิฟตพนักงานดับเพลิง (Fire Man
Lift) หมายถึง อุปกรณใชสาํ หรับบรรทุกพนักงาน
ดับเพลิง เพือ่ ใหพนักงานดับเพลิงใชงานไดอยาง
ปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม รวมถึงการผจญเพลิง
การคนหาผูประสบภัย และมีการเชื่อมตอกับ
ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
2.74 ระบบลิน้ กันไฟและกันควัน (Fire
and Smoke Damper System) หมายถึง อุปกรณ
ทีต่ ดิ ตัง้ ไวเพือ่ กันมิใหควันถูกสงตอไปยังสวนอืน่ ๆ
ของระบบสงลม อุปกรณนี้ตองทํางานอัตโนมัติ
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Smoke Ventilation System

2.82.1 วางแผน (Plan) หมายถึง การ
วางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบ
คลุมถึงการกําหนดความตองการในการปรับปรุง
เพื่ อพั ฒนาสิ่ งใหม ๆ สําหรั บการแก ป ญหาที่
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
2.82.2 ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง
การดําเนินการตามแผนที่กําหนด
2.52.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
(Check) หมายถึง การตรวจสอบและประเมิน
ขัน้ ตอนปฏิบตั ิการดําเนินงานของแผนงาน
2.82.4 ปรับปรุงแกไข (Action) หมายถึง
การนําผลการประเมินเพือ่ พัฒนาปรับปรุงแผน
การดําเนินการไปปฏิบัติการใหมใหเหมาะสม
ตามสถานการณในครั้งตอไป

3. ขอกําหนดของศูนยสงั่ การดับเพลิง
ในอาคาร
3.1 อาคารที่ตองมีหองสั่งการดับเพลิง
คือ อาคารสูง อาคารชุมนุมคน อาคารขนาด
ใหญพเิ ศษ และอาคารสาธารณะ สถานทีต่ งั้ และ
ขนาดของหองสั่งการดับเพลิงตองอยูระดับพื้น
หรือสูงกวา 1 ชัน้ และควรอยูใ กลลฟิ ตพนักงาน
ดับเพลิง มีขนาดพืน้ ทีห่ อ งไมนอ ยกวา 16 ตาราง
เมตร โดยภายในหองตองมีระบบควบคุมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก พรอมทั้งระบบปองกัน
อัคคีภัยตามวิศวรออกแบบ ดังรูปที่ 2
3.2 หองสัง่ การตองสรางและปดลอมดวย
ผนังทนไฟอยางนอย 2 ชัว่ โมง มีประตูอยางนอย
1 บานเปดออกสูทางสาธารณะหรือภายนอก

ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิง/ ระบบควบคุมควัน
ระบบลิฟต / ระบบไฟฟา / ระบบน้ําดับเพลิง

โตะวิทยุสั่งการและกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน
มีการเชื่อมตอดวยระบบออนไลน

ชุดโทรทัศนวงจรปดซีซีทีวี (CCTV)
หรือระบบบีเอเอส (BAS)

โตะประชุม

โดยระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณตรวจจับ
ควันไฟสัง่ ใหทาํ งาน และทําหนาทีใ่ นการปองกัน
ไมใหไฟถูกสงตอไปยังสวนอื่นของระบบสงลม
เชนเดียวกับลิน้ กันไฟ อุปกรณนตี้ อ งทํางานโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว และตองมีการ
ทนไฟไดไมนอยกวาโครงสรางทีต่ ิดตัง้ อยู
2.75 ระบบการระบายควัน (Smoke
Ventilation System) หมายถึง ระบบควบคุมควัน
ไฟเมื่อเกิดเพลิงไหมเปนไปตามหลักวิศวกรรม
2.76 มอดูลมอนิเตอร (Monitor Module)
หมายถึง อุ ปกรณในระบบที่ ระบุ ตําแหนงได
(Addressable System) ใช ต อกั บวงจรของ
อุปกรณตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ
2.77 มอดูลควบคุม (Control Module)
หมายถึง อุ ปกรณในระบบที่ ระบุ ตําแหนงได
(Addressable System) ใช ต อกั บวงจรของ
อุปกรณแจงเหตุ
2.78 โซนตรวจจับ (Initiating Zone)
หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ปองกันที่มีอุปกรณ
ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัตติ ดิ ตัง้ อยูใ นวงจร และ
สงสัญญาณไปยังโซนแจงเหตุ
2.79 โซนแจงเหตุ (Notification Zone)
หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ปองกันที่มีอุปกรณ
แจงเหตุติดตั้งอยูเปนวงจร เมื่อรับสัญญาณของ
โซนตรวจจับ
2.80 การพิสูจนยินยันการแจงเหตุ
(Alarm Verification) หมายถึง การหนวงเวลา
(เปนวินาที) รอการตรวจจับเพลิงไหมซ้ําดวย
อุปกรณตรวจจับชุดเดิมกอนสงสัญญาณไปยัง
แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
2.81 การปรับตัง้ ใหม (Reset) หมายถึง
การทําใหระบบตางๆ กลับคืนสูสภาวะปกติ
2.82 วัฏจักรเดมิ่ง (Deming Circle)
หมายถึง การใชกระบวนการทํางาน วิธีปฏิบัติ
ควบคุ ม คุ ณภาพของแผน โดยการวางแผน
ปฏิบัตติ ามแผน ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามแผน
และปรับปรุงแกไข ตามรูปที่ ก.4

โครงสรางแผนบัญชาการศูนยสงั่ การ
และแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ตูเ อนกประสงค มีอุปกรณ PPE
เครือ่ งดับเพลิงและชุดดับเพลิง
แบบแปลนอาคาร ระบบตางๆ
รวมเอกสารแผนฉุกเฉินตางๆ

รูปที่ 2 ตัวอยางหองสั่งการขนาดพื้นที่ 16 m2 และมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อการสั่งการ (ขอ 3.1)
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ไดโดยตรง หรือสถานที่ปลอดภัย ระบบภายใน
หองสัง่ การมีการจายพลังงานไฟฟาอยางนอย 2
แหลง คือ แหลงจายไฟปกติและแหลงจายไฟฟา
สํารองฉุกเฉิน
3.3 อุปกรณภายในหองสั่งการดับเพลิง
อยางนอยตองมี
3.3.1 แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม/ระบบดับเพลิง
3.3.2 อุปกรณประกาศเรียกฉุกเฉิน
3.3.3 แผงแสดงระบบลิฟต
3.3.4 แผงควบคุมและแสดงผลระบบ
ลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน
3.3.5 แผงควบคุมการไหลของน้าํ
3.3.6 แผงแสดงแหลงจายไฟฟา
3.3.7 โทรศัพทสายตรงอยางนอย 1 คูส าย
และหมายเลขโทรศัพทตดิ ตอฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วของ
เชน 199 แจงเหตุเพลิงไหม ดับเพลิง 191 แจง
เหตุดว นเหตุรา ย 1784 สายดวนกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1669 สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)
3.3.8 ระบบอินเตอรเน็ต แบบสายและ
แบบไรสาย
3.3.9 วิทยุสอื่ สาร
3.3.10 เครื่องดับเพลิงไมนอยกวา 4.5
กิโลกรัม
3.3.11 ตูเก็บประแจประจําอาคาร และ
รหัสประตู

3.3.12 ตู หรื อที่ เ ก็ บ แบบแปลนงาน
ระบบตางๆ ของอาคาร
3.3.13 อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
ชุดผจญเพลิง และคูมือการใชอุปกรณตางๆ
3.3.14 จอแสดงภาพ CCTV และอุปกรณ
ควบคุมครอบคลุมพื้นที่สําคัญทั้งแนวราบและ
แนวดิง่
3.3.15 ไฟสํารองฉุกเฉินเพือ่ ใชในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับในหองสั่งการ
3.3.16 แบบแปลนอาคาร ระบบไฟฟา
ระบบเครื่องกล ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกัน
อัคคีภยั และแบบแปลนทีก่ อ สรางเพิม่ เติม หรือ
ปรับปรุงหองในปจจุบนั ของอาคารทัง้ หมด ตอง
เก็บรักษาแบบแปลนขางตนไวในหองสัง่ การดับ

เพลิงอยางนอย 1 ชุด พรอมใชตลอดเวลา
3.4 ขอมูล การจดบันทึก และรายงาน
ดานความปลอดภัยของอาคาร ตองรวบรวมและ
จัดเก็บไวภายในหองสัง่ การดับเพลิงอยางนอย 1
ขุด ตลอดเวลา
3.5 แผงควบคุมตางๆ เชนแผงควบคุม
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณประกาศเรียก
ฉุกเฉิน แผงแสดงระบบลิฟต แผงควบคุมและ
แสดงผลระบบลิน้ กันไฟและกันควัน แผงควบคุม
การไหลของน้ํา ผังแสดงแหลงจายไฟฟา แผง
แสดงการเกิดเพลิงไหม ตองแสดงผลอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.5.1 แสดงผลดวยดวงไฟพรอมปายบอก
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
3.5.2 แสดงผลดวยดวงไฟประกอบกับ
แบบแปลนอาคารทีแ่ สดงแนวแบงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
ชัดเจน
3.5.3 แสดงผลดวยอักษรบนจอแสดงผล
ขอความระบุหมายเลขพื้นที่เกิดเหตุ
3.5.4 แสดงผลด ว ยภาพแบบแปลน
อาคารบนจอคอมพิวเตอรที่ มีการปรับปรุงให
เปนปจจุบนั ตลอด
3.6 การติดตัง้ แผงควบคุมและแผงแสดง
ผล ตองติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและ
ขอกําหนดดังนี้
3.6.1 ติดตัง้ ในตําแหนงทีเ่ ห็นและเขาถึง
ไดสะดวก
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16. รถฉุกเฉิน
ก.3 ตัวอย างการปรับปรุงแผนที่ มีป ญหา
อุปสรรคจากการเกิดเหตุแลว หรือไดจากการซักซอม
โดยปรับปรุงพัฒนาแผนใหเหมาะสมกับสถานการณ
โดยใชหลักการของวัฏจักรเดมิง่ ตามรูปที่ ก.3
ก.4 ตัวอยางแผนวัฏจักรเดมิง่ เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนา

3.6.2 ตองมีพื้นที่ดานหนาแผงที่ทําให
แผงหางจากสิง่ กัดขวางอืน่ ดานหนาไมนอ ยกวา
1 เมตร

ภาคผนวก ก.
แผนบัญชาการศูนยสงั่ การ (ขอ 2.3)
ก.1 ตัวอยางโครงสรางแผนบัญชาการ
ศูนยสั่งการ ดังรูปที่ ก.1
ผูอํานวยการศูนยสงั่ การ
ผูบัญชาการรวม

ผูบัญชาการสั่งการ/หัวหนาศูนยสั่งการ

เจาหนาที่ประสานงานหลัก

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

เจาหนาที่เทคนิค

เจาหนาที่ดานความปลอดภัย

Plan

Do

Act

Check

ชุดปฏิบัติการตามแผน/อพยพ/ตอบโต

ชุดปฐมพยาบาล
รูปที่ ก.1 ตัวอยางแผนบัญชาการศูนย สั่งการ (ขอ 2.3 และขอ ก.1)

ก.2 ตั วอย างแผนผั ง แผนปฏิ บั ติ ง าน
ฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ ดังรูปที่ ก.2

รูปที่ ก.3 วัฏจักรเดมิ่ง (ขอ 2.82 และ ขอ ก.3)

ทีม่ า: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน

6. ชุดโตตอบเหตุฉกุ เฉิน
7. ชุดผจญเพลิง

ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน

วัฏจักรเดมิ่ง

ชุดประเมินความเสี่ยง
ผูบัญชาการ/หัวหนา
ศูนยสัง่ การ ณ ทีเ่ กิดเหตุ
ผูประสานงานเหตุฉกุ เฉิน

ชุดประชาสัมพันธ

ผูตรวจพืน้ ที่
ผูน ําอพยพ

หัวหนาชุดดับเพลิง

ผูค วบคุมพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล

เจาหนาที่ดับเพลิง/
ชุดผจญเพลิง

ชุดปฐมพยาบาล

ชุดคนหา/ชวยเหลือ

Do

ตรวจสอบ/ประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติของแผน

Action

นําผลประเมินปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนา
แผนใหเหมาะสมตามสถานการณตอไป

อื่นๆ
รูปที่ ก. 2 แผนผังแผนปฏิบัตงิ านฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ (ขอ 2.2 และขอ ก.2)

ตัวอยางตําแหนงของหนวยปฏิบตั กิ ารตาม
แผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
1. ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน
2. ผูประสานงานเหตุฉุกเฉิน
3. ผูบัญชาการ/หัวหนาศูนยสั่งการ ณ
ทีเ่ กิดเหตุ
4. หัวหนาหนวยดับเพลิง
5. หัวหนาชุดดับเพลิง

นําแผนมาปฏิบัตตามเหตุการณ

Check

รถฉุกเฉิน
อื่นๆ

กําหนดแผน

ทบทวนและพัฒนา

เจาหนาทีเ่ ทคนิค/ชุดตัดระบบ

Deming Cycle
Plan

รูปที่ ก.4 แผนวัฏจักรเดมิ่งเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (ขอ 2.82 และขอ ก.4)

8. ชุดปฐมพยาบาล
9. ชุดประชาสัมพันธ
10. ผูต รวจพืน้ ที่
11. ผูน ําอพยพ
12. ผูควบคุมพื้นที่จุดรวมพล
13. ชุดตัดระบบ
14. ชุดคนหา
15. ชุดประเมินความเสี่ยง

พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ขอกําหนดในหารปองกันอัคคีภยั
เลม 7 ศูนยสงั่ การดับเพลิงในอาคาร
หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับนีม้ ผี ลตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
(วันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่14 ธันวาคม
พ.ศ. 2559)
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