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ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinklers System) เป็นระบบอุปกรณ์
ดับเพลิงภายในอาคารที่หัวกระจายน้ำจะเปิด
ออกด้วยตัวเองเพือ่ ให้นำ้ ไหลออกมาด้วยแรงดัน
เหมาะสมเพือ่ ดับไฟอย่างรวดเร็วซึง่ เป็นไปตาม
กลไกการตอบสนองต่อความร้อนเมือ่ อุณหภูมิ
ห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และระบบตรวจจับ
อัคคีภยั เป็นตัวบังคับการทำงาน
ปัจจุบันนี้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัตดิ งั กล่าวได้รบั ความนิยมแพร่หลายไป
ทุกภูมภิ าคของโลกภายใต้ระบบการทำงานและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายโดยใช้มาตรฐาน
NFPA13 : Standard for the Installation of
Sprinkler Systems เป็นแนวทางหลักในการ
ออกแบบ ติดตัง้ ใช้งาน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง
และอืน่ ๆ ซึง่ หลายประเทศ รวมถึงไทยเราได้นำ
มาตรฐานดังกล่าวมาเป็นพืน้ ฐานเพือ่ ประยุกต์
เป็นมาตรฐานของหลายสถาบันทีร่ บั ผิดชอบการ
ควบคุมคุณภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
ในภาพรวม ไม่วา่ จะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก. 2541 เล่ม 4-2555) หรือ
มาตรฐานหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 8127-52)



นิยามหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
มาตรฐาน มอก. 2541 เล่ม 4 -2555
อธิบายความหมายของระบบหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงอัตโนมัตทิ แ่ี บ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)
หมายถึง ระบบทีห่ วั กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ติดตั้งเข้ากับท่อที่มีน้ำบรรจุอยู่และต่อเข้ากับ
แหล่งน้ำ ระบบนี้จ่ายน้ำดับเพลิงผ่านหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัตทิ นั ทีทห่ี วั กระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัตเิ นือ่ งจากความร้อนของเพลิง

ระบบเปิดทะลัก (Deluge System)
หมายถึง ระบบทีห่ วั กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ติดตัง้ เข้ากับท่อน้ำต่อกับแหล่งน้ำผ่านวาล์วควบคุม
น้ำเข้าระบบ ในช่วงเวลาปกติไม่มนี ำ้ ในท่อและ
ในหัวกระจายน้ำดับเพลิง เมือ่ ระบบตรวจจับที่
ติดตัง้ ในบริเวณเดียวกับหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ตรวจพบเพลิงไหม้จงึ ส่งสัญญาณให้วาล์วควบคุม
น้ำเข้าระบบเปิดให้นำ้ เข้าระบบและจ่ายน้ำออก
ทางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัว
 ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)
หมายถึง ระบบทีห่ วั กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ติดตัง้ เข้ากับท่อทีบ่ รรจุอากาศอัดหรือไนโตรเจนอัด
เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออก
เนื่องจากความร้อนของเพลิงทำให้อากาศหรือ
ก๊าซที่อัดอยู่ระบายออก ความดันก๊าซที่ลดลง
ทำให้วาล์วในระบบท่อแห้งเปิดจ่ายน้ำออกทาง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตเิ ฉพาะหัวทีเ่ ปิด
 ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Dry
Pipe Preaction System) หมายถึง ระบบทีห่ วั
กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อที่
บรรจุอากาศหรืออากาศอัดทำงานร่วมกับระบบ
ตรวจจับที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกับหัวกระจาย
น้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยเมือ่ ตรวจพบเพลิงไหม้
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Quick Response (QR) Sprinkler

Concealed Ceiling Sprinkler

Concealed Ceiling Sprinkler

Flush Ceiling Sprinkler

จะส่งสัญญาณให้วาล์วในระบบท่อแห้งแบบชะลอ
น้ำเข้าเปิดน้ำเข้ามารอในท่อและจ่ายน้ำดับเพลิง
ผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทันทีทห่ี วั กระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออกเนื่องจากความร้อน
ของเพลิง
และหากแบ่งตามลักษณะการติดตัง้ หัว
กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
 ชนิดหัวคว่ำ หมายถึง หัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัตติ ดิ ตัง้ ในลักษณะทีน่ ำ้ ดับเพลิง
จ่ายลงในแนวดิ่งและปะทะกับแผ่นกระจายน้ำ
 ชนิดหัวหงาย หมายถึง หัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัตติ ดิ ตัง้ ในลักษณะทีน่ ำ้ ดับเพลิง
จ่ายขึน้ ไปในแนวดิง่ และปะทะกับแผ่นกระจายน้ำ
 ชนิดติดกำแพง หมายถึง หัวกระจาย
น้ำดับเพลิงอัตโนมัตชิ นิดติดกำแพง กระจายน้ำ
ส่วนใหญ่ออกเป็นรูปทรงกลม โดยใช้เฉพาะกับ
พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อยและพื้นที่ครอบ
ครองอันตรายปานกลาง
ขณะทีม่ าตรฐาน มยผ. 8127-52 ไม่ได้
นิยามระบบการทำงานแต่อธิบายความหมาย
ของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ ทีแ่ บ่งตาม
รูปร่างลักษณะและรูปแบบการติดตัง้ ดังต่อไปนี้
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดฝังเสมอ
แนวฝ้า (Flush Ceiling Sprinkler) หมายถึงหัว
กระจายน้ำดับเพลิงทีม่ สี ว่ นทีโ่ ผล่พน้ ฝ้าเพดาน
ลงมาเพียงเล็กน้อย
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงทีม
่ กี ารเคลือบ
ผิว เคลือบสีทผ่ี วิ หรือชุบโลหะทีผ่ วิ (Coated,

Open Sprinkler
Wax Coated Sprinkler

Painted or Plated Sprinkler) หมายถึง หัวกระจาย
น้ำดับเพลิงทีไ่ ด้รบั การเคลือบผิวหรือทำสี หรือ
ชุบโลหะมาจากโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การตกแต่ง
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดซ่อนใน
ฝ้าเพดาน (Concealed Ceiling Sprinkler) หมายถึง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงซ่อนอยูใ่ นฝ้าเพดานและมี
ฝาครอบทีต่ ดิ ตัง้ ปิดอยูใ่ นแนวฝ้าเพือ่ ความสวยงาม
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดท่อแห้ง
(Dry Type Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ ร่วมกับอุปกรณ์ทส่ี ามารถกักน้ำ
ไว้จนกว่าหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานจึง
ปล่อยน้ำเข้าสูห่ วั กระจายน้ำ ซึง่ หัวกระจายน้ำนี้

หมายถึง หัวกระจายน้ำแบบตั้งขึ้น คว่ำลง
ติดผนัง หัวจม และอืน่ ๆ
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง รุ ่ น เก่ า
[Conventional (Old Style) Sprinkler] หมายถึง
หัวกระจายน้ำทีใ่ ช้ตดิ ตัง้ แบบหงายขึน้ หรือแบบ
คว่ำลงทีก่ ระจายน้ำระหว่างร้อยละ 40 ถึง 60
ของปริมาณน้ำทัง้ หมดลงสูพ่ น้ื ด้านล่างโดยการ
กระจายน้ำจะครอบคลุมพืน้ ทีร่ ศั มี 3.05 เมตร
ใต้หวั กระจายน้ำทีอ่ ตั ราการไหล 0.95 ลิตรต่อวินาที
 หัวกระจายน้ำที่สามารถควบคุมอัตรา
การไหล [Flow Control (FC) Sprinkler] หมายถึง
หัวกระจายน้ำทีส่ ามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
ได้เองโดยอัตโนมัตติ ามช่วงอุณหภูมทิ ก่ี ำหนด
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หัวกระจายน้ำดับเพลิงเคลือบขี้ผึ้ง
สำหรับอุณหภูมแิ วดล้อมสูง (High Temp, Wax
Coated Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ
เพลิงที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการทนต่อการ
กั ด กร่ อ นและมี อ ุ ณ หภู ม ิ แ วดล้ อ มสู ง ไม่ เ กิ น
65.56 องศาเซลเซียส
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวเปิด
(Open Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิง
แบบอัตโนมัติที่ถูกถอดเอาส่วนตอบสนองต่อ

ความร้อนออกไปแล้วและรูทางผ่านน้ำถูกเปิดอยู่
 หัวกระจายน้ำแบบคว่ำลง (Pendent
Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่
ติดตั้งโดยให้แผ่นกระจายน้ำอยู่ต่ำกว่ารูทาง
ผ่านน้ำและมีทศิ ทางการไหลของน้ำไหลลงจากรู
ทางผ่านน้ำ
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง แบบตอบ
สนองไว [Quick Response (QR) Sprinkler]
หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่เป็นตามข้อ
กำหนดของการทดสอบความไวในการทำงาน
ทีต่ ดิ ตัง้ โดยมีระยะห่างระหว่างหัวปกติ
 หั ว กระจายน้ ำ แบบตอบสนองไว
ขยายพื้นที่ครอบคลุมกับพื้นที่อันตรายน้อย
(Quick Response-extended Coverage Light
Hazard Occupancy) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ
เพลิงทีเ่ ป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและ
ผ่านการทดสอบความไวในการตอบสนองแล้ว
และมีการติดตั้งโดยมีระยะการติดตั้งห่างกว่า
หัวกระจายน้ำแบบมาตรฐาน และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย
พืน้ ทีค่ รอบคลุมกับพืน้ ทีอ่ นั ตรายน้อยแล้ว
 หัวกระจายน้ำแบบตอบสนองไวขยาย
พื ้ น ที ่ ค รอบคลุ ม กั บ พื ้ น ที ่ อ ั น ตรายปานกลาง
(Quick Response-extended Coverage Ordinary
Hazard Occupancy) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ
เพลิงทีเ่ ป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและ
ผ่านการทดสอบความไวในการตอบสนองแล้ว
และมีการติดตั้งโดยมีระยะการติดตั้งห่างกว่า
หัวกระจายน้ำแบบมาตรฐาน และเป็นไปตาม

ป้ายเดือนห้ามแขวนไม้แขวนเสือ้ กับหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดผนัง

Water Spray Sprinkler

ข้อกำหนดของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย
พืน้ ทีค่ รอบคลุมกับพืน้ ทีอ่ นั ตรายปานกลางแล้ว
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดฝังในฝ้า
เพดาน (Recessed Sprinkler) หมายถึง หัว
กระจายน้ำดับเพลิงที่ส่วนทั้งหมดของตัวหัว
กระจายน้ำ หรือโครง หรือส่วนอืน่ ใดนอกเหนือ
จากเกลียวต่อท่อหัวกระจายน้ำถูกติดตั้งอยู่ใน
ตัวเรือนที่จมอยู่เหนือฝ้าหรือผนัง
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดตั้ง
บนผนัง (Sidewall Spray Sprinkler) หมายถึง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งบนผนังบริเวณ
ใกล้ฝา้ เพดานและมีการกระจายน้ำลงไปบนผนัง
และพุง่ ออกไปในรูปแบบหนึง่ ส่วนสีข่ องทรงกลม
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง ชนิ ด หั ว
โปรยน้ำ (Water Spray Sprinkler) หมายถึง หัว
กระจายน้ำดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ ในรูปแบบหงายขึน้
หรือคว่ำลงทีม่ กี ารกระจายน้ำลงบนพืน้ เป็นรูป

ทรงร่ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิการไหลที่ K=5.6
ครอบคลุมพื้นที่รูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 4.88 เมตร ใต้หัวกระจายน้ำสูง 1.22
เมตร ทีอ่ ตั ราการไหล 0.95 ลิตรต่อวินาที (15
แกลลอนต่อนาที)
 หัวกระจายน้ำชนิดหงาย (Upright
sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่
ติดตั้งโดยมีแผ่นกระจายน้ำอยู่เหนือรูทางผ่าน
น้ำและการไหลของน้ำไหลขึน้ ผ่านรูทางผ่านน้ำ
นอกจากนี้ มาตรฐาน มยผ. 8127-52
ยังระบุถงึ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอีก 2 ชนิด แบ่ง
ตามการติดตัง้ ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ นั ตราย ได้แก่
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย
ความครอบคลุมพืน้ ทีอ่ นั ตรายน้อย หมายถึง
หัวกระจายน้ำที่จะ
(1) ใช้ติดตั้งโดยมีระยะห่างแต่ละหัว
มากกว่าระยะห่างปกติ
(2) เริม่ ทำงานได้โดยอัตโนมัตโิ ดยส่วน
ตอบสนองความร้อนและกลไกการปล่อยน้ำ
ที่มีระยะเวลาตอบสนองเท่ากับหรือต่ำกว่าหัว
กระจายน้ำประเภทความเร็วการตอบสนองปกติ
ทีม่ รี ะยะห่างการติดตัง้ ปกติ
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ปรับตั้งชิ้นส่วนได้โดยเครื่องมือช่างทั่วไป และ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้กับตัว
หัวกระจายน้ำ
เกลียวด้านขาเข้า
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องมีเกลียว
ตัวผู้ทางด้านขาเข้าขนาดเป็นไปตามที่กำหนด
ในตาราง 1 (มยผ. 8127-52)
 เกลียวของหัวกระจายน้ำต้องมีรอยกัด
ทีส่ ะอาดและไม่มรี อยสะดุด หรือบิน่ แหว่ง
พิกัดอุณหภูมิใช้งาน (Temperature
Rating)
 พิ ก ั ด อุ ณ หภู ม ิ แ ละการแบ่ ง ประเภท
(3) ปล่อยน้ำเหนือพืน้ ทีค่ รอบคลุมทีร่ ะบุ
ขณะได้รบั อัตราการไหลของน้ำต่ำสุดทีก่ ำหนด
(4) สำหรับใช้กับพื้นที่ครอบคลุมอันตราย
น้อยทีก่ ำหนดในมาตรฐานป้องกันอัคคีภยั ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ
มาตรฐาน NFPA13 : Standard for the Installation
of Sprinkler Systems
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย
ความครอบคลุมพื้นที่อันตรายปานกลาง
หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่
(1) ใช้ติดตั้งโดยมีระยะห่างแต่ละหัว
มากกว่าระยะห่างปกติ
(2) เริม่ ทำงานได้โดยอัตโนมัตโิ ดยส่วน
ตอบสนองความร้อนและกลไกการปล่อยน้ำ
ที่มีระยะเวลาตอบสนองเท่ากับหรือต่ำกว่าหัว
กระจายน้ำประเภทความเร็วการตอบสนองปกติ
ทีม่ รี ะยะห่างการติดตัง้ ปกติ
(3) ปล่อยน้ำเหนือพืน้ ทีค่ รอบคลุมทีร่ ะบุ
ขณะได้รบั อัตราการไหลของน้ำต่ำสุดทีก่ ำหนด
(4) สำหรับใช้กับพื้นที่ครอบคลุมอันตราย
ปานกลางทีก่ ำหนดในมาตรฐานป้องกันอัคคีภยั
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หรือมาตรฐาน NFPA13 : Standard for the
Installation of Sprinkler Systems ฉบับล่าสุด
คุณลักษณะหัวกระจายน้ำดับเพลิง
มาตรฐาน มยผ. 8127-52 อธิบายคุณ
ลักษณะหัวกระจายน้ำดับเพลิง (ตามมาตรฐาน
การทดสอบ) ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะทัว่ ไป
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้อง
สร้างให้มกี ารป้องกันการรัว่ ซึมของน้ำ และเมือ่
อุปกรณ์เปิดใช้งาน ส่วนประกอบที่ใช้ในการ
กักน้ำทั้งหมดต้องสามารถหลุดออกจากตัวหัว

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิการไหลและขนาดเกลียว (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 2 ระดับอุณหภูมิการทำงานและรหัสสี (มยผ. 8127-52)

กระจายน้ำดับเพลิงได้ทง้ั หมดทีแ่ รงดัน 0.034
เมกะปาสกาล (5 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ) เป็นอย่าง
น้อยจนถึงพิกัดแรงดันใช้งานโดยไม่กีดขวาง
การไหลของน้ำ
 ชิ้นส่วนที่ถูกกดพิมพ์ขึ้นรูปบนตัวหัว
กระจายน้ำดับเพลิงต้องไม่มีการแตกร้าวหรือ
แยกส่วน และมีขอบรอยตัดทีเ่ รียบสะอาด
 ส่วนประกอบต่างๆ ของหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงต้องมีการใช้กาวเคมีหรือกลไกการ
ประกอบที่ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือในการ

อุณหภูมิแวดล้อมของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัตเิ ป็นไปตามตารางที่ 2 (มยผ. 8127-52)
 พิกด
ั แรงดันใช้งาน หัวกระจายน้ำดับ
เพลิงต้องมีพกิ ดั แรงดันใช้งานที่ 1.2, 1.7 หรือ
2.1 เมกะปาสกาล (175, 250 หรือ 300 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ )
ค่าสัมประสิทธิก์ ารไหล K
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง ต้ อ งมี ค ่ า
สัมประสิทธิการไหลเป็นไปตามตารางที่ 1
(มยผ. 8127-52)
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เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทางผ่านน้ำ
หรือทางไหลของน้ำใดๆ ต้องมีขนาดอย่างน้อย
5.3 มิลลิเมตร
การเคลือบผิวและการชุบเคลือบผิว
(Coatings and plating)
 การทำงานและพฤติ ก รรมการกระจาย
น้ำของหัวกระจายน้ำต้องไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเคลือบผิวหรือชุบผิวใดๆ ทีก่ ระทำโดย
โรงงานผูผ้ ลิต
 การเคลือบผิวหรือชุบผิวป้องกันการ
กัดกร่อนต้องมีการกระทำโดยสม่ำเสมอตลอด
ชิน้ งาน
 การเคลื อ บขี ้ ผ ึ ้ ง ต้ อ งไม่ ม ี ก ารแตก
กะเทาะตามอายุการใช้งาน
 หัวกระจายน้ำที่ใช้กระเปาะแก้วแตก
Occupancy Area

ได้เป็นส่วนตอบสนองต่อความร้อนต้องมีฝาครอบ
ป้องกันกระเปาะแก้วระหว่างการติดตัง้ และต้อง
ถูกถอดออกก่อนเปิดใช้งานระบบหัวกระจายน้ำ
ทั้งนี้ หัวกระจายน้ำแบบซ่อนเหนือฝ้าหรือหัว
กระจายน้ำทีม่ โี ครงลวดกันกระแทกอาจไม่จำเป็น
ต้องมีการติดตั้งฝาครอบป้องกันกระเปาะแก้ว
ระหว่างการขนส่งและติดตัง้
การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงอัตโนมัติ
สิง่ สำคัญต้องพิจารณาก่อนการออกแบบ
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ได้แก่
พืน้ ทีค่ รอบครอง (Occupancy Area) เนือ่ งจาก
ต้องออกแบบระบบให้ตรงกับค่าความต้องการ
ของพื้นที่ครอบครองแต่ละชนิด ซึ่งมาตรฐาน
มอก. 2541 เล่ม 4-2555 อธิบายความหมาย
ของพืน้ ทีค่ รอบครองดังนี้
พื้นที่ครอบครอง (Occupancy Area)
หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกัน

แบ่งตามลักษณะของระดับอันตรายเพื่อความ
มุ่งหมายในการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยตาม
กฎหมายกำหนดโดยไม่พิจารณาถึงชนิดของ
การก่อสร้าง
พื้นที่ครอบครองแบ่งออกตามลักษณะ
การครอบครองและการใช้งานปกติของวัสดุที่
สามารถติดไฟและลามไฟได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. พื ้ น ที ่ ค รอบครองอั น ตรายน้ อ ย
(Light Hazard Occupancy) เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะ
การใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้วางอยู่ภายใน
พืน้ ทีป่ ริมาณต่ำ ไม่มกี ารจัดเก็บวัสดุหรือสินค้า
ในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย
(ภาคผนวก ก.1)
 โรงแรม อาคารที่พักอาศัยรวมหรือ
อพาร์ตเมนท์ (เฉพาะส่วนห้องพัก)
 สำนักงานทั่วไป
 โบสถ์ วัด และวิหาร สโมสร



สถานศึกษา
 โรงพยาบาล (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล)
 สถานพยาบาลและพักฟื้น (ควบคุม
วัสดุตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง)
 ห้องสมุด (ยกเว้นห้องสมุดทีม
่ ชี น้ั วาง
หนังสือขนาดใหญ่)
 พิพธ
ิ ภัณฑ์
2. พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลาง
(Ordinary Hazard Occupancy) แบ่งออกเป็น
2 กลุม่
2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม่ 1 (Ordinary Hazard Occupancy Group 1) เป็น
พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้
วางอยูภ่ ายในพืน้ ทีป่ ริมาณปานกลาง มีการจัด
เก็บวัสดุหรือสินค้าทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 2.4 เมตร
ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายปาน
กลางกลุม่ 1 (ภาคผนวก ก. 2.1)
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ทีจ่ อดรถยนต์และห้องแสดงรถยนต์
 โรงงานผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
 โรงงานผลิตเครือ
่ งดืม่
 ร้านทำขนมปัง
 ร้านซักผ้า
 โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง
 โรงงานผลิตแก้วและวัสดุทท
่ี ำจากแก้ว
 ภัตตาคาร
 โรงงานผลิตเครือ
่ งบริโภคประจำวัน
 โรงภาพยนตร์ แ ละการศู น ย์ ป ระชุ ม
(ไม่รวมเวทีและเวทีหลังม่าน)
 สำนักงานที่เป็นอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่
2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม่ 2 (Ordinary Hazard Occupancy Group 2) เป็น
พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้
วางอยูภ่ ายในพืน้ ทีป่ ริมาณปานกลาง มีการจัด
เก็บวัสดุหรือสินค้าที่มีความสูงไม่เกิน 3.66 เมตร
ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายปาน
กลางกลุม่ 2 (ภาคผนวก ก.2.2)
 โรงงานผลิตสินค้าทีท
่ ำจากหนังสัตว์
 โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม
 โรงงานผลิตสิง่ ทอ
 โรงงานยาสูบ
 โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้
 โรงพิมพ์และสิง่ พิมพ์โฆษณา
 โรงงานใช้สารเคมี
 โรงสีขา
้ว
 โรงกลึง
 โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
 โรงต้มกลัน
่ (Distillation)
 อู่ซ่อมรถยนต์
 โรงงานผลิตยางรถยนต์
 โรงงานแปรรูปไม้ดว
้ ยเครือ่ ง



โรงงานกระดาษและผลิตเยือ่ กระดาษ
 โรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ
 ท่าเรือและสะพานส่วนที่ยื่นไปในน้ำ
 โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 โรงภาพยนตร์
 โรงมหรสพทีม
่ กี ารแสดง
 ที่ทำการไปรษณีย์
 ร้านค้า
 ห้องสมุด (มีชน
้ั เก็บหนังสือขนาดใหญ่)
 ร้านซักแห้ง
 ห้องเก็บของ
 ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าทีเ่ ป็น
อาคารขนาดใหญ่
 ซุปเปอร์สโตร์ที่เก็บสินค้าสูงไม่เกิน
3.6 เมตร
3. พื ้ น ที ่ ค รอบครองอั น ตรายมาก
(Extra Hazard Occupancy) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่
3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 1
(Extra Hazard Occupancy Group 1) เป็นพืน้ ที่

ทีม่ ลี กั ษณะการใช้งานทีม่ วี สั ดุเผาไหม้ได้วางอยู่
ภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว
ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ริมาณน้อย
ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก
กลุม่ 1 (ภาคผนวก ก.3.1)
 โรงเก็บและซ่อมเครือ
่ งบิน
 พืน
้ ทีท่ ใ่ี ช้งานโดยมีของเหลวไฮดรอลิค
ติดไฟได้
 หล่อด้วยแบบโลหะ
 ขึน
้ รูปโลหะ
 โรงงานผลิตไม้อด
ั และไม้แผ่น
 โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีจุดวาบไฟ
ต่ำกว่า 37.90 เซลเซียส)
 อุตสาหกรรมยาง
 โรงเลือ
่ย
 โรงงานสิ ่ ง ทอรวมทั ้ ง โรงฟอก ย้ อ ม
ปัน่ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ และฟอกขนสัตว์
 โรงทำเฟอร์นเิ จอร์ดว
้ ยโฟม
3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 2
(Extra Hazard Occupancy Group 2) เป็นพืน้ ที่
ทีม่ ลี กั ษณะการใช้งานทีม่ วี สั ดุเผาไหม้ได้วางอยู่
ภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว
ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ริมาณมาก
ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก
กลุม่ 2 (ภาคผนวก ก.3.2)
 โรงงานผลิตยางมะตอย
 โรงพ่นสี
 โรงกลัน
่ น้ำมัน
 โรงงานผลิตน้ำมันเครือ
่ง
 พื้นที่ที่ใช้สารฉีดชนิดของเหลวติดไฟได้
 โรงชุบโลหะที่ใช้น้ำมัน
 อุตสาหกรรมพลาสติก
 พืน
้ ทีล่ า้ งโลหะด้วยสารละลาย
 การเคลือบสีดว
้ ยการจุม่
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ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำดับเพลิงที่ต้องการสำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ที่กำหนดด้วยวิธีตารางท่อ (มอก. 2541 เล่ม 4 -2555)

ประเภทพื้นที่
ครอบครอง
อันตรายนอย
อันตรายปานกลาง
อันตรายมาก

ความดัน
อัตราการไหลของน้ําที่ฐาน
คงเหลือ
ของทอประธานแนวดิ่ง
kPa (psi)
l/min (GPM*)
103.5 (15)
1,895 - 2,840 (500 - 750)
138 (20)
3,218 - 5,680 (850 – 1,500)
ใชวิธีคํานวณทางไฮดรอลิก

ระยะเวลาที่ใชงาน
ตอเนื่อง
min
30 - 60
60 - 90
90-120

หมายเหตุ * 1 แกลลอน เท่ากับ 3.7884 ลิตร
ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ปริมาณน้ำดับเพลิง
ต่อเนื่อง (มอก. 2541 เล่ม 4 -2555)

การออกแบบเพื่อกำหนดปริมาณน้ำ
ดับเพลิงทีต่ อ้ งการ
การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงอัตโนมัติเพื่อกำหนดปริมาณน้ำดับเพลิง
ทีต่ อ้ งการมี 2 วิธี (มาตรฐาน มอก. 2541 เล่ม
4-2555) ได้แก่
1. วิธีตารางท่อ (Pipe Schedule Method)
ใช้ได้กบั พืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะดังนี้
 มีการต่อเติมหรือปรับปรุงระบบเดิม
ทีอ่ อกแบบโดยใช้วธิ ตี ารางท่อ
 มีการต่อเติมหรือปรับปรุงพืน
้ ทีค่ รอบ
ครองอันตรายมากที่เดิมมีการออกแบบโดยใช้
วิธตี ารางท่อ
 ติ ด ตั ้ ง ระบบใหม่ พ ื ้ น ที ่ ไ ม่ เ กิ น 465
ตารางเมตร
 ติ ด ตั ้ ง ระบบใหม่ พ ื ้ น ที ่ ไ ม่ เ กิ น 465
ตารางเมตร ทีม่ อี ตั ราไหลเป็นไปตามตารางที่ 1
(มอก. 2541 เล่ม 4-2555) และมีแรงดันคง
เหลือ (Residual Pressure) ทีจ่ ดุ สูงสุดของหัว
กระจายน้ำดับเพลิงไม่นอ้ ยกว่า 340 kPa
 ระบบที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง
มีคา่ K-Factor ไม่เกิน 5.6 เมือ่ K-Factor คือ
ค่าคงทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนอัตรา
ไหลต่อรากที่สองของความดันสำหรับการไหล
ผ่านหัวฉีด
2. วิธีคำนวณทางไฮดรอลิก ทำได้ 2 วิธี
2.1 วิธคี วามหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพืน้ ที่
(Density/Area Method) พิจารณาตามระดับ
อันตรายของพืน้ ทีค่ รอบครอง โดย
 พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อยและพื้นที่
ครอบครองอันตรายปานกลาง ทีห่ วั กระจายน้ำ
ดับเพลิงทำงานน้อยกว่า 139 ตารางเมตร ให้ใช้
ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพืน้ ทีท่ ำงานดังนี้

ประเภทพื้นที่
ครอบครอง

ระยะเวลาที่ใชปริมาณน้ํา
ดับเพลิงตอเนื่อง (min)

อันตรายนอย
อันตรายปานกลาง
อันตรายมาก

30
60 - 90
90-120



พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย ให้ใช้
ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่ทำงาน
4.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร
 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม่ 1 ให้ใช้คา่ ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ
พืน้ ทีท่ ำงาน 6.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร
 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม่ 2 ให้ใช้คา่ ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ
พืน้ ทีท่ ำงาน 8.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร
 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ที่หัว
กระจายน้ำดับเพลิงทำงานน้อยกว่า 232 ตาราง
เมตร ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ
พืน้ ทีท่ ำงาน ดังนี้
 พืน
้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุม่ 1
ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่
ทำงาน 12.2 ลิตร/นาที/ตารางเมตร
 พืน
้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุม่ 2
ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่
ทำงาน 16.3 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

Automatic Fire Sprinklers Control Valve Assembly

2.2 วิธีออกแบบตามขนาดห้อง (Room
Design Method)
 ปริมาณความต้องการน้ำ ให้พจ
ิ ารณา
เฉพาะห้องทีต่ อ้ งการน้ำสูงสุดเท่านัน้
 ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่
ทำงาน (Density/Area) ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ทีร่ ะบุไว้ใน 2.1
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ตารางที่ 3 อุณหภูมิทำงาน, ระดับอุณหภูมิ และรหัสสีของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 4 พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)



ผนังของพืน้ ทีท่ อ่ี อกแบบโดยวิธนี ต้ี อ้ ง
มีอัตราทนไฟเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ปริมาณน้ำ
ดับเพลิงต่อเนือ่ งตามทีร่ ะบุในตารางที่ 2 (มอก.
2541 เล่ม 4-2555)
 ถ้าห้องมีพน
้ื ทีข่ นาดเล็กกว่ามาตรฐาน
กำหนด ให้ใช้คา่ ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ
พืน้ ทีท่ ำงานตาม 2.1
มาตรฐานออกแบบและติดตั้งทั่วไป
การออกแบบ ติดตัง้ ระบบหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
เราสามารถอ้างอิงมาตรฐาน มยผ. 8127-52 ที่
มีขอ้ กำหนดการออกแบบ ติดตัง้ ตามมาตรฐาน
ป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 ออกแบบและเลื อ กใช้ ช นิ ด ของหั ว
กระจายน้ำดับเพลิงให้เหมาะสมกับระดับอันตราย
ในพื้นที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของ
วัสดุทเ่ี ป็นเชือ้ เพลิงทีป่ รากฏในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ ว่า มี
จำนวนมากน้อยเพียงใดตามมาตรฐานจำแนก
ประเภทของพืน้ ทีค่ รอบครอง (Occupancy Area)
3 ประเภท
 ต้องออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ให้ตดิ ตัง้ ครอบคลุมทัว่ ทัง้ อาคาร นอกจากพืน้ ที่
บางส่วนทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้ยกเว้น เช่น
 ห้องไฟฟ้าทีต
่ ดิ ตัง้ เฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดแห้ง (Dry Type) โดยห้องจะต้องสร้างด้วย

ผนังทนไฟไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง และไม่ใช้เป็น
ทีเ่ ก็บของ
 อาคารจอดรถที่มีผนังเปิดโล่งเหนือ
ระดับพืน้ ดินทีผ่ นังตรงข้ามเปิดอย่างน้อย 2 ด้าน
และผนังทีเ่ ปิดต้องห่างกันไม่เกิน 23 เมตร (75
ฟุต) มีพื้นที่เปิดที่ผนังแต่ละด้านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 และช่องเปิดต้องกว้างอย่างน้อย 760
มิลลิเมตร (30 นิว้ ) โดยอาคารจอดรถจะต้อง
เป็นอาคารที่มีโครงสร้างแยกอิสระจากอาคาร
ที่ใช้งานประเภทอื่น
 ช่องว่างในฝ้าทีม
่ วี สั ดุไม่ตดิ ไฟ (Noncombustible Material) หรือวัสดุที่อัตราการ
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Sprinkler Testing

แพร่กระจายเปลวเพลิง (Flame Spread Rating)
น้อยกว่า 25 หรือวัสดุทใ่ี ห้ความร้อนจากผิว และ
ฉนวนไม่เกิน 1,000 บีทยี ตู อ่ ตารางฟุต
 ห้ อ งหรื อ พื ้ น ที ่ ท ี ่ ก ารฉี ด น้ ำ จากหั ว
กระจายน้ำดับเพลิงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
เช่น ห้องผ่าตัด ห้องเด็กแรกเกิด
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง จะต้ อ งเลื อ ก
ชนิดและติดตัง้ ให้ถกู ต้องตามคำแนะนำของผูผ้ ลิต
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงทีต
่ ดิ ตัง้ ในระบบ
ท่อเปียกทีใ่ ช้ทว่ั ไปให้ใช้รทู างผ่านน้ำ (Orifice)
ขนาดมาตรฐาน (Standard Orifice) มีขนาดไม่
น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ( นิว้ ) ยกเว้นจะระบุ
ขนาดรูทางผ่านน้ำ (Orifice) เป็นอย่างอืน่
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องเลือกอุณหภูมิ
ทำงาน (Temperature Rating) ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
ทีต่ ดิ ตัง้ ตามทีร่ ะบุในตารางที่ 3 (มยผ. 8127-52)
 หั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ใน
บริเวณที่หัวมีโอกาสถูกทำให้เสียหายจะต้องมี
อุปกรณ์ปอ้ งกันการกระแทกหัวกระจายน้ำดับเพลิง
(Sprinkler Guard) ติดตัง้ ทีค่ รอบหัวด้วย
 การออกแบบพืน
้ ทีป่ อ้ งกันสูงสุดต่อหัว
กระจายน้ำดับเพลิงจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด
ในตารางที่ 4 (มยผ. 8127-52)
 การเลือกใช้หว
ั กระจายน้ำดับเพลิง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงทีผ่ า่ นการรับรอง
จะต้องเลือกใช้และติดตั้งให้สอดคล้องกับข้อ
กำหนดที่ระบุไว้นั้น
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย
(Upright) ต้องติดตัง้ ให้โครงแขน (Frame Arm)

ตารางที่ 5 ระดับอุณหภูมิทำงานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงในพื้นที่เฉพาะ (มยผ. 8127-52)

ขนานกับท่อย่อยนั้น
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย
(Upright) หรือหัวคว่ำ (Pendent) ให้ตดิ ตัง้ ใน
พืน้ ทีค่ รอบครองทุกประเภทได้
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดกำแพง
(Sidewall) ให้ติดตั้งเฉพาะพื้นที่ครอบครอง
อันตรายน้อย (Light Hazard) และมีเพดานเรียบ
 อุณหภูมท
ิ ำงาน (Temperature Ratings)
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่นำมาติดตั้ง
ใช้งานในอาคารทั้งหมด ให้เลือกใช้ระดับอุณหภูมิ
ธรรมดา (Ordinary Temperature Rating) ข้อ
ยกเว้น ในกรณีทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู สุดทีร่ ะดับเพดาน

(Maximum Ceiling-Temperature) สูงเกินกว่า 38
องศาเซลเซียส ให้เลือกอุณหภูมทิ ำงานของหัว
กระจายน้ำดับเพลิงสอดคล้องกับอุณหภูมสิ งู สุด
ทีร่ ะดับเพดานนัน้ ตามตารางที่ 3 (มยผ. 8127-52)
 ในกรณีที่ต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ให้พจิ ารณาจากพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ตามทีร่ ะบุในตารางที่ 5 (มยผ. 8127-52) เพือ่ เลือก
ระดับอุณหภูมทิ ำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 การจั ด วางตำแหน่ ง หั ว กระจายน้ ำ
ดับเพลิง
 การจั ด วางตำแหน่ ง หั ว กระจายน้ ำ
ดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) และหัวคว่ำ
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ตารางที่ 6 ตารางการจัดระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)

(Pendent) จะต้องออกแบบให้ระยะห่างสูงสุด
ระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงบนท่อย่อย (Branch
Line) หรือระยะห่างสูงสุดระหว่างท่อย่อย ให้
เป็นไปตามตารางที่ 6 (มยผ. 8127-52)

การจั ด วางหั ว กระจายน้ ำ ดั บ เพลิ ง
แบบติดกำแพง (Sidewall Sprinkler )
(1) ติดตั้งเฉพาะพื้นที่ครอบครองอันตราย
น้อย (Light Hazard) ทีม่ เี พดานราบและเรียบ
(Smooth Flat Ceiling)
(2) การหาพืน้ ทีป่ อ้ งกันต่อหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงแบบติดกำแพง ให้กำหนดดังต่อไปนี้
(ก) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ตามแนวกำแพง (Along the wall) เรียกระยะนี้
ว่า “S” โดยให้ใช้ตวั เลขทีม่ ากกว่าระหว่างตัวเลข
ทีว่ ดั ได้จากระยะห่างของหัวถัดไป หรือ 2 เท่า
ของตัวเลขทีว่ ดั ได้จากระยะห่างจากปลายกำแพง
( End Wall)
(ข) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ตามแนวขวางของห้อง (Across the room) เรียก

ระยะนีว้ า่ “L” ใช้ตวั เลขทีว่ ดั ได้จากระยะห่างของ
หัวกระจายน้ำดับเพลิงถึงกำแพงฝัง่ ตรงข้าม หรือ
ตัวเลขทีว่ ดั ได้จากกำแพงถึงกึง่ กลางห้อง ในกรณี
ที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่กำแพงทั้ง 2
ด้านทีอ่ ยูต่ รงข้ามกัน
(ค) พื้นที่ป้องกันของหัวกระจายน้ำดับ
เพลิง = S X L
(ง) พื ้ น ที ่ ป ้ อ งกั น ต่ อ หั ว สู ง สุ ด ต่ อ หั ว
กระจายน้ำดับเพลิงแบบติดกำแพง ให้เป็นไป
ตามคำแนะนำของผูผ้ ลิต
 สำหรั บ ห้ อ งที ่ จ ั ด อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ค รอบ
ครองอันตรายน้อย ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีน่ อ้ ยกว่า 800
ตารางฟุต (74.3 ตารางเมตร) อนุโลมให้ตดิ ตัง้

หัวกระจายน้ำดับเพลิงห่างจากผนังห้องได้สงู สุด
ไม่เกิน 9 ฟุต (2.7เมตร) เมือ่ วัดตัง้ ฉากกับผนัง
 การหาพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิง ให้กำหนดดังต่อไปนี้
(1) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ที่อยู่บนท่อย่อยเดียวกัน เรียกระยะนี้ว่า “S”
โดยให้ใช้ตัวเลขที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่วัด
ได้จากระยะห่างของหัวถัดไป หรือ 2 เท่าของ
ตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างจากปลายกำแพง
(End wall)
(2) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
กับหัวกร ะจายน้ำดับเพลิงทีอ่ ยูบ่ นท่อย่อยถัดไป
เรียกระยะนีว้ า่ “L” โดยให้ใช้ตวั เลขทีม่ ากกว่า
ระหว่างตัวเลขทีว่ ดั ได้จากระยะห่างของหัวถัดไป
หรือ 2 เท่าของตัวเลขทีว่ ดั ได้จากระยะห่างจาก
ปลายกำแพง (End Wall)
(3) พื้นที่ป้องกันของหัวกระจายน้ำดับ
เพลิง = S X L
การติดตัง้ หัวกระจายน้ำดับเพลิง
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่นำมาใช้ใน
การติดตัง้ จะต้องเป็นของใหม่ทไ่ี ม่เคยผ่านการ
ใช้งานมาก่อนและเป็นชนิดที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น
 หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องติดตัง้ ใน
ตำแหน่งทีร่ ะยะเวลาในการทำงาน (Activation
Time) และการกระจายน้ำ (Distribution)
สามารถดับเพลิงได้ผลดี ไม่มีสิ่งกีดขวางการ
กระจายน้ำ
 แผ่นกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องติดตัง
้
ให้ขนานกับเพดาน ฝ้า หรือหลังคา
 ระยะติดตัง้ หัวกระจายน้ำดับเพลิง
 ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
จากผนังจะต้องมีระยะห่างครึ่งหนึ่งของระยะ
ห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงแต่ละหัว และ
ห่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร
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ระยะห่างของแผ่นกระจายน้ำดับเพลิง
ทีต่ ดิ ตัง้ ใต้เพดานของโครงสร้างทีไ่ ม่มสี ง่ิ กีดขวาง
จะต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร
(1 นิว้ ) และห่างมากสุดไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
(12 นิ้ว) ยกเว้นหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบ
พิเศษ ให้ตดิ ตัง้ ตามคำแนะนำของผูผ้ ลิตทีร่ ะบุไว้
 กรณีที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงติดตั้ง
บริเวณโครงสร้างที่กีดขวางการกระจายน้ำ
สามารถติดตัง้ ให้แผ่นกระจายน้ำอยูใ่ ต้โครงสร้าง
ในระยะ 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) จนถึง 150 มิลลิ
เมตร (6 นิว้ ) และต้องห่างจากเพดานได้สงู สุด
ไม่เกิน 559 มิลลิเมตร (22 นิว้ )
 ระยะห่ า งระหว่ า งหั ว กระจายน้ ำ ดั บ
เพลิงกับจุดใด ๆ ในพืน้ ทีไ่ ม่ควรเกินกว่า 0.75
เท่าของระยะห่างสูงสุด 3.4 เมตร หรือ 11.25
ฟุต สำหรับพืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายน้อย พืน้ ที่
ครอบครองปานกลาง และ 2.8 เมตร หรือ 9
ฟุต สำหรับพืน้ ทีค่ รอบครองปานกลาง
 ระยะห่ า งระหว่ า งหั ว กระจายน้ ำ ดั บ
เพลิง ต้องติดตัง้ ให้หา่ งกันมากกว่า 1.8 เมตร
 ตำแหน่งหัวกระจายน้ำเพลิงแบบติด
กำแพง (Sidewall) ต้องจัดวางให้แผ่นกระจาย
น้ำดับเพลิง (Position Of Deflectors)
(1) ต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 100
มิลลิเมตรแต่ตอ้ งไม่เกิน 150 มิลลิเมตร
(2) ต้องห่างจากกำแพงอย่างน้อย 100
มิลลิเมตร
(3) เป็นไปตามคำแนะนำของผูผ้ ลิต
 สิ ่ ง กี ด ขวางการกระจายน้ ำ จากหั ว
กระจายน้ำดับเพลิง(Obstruction to Sprinkler
Discharge)
 สิง
่ กีดขวางติดตัง้ ทีเ่ พดาน (Obstruction
at the ceiling)
(1) สิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง (Vertical
Obstruction) ระยะห่างน้อยทีส่ ดุ จากสิง่ กีดขวาง
แนวดิง่ (Vertical Obstruction) ให้เป็นไปตาม
ตารางที่ 7 (มยผ. 8127-52)
(2) สิง่ กีดขวางในแนวนอน (Horizontal

ตารางที่ 7 ระยะห่างน้อยที่สุดในแนวราบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจากสิ่งกีดขวางแนวดิ่ง (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 8 ตำแหน่งของแผ่นกระจายนํ้าติดตั้งอยู่เหนือส่วนล่างสุดของสิ่งกีดขวาง (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 9 การติดตั้งหัวกระจายนํ้าดับเพลิงสำหรับผนังกั้นห้องที่ติดตั้งไม่ถึงเพดาน(มยผ. 8127-52)

Obstruction) ระยะห่างน้อยทีส่ ดุ จากสิง่ กีดขวาง
ในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ให้เป็น
ไปตามตารางที่ 8 (มยผ. 8127-52)
 สิ่งกีดขวางติดตั้งใต้หัวกระจายน้ำดับ
เพลิง (Obstruction Located Below Sprinklers)
(1) ให้ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงใต้

ท่อลม และสิ่งกีดขวางที่มีความกว้างมากกว่า
1.20 เมตร ยกเว้นหัวกระจายน้ำดับเพลิงติดตัง้
ทีเ่ พดานได้ การจัดระยะเป็นไปตามตารางที่ 8
(2) ระยะห่างจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ถึงฉากกั้นห้องที่ติดตั้งไม่ถึงเพดาน ให้เป็นไป
ตามตารางที่ 9 (มยผ. 8127-52)
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