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สําหรับทานผูอ า นทีม่ ขี อ สงสัยจะหาขอมูล
มาตรฐานเสนทางหนีไฟ NFPA และมาตรฐาน
ชั้นนําระดับสากลไดจากที่ไหน เพราะตองการ
จะเอามาอางอิงในการจัดทําเสนทางหนีไฟเพือ่
ขอรับมาตรฐานสําหรับโรงงาน รวมถึงทานอืน่ ๆ
ที่ตองการจะทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ เราจึง
ขอแนะนําในคราวเดียวกันเกี่ยวกับมาตรฐาน
เสนทางหนีไฟทีเ่ ปนหลักของวงการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยนานาชาติ ดังตอไปนี้
มาตรฐานเสนทางหนีไฟทีน่ ยิ มใชอา งอิง
ทั่วโลกมี 4 มาตรฐาน ไดแก
 NFPA 101, Life Safety Code
 The International Building Code (IBC)
 NFPA 5000, Building Construction
and Safety Code
 OSHA 1910 Subpart E, Exit Routes,
Emergency Action Plans, and Fire Prevention P
สําหรับขอเขียนนีจ้ ะกลาวถึงเฉพาะ NFPA
101, Life Safety Code โดยสังเขปเทานั้น สวน
มาตรฐานอื่นจะนําเสนอในโอกาสตอไป
มาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code
มีการนําไปอางอิงมากทีส่ ดุ ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา
แคนาดา อเมริกาใต บางประเทศในประชาคม
ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก รวมทั้ง
ไทยเราดวย เรียกไดวาเปนมาตรฐานยอดนิยม
อันดับหนึง่ ฉบับลาสุดเปนฉบับป 2012 กลาง
ปหนาจะประกาศใชฉบับใหมคือฉบับป 2015
ซึ่งตอนนี้พิมพจําหนายแลว ราคาฉบับละ 93
ดอลลารหรือประมาณ 3,000 บาท ผู สนใจ
สามารถสัง่ ซือ้ ไดทางเว็บไซตของ NFPA โดยตรง
ทัง้ นี้ เนือ้ หาในมาตรฐาน NFPA101, Life
Safety Code แตละฉบับทีใ่ ชกนั มามี 40-45 บท

อาคารการประชุมสรางไวเดิม (Existing
Assembly Occupancies)
 สถานการศึกษาสรางใหม (New Educational Occupancies)
 สถานศึ ก ษาสร า งไว เ ดิ ม (Existing
Educational Occupancies)
 โรงแรมและหอพั ก สร า งใหม (New
Hotels and Dormitories)


(Chapters) ที่สําคัญๆ ไดแก ขอกําหนดทั่วไป
(General) การแบงประเภทของการพักอาศัย
และอันตรายภายในอาคาร (Classification of
Occupancy and Hazard of Contents) เสนทาง
หนีไฟ (Means of Egress) รูปแบบการปองกัน
อัคคีภยั (Features of Fire Protection) การบริการ
สิง่ อํานวยความสะดวกและอุปกรณปอ งกันอัคคีภยั
(Building Service and Fire Protection Equipment)
สวนประกอบและการตกแตง ภายใน (Interior
Finish, Contents, and Furnishing) รวมถึง การ
จัดการความปลอดภัยในอาคารประเภทตางๆ
30 ประเภท อาทิ
 อาคารโครงสรางพิเศษและอาคารสูง
(Special Structures and High-Rise Buildings)
 อาคารการประชุ มสร างใหม (New
Assembly Occupancies)

โรงแรมและหอพักสรางไวเดิม (Existing
Hotels and Dormitories)
 อาคารอพารทเมนทสรางใหม (New
Apartment Building)
 อาคารอพารทเมนทสรางไวเดิม (Existing Apartment Building)
 อาคารธุรกิ จสร างใหม (New Business
Occupancies)
 อาคารธุ รกิ จ สร างไว เดิ ม (Existing
Business Occupancies)
 บานพักอาศัย 1 หรือ 2 ชั้น (Oneand Two-Family Dwellings)
 อาคารทางอุตสาหกรรม (Industrial
Occupancies)
 อาคารจัดเก็บสินคาหรือวัสดุอุปกรณ
(Storage Occupancies)
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Exit Access Corridors

ขอกําหนดเสนทางหนีไฟ
บทที่เปนขอกําหนดเสนทางหนีไฟสําหรับ
อาคารประเภทตางๆ ที่ระบุในมาตรฐานนี้ คือ
Chapter 7 Means of Egress ประกอบดวย 12
หัวขอ ไดแก
1. ขอกําหนดทัว่ ไป (General)
สาระสําคัญมีดังตอไปนี้
 ระเบี ยงใช เป นเส นทางสู ทางออก
(Exit Access Corridors) ที่รองรับมากกวา 30
คน ตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
 การกั้นแยกเสนทางหนีไฟ (Separation
of Means of Egress)
 ใหกน
ั้ แยกเสนทางหนีไฟออกจากสวน
อื่นของอาคารโดยการปดลอมทุกดานดวยวัสดุ
ที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หาก
เสนทางหนีไฟเชื่อมตอกันไมเกิน 3 ชั้น
 ใหกน
ั้ แยกเสนทางหนีไฟออกจากสวน
อืน่ ของอาคารโดยการปดลอมทุกดานดวยวัสดุทมี่ ี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หากเสน
ทางหนีไฟเชือ่ มตอกันตัง้ แต 4 ชัน้ ขึน้ ไป ยกเวน
 เปนเสนทางในอาคารไมใชอาคารสูง
(Non-high-rise Buildings) ที่สรางไวเดิม และ
สวนปดลอมทีม่ อี ยูแ ลวมีอตั ราการทนไฟไมนอ ย
กวา 1 ชั่วโมง
 เปนเสนทางในอาคารทีส
่ รางไวเดิมซึง่
ไดรบั การปกปองจากระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
อัตโนมัติ (Sprinkler System) ที่ไดรับรองและ
ตรวจสอบดูแล และสวนปดลอมที่ มีอยู แลวมี
อัตราการทนไฟไมนอย 1 ชั่วโมง
 วั ส ดุ ที่ มี อั ตราการทนไฟ 2 ชั่ วโมง
สําหรับปดลอมเสนทางหนีไฟดังกลาวขางตน

หมายถึง วัสดุทไี่ มตดิ ไฟหรือติดไฟไดจาํ กัด โดย
ตองยังคงสภาพมวลภายในเดิมไวไดหลังจาก
ถูกไหมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง
 ชองเปดตางๆ ของเสนทางหนีไฟตอง
ปองกันดวยประตูทนไฟ (Fire Doors) โดยติดตัง้
อุปกรณดึงหรือผลักบานประตูใหกลับมาอยูใน
ตําแหนงปดอยางสนิทไดเองโดยอัตโนมัติ


การป ดล อมเส นทางหนี ไฟต องทํ า อย าง
ตอเนือ่ งจนกระทัง่ ถึงทางออก (Exit Discharge)
 ห ามใช ส ว นป ด ล อ มทางออก (Exit
Enclosure) เพื่อจุดประสงคอื่นที่อาจจะทําให
เกิดอุปสรรคในการใชตามวัตถุประสงคหลักเพือ่
เปนทางออกจากอาคารหรื อเปนพื้ นที่ อพยพ
(Area of Refuge)
 ความสูงของเสนทางหนีไฟ (Headroom)
 ความสู ง ของเส น ทางหนี ไ ฟวั ด จาก
เพดานสวนปดลอมจนถึงพื้นเรียบ (Finished
Floor) ตองมีไมนอยกวา 7 ฟุต 6 นิ้ว (2,285
มิ ลลิ เมตร) กรณี มี ส วนยื่ นลงมาจากเพดาน
ระยะจากสวนลางสุดของสวนยื่นถึงพื้นตองไม

นอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2,030 มิลลิเมตร)
 เส น ทางหนี ไฟตั วอาคารสร างไว เดิ ม
ความสูงของเพดานวัดจากพืน้ เรียบ ตองไมนอ ย
กวา 7 ฟุต (2,135 มิลลิเมตร) กรณีมสี ว นยืน่ ลง
มาจากเพดาน ระยะจากปลายสุดของสวนยืน่ ถึง
พืน้ ตองไมนอ ยกวา 6 ฟุต 8 นิว้ (2,030 มิลลิเมตร)
 ความสูงของชองบันได วัดจากเพดาน
จนถึงพื้นชานบันได (Landing) หรือเสนพาด
ขอบบันได (Pitch Line) ตองไมนอยกวา 6 ฟุต
8 นิว้ (2,030 มิลลิเมตร)
 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟ (Walking Surfaces in the Means of Egress)
 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟจะตองมี
การปองกันการลืน่ ตลอดเสนทาง
 ผิ วทางเดิ น บนเส น ทางหนี ไฟจะต อง
ราบเรียบ กรณีระดับผิวตางกันเกิน 0.25 นิว้ (6
มิลลิเมตร) แตไมเกิน 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร)
ตองปรับระดับดวยความลาดเอียง 1 ตอ 2 กรณี
ตางระดับมากกวา 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร) ให
ปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
 กรณีเสนทางหนีไฟมีความต างระดับ
มากกวา 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร) แตไมเกิน
21 นิว้ (535 มิลลิเมตร) ใหทาํ ทางลาด (Ramp)
หรือใชบันได (Stair)
 กรณีเสนทางหนีไฟมีความต างระดับ
มากกวา 21 นิว้ (535 มิลลิเมตร) ใหปรับปรุง
แกไขโดยใชมาตรการซึ่ งหนวยงานตรวจสอบ
ภาครัฐใหการเห็นชอบ
 การเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟ
(Changes in Level in Means of Egress)
 หากมีการเปลี่ยนระดับบนทางหนีไฟ
ตองใชทางลาดหรือบันไดหรือวิธตี ามทีก่ าํ หนด
ในมาตรฐานนี้
 กรณี ใ ช ทางลาด ต องมี ส วนที่ ใช เป น
ทางเดินที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
 กรณี ใ ช บั นได ความลึ ก ของลู กนอน
(Tread Depth) ตองไมนอยกวา 13 นิ้ว (330
มิลลิเมตร)
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ความนาเชื่อถือของเสนทางหนีไฟ
(Means of Egress Reliability)
 ตลอดเสนทางหนีไฟตองปลอดสิ่งกีด
ขวางหรืออุปสรรคใดๆ ตลอดเวลาเพื่อเตรียม
พรอมในการใชงานกรณีเกิดเพลิงไหมหรือเหตุ
ฉุกเฉินอืน่ ๆ
 ตองไมประดับ ตกแตง หรือมีวต
ั ถุอนื่ ใด
ทําใหเกิดสิง่ ขวางกัน้ ในทางหนีไฟ ทางไปสูท าง
หนีไฟ ทางไปสูท างออก ทางออกหรือทางปลอย
ออก หรือทําใหเกิดการบดบังทัศนวิสัยภายใน
เสนทางตางๆ เหลานั้น
 หามติดตัง
้ ราวกัน้ เครือ่ งกัน้ หรือประตู
ซึ่งทําใหเสนทางหนีไฟขาดความตอเนื่องหรือ
ถูกแบงสวนออกไป
 ห ามติ ดตั้ งกระจกบนบานประตู ทาง
หนีไฟ รวมทั้ งหามติดตั้งกระจกในทางหนีไฟ
หรือบริเวณใกลกบั ทางหนีไฟทีอ่ าจจะทําใหเกิด
ความสับสนในการอพยพหนีไฟ
 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Sprinkler System Installation)
ถาขอกําหนดใดในบทนีก้ ลาวถึงระบบหัว
กระจายน้าํ ดับเพลิงใหหมายถึงระบบหัวกระจาย
น้าํ ดับเพลิงทีไ่ ดรบั การออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ
และบํารุงรักษา ตามที่กําหนดในมาตรฐานนี้
2. ส วนประกอบของเส นทางหนี ไฟ
(Means of Egress Components)
สวนประกอบสําคัญๆ ของเสนทางหนีไฟ
มีดงั ตอไปนี้
 ประตู (Door)
ประตูและทางเขาหลักที่ใชเปนทางออก
(Exit) สําหรับเสนทางหนีไฟ ตองออกแบบและ
ติดตัง้ ในลักษณะทีจ่ ะไมเกิดอุปสรรคในการเขา
ถึงจากเสนทางหนีไฟหรือเสนทางสูท างออกใดๆ
โดยเมื่อเปดออกไปแลวตองโลงและปราศจาก
สิ่งขวางกั้น กรณีมีหนาตางที่การออกแบบและ
ติดตั้งอาจสรางความเขาใจผิดวาเปนประตู ให
ทําราวกัน้ หรือสรางสิง่ กีดขวาง โดยอาคารสราง
ใหม ความกวางของประตูตอ งไมนอ ยกวา 32 นิว้
(810 มิลลิเมตร) กรณีใชประตูบานคู ตองมี
บานหนึ่งเมื่อเปดออกแลวตองใหระยะเปดของ
ชองประตูไมนอ ยกวา 32 นิว้ (810 มิลลิเมตร)
สําหรับอาคารสรางไวเดิม ความกวางของบาน
ประตูตองไมต่ํากวา 28 นิ้ว (710 มิลลิเมตร)
 อุปกรณปด
 ไดเอง (Self-Closing Devices)
อุปกรณปด ไดเองติดตัง้ กับประตูของเสน


ทางหนีไฟ เนือ่ งจากเปนขอบังคับ ประตูทางออก
ตองไมเปดคางไว เมือ่ เปดออกแลวตองปดทันที
โดยคุณสมบัติสําคัญคือ ตองทํางานอัตโนมัติ
ทางกล (Mechanism) ในการเปดและปด หรือ
ผานตัวกลางที่เชื่อมตอกับระบบตรวจจับควัน
(Smoke Detector) ตามมาตรฐาน NFPA 72 แต
Headroom : A headroom of 2m is
adequate on access between levels.

Minimum Headroom of the Stairs

เมือ่ ไฟฟาดับอุปกรณตอ งกลับมาทํางานทางกลได
 บันได (Stairs)
 บันไดในอาคารสรางใหม ตองมีอต
ั รา
ดังตอไปนี้
 ความกวางเปดโลง (Clear Width) 44
นิว้ (1,120 มิลลิเมตร) หากมีคนในอาคารนอย
กวา 2,000 คน และ 56 นิว้ (1,420 มิลลิเมตร)
หากมีผูอยูในอาคาร 2,000 คนขึ้นไป
 ความสูงของชองบันได (Headroom)
ไมนอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2030 มิลลิเมตร)
 ความลึกของลูกนอน (Tread Depth)
ไมนอยกวา 11 นิ้ว (280 มิลลิเมตร)
 ความสูงของลูกตัง
้ (Height of Risers)
ไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แตไมเกิน
7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร)
 ระยะความสู งระหว า งพื้ นชานบั นได

(Landing) 2 แหงอยูติดกันตองไมเกิน 12 ฟุต
(3,660 มิลลิเมตร)
 บั น ไดในอาคารสร า งไว เดิ ม ต อ งมี
อัตราดังตอไปนี้
 ความกวางเปดโลง (Clear Width) 36
นิ้ว (915 มิลลิเมตร) ยกเวนสวนที่ยื่นเขามา
ไมเกิน 4.5 นิ้ว (114 มิลลิเมตร)
 ความสูงของชองบันได (Headroom)
ไมนอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2030 มิลลิเมตร)
 ความลึกของลูกนอน (Tread Depth)
ไมนอยกวา 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)
 ความสูงของลูกตัง
้ (Height of Risers)
ไมเกิน 8 นิ้ว (205มิลลิเมตร)
 ระยะความสู งระหว า งพื้ นชานบั นได
(Landing) 2 แหงอยูติดกันตองไมเกิน 12 ฟุต
(3,660 มิลลิเมตร)
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Discharge from Exit

3. ขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ
(Capacity of Means of Egress)
 ความกวางของเสนทางหนีไฟ ตองกวาง
ไมนอยกวา 36 นิ้ว (915 มิลลิเมตร) สําหรับ
อาคารสรางใหม และไมนอยกวา 28 นิว้ (710
มิลลิเมตร) สําหรับอาคารสรางไวเดิม โดยใหวดั
ทีจ่ ดุ แคบทีส่ ดุ ในเสนทางหนีไฟ ยกเวนสวนทีย่ นื่
เขามาดานละไมเกิน 4.5 นิ้ว(114 มิลลิเมตร)
และสูงไมเกิน 38 นิ้ว (965 มิลลิเมตร)
 คาขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ
(Capacity Factor) วัดจากอัตราความกวางตอคน
(Width per Person) สําหรับบันไดและสวน
ประกอบตางระดับและทางลาด โดยจะเปนคา
ตัวแปรหนึ่งในการกําหนดความกวางของทาง
หนีไฟใหเหมาะสมกับจํานวนคนทีม่ อี ยูใ นอาคาร
ดังแสดงไวในตาราง A
 ในกรณีเสนทางสู ทางออกและประตู
ทางออกหลักมีแหงเดียว ขีดความสามารถของ
เสนทางหนีไฟวัดจากอัตราความกว างต อคน
ตองไมนอยกวาที่กําหนดไวในตาราง A
 ในกรณีเสนทางสูท
 างออกมีหลายเสน
ทาง แตมีทางออกเดียว ขีดความสามารถของ
เสนทางหนีไฟตองเพียงพอกับจํานวนคนในอาคาร
4. จํานวนเสนทางหนีไฟ (Number of
Means of Egress)
 จํ า นวนเส น ทางหนี ไ ฟจากชั้ นของ
อาคาร ชั้นลอย หรือระเบียง ตองมีอยางนอย
2 เสนทาง ยกเวนมีขอกําหนดในมาตรฐานนี้
อนุญาตใหมีเสนทางหนีไฟเสนทางเดียว
 พืน
้ ทีใ่ ดมีความจุคนมากกวา 500 คน
แตไมเกิน 1,000 คน ตองมีเสนทางหนีไฟ 3
เสนทาง หากมีความจุคนมากกวา 1,000 คน
ตองมีเสนทางหนีไฟ 4 เสนทาง

ประเภทพื้นที่
(Area)

พืน้ ทีซ่ งึ่ ทางออกเหลานั้นติดตัง้ อยู
 กรณี พื้ น ที่ ติ ดตั้ ง ทางออกได รั บ การ
ปกปองดวยระบบหัวกระจายน้ําเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler System) ระยะห าง
ระหวางทางออกทัง้ สองตองไมนอ ยกวา 1 ใน 3
ของความยาวของเสนทแยงมุมของพื้นที่นั้น
 เสนทางสูทางออกจากระเบียงจะตอง
ไมนําไปสูทางตัน (Dead End)
 ชั้ นของอาคารหรื อ พื้ นที่ ไ ด รั บ การ
ปกปองดวยระบบหัวกระจายน้ําเพลิงอัตโนมัติ
ไมตอ งใชสงิ่ ปดลอมปองกันควัน (Smokeproof
Enclosure)
บันได
(ความกวางตอคน)

สวนตางระดับ
และทางลาดชัน
(ความกวางตอคน)

มิลลิเมตร

นิ้ว

มิลลิเมตร

นิ้ว

10

0.4

5

0.2

7.6

0.3

5

0.2

15

0.6

13

0.5

สถานที่มีอันตรายสูง

18

0.7

10

0.4

ที่อื่นๆ ทั้งหมด

7.6

0.3

5

0.2

เรือนที่พักอาศัยและใหการดูแล
สถานดูแลสุขภาพ
(ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง)
สถานดูแลสุขภาพ
(ไมติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง)

ตาราง A : แสดงคาขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ (Capacity Factor) ของแตละประเภทพืน้ ที่ (Area)

หองโถงลิฟต (Elevator Lobby) ตองมี
ทางออกอยางนอย 1 แหง และทางออกนัน้ ตอง
ไมใชกุญแจ เครือ่ งมือ หรือความสามารถพิเศษ
ใดๆ ในการเปดออกไปสูภายนอก
5. การจัดการเสนทางหนีไฟ (Arrangement of Means of Egress)
 เสนทางหนีไฟและทางออกตองจัดการ
ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา
 ทางออกชั้นของอาคาร ชั้นลอย หรือ
ระเบียง ตองมีไมนอยกวา 2 แหงแยกจากกัน
 ในกรณีใชทางออก 2 แหง จะตองให
หางกันเปนระยะทางไมนอยกวาครึ่ งหนึ่งของ
ความยาวของเสนทแยงมุมของชั้นอาคารหรือ


6. การกําหนดระยะเสนทางสูท างออก
(Measurement of Travel Distance to Exits)
 จุดเริม
่ ตนของเสนทางสูท างออก ไดแก
 จุดไกลสุดจากทางออกไปยังสวนมีคนอยู
 จุ ดที่ ห างจากส วนโค งของมุ มหรื อสิ่ ง
กีดขวางใดๆ 12 นิ้ว (305 มิลลิเมตร)
 จุดสิน
้ สุดของเสนทางสูท างออก ไดแก
 จุดกึง
่ กลางของประตูทางออก
 จุดอืน
่ ทีก่ ารปลอยจากทางออกเริม่ ตนขึน้
ทัง้ นี้ การกําหนดระยะเสนทางสูท างออก
ขึ้นอยูกับประเภทของอาคาร
7. การปลอยจากทางออก (Discharge
from Exits)
การปล อ ยคนจากทางออกต อ งทํ า ที่
ระดับพื้น (Level Discharge) และตรงไปสูทาง
สาธารณะหรือพื้นที่เปดโลงภายนอกทางออก
ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอื่น เชน พื้นที่อพยพ
จัดเตรียมไวโดยเฉพาะในสถานพินจิ หรือสถานที่
ควบคุมตัว เปนตน
 ทางออกตองไมเปดไปยังพืน
้ ที่ภายใน
ตัวอาคารหรือบนหลังคา
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กรณีไดรบั การอนุมตั จิ ากเจาหนาทีร่ ฐั
ใหทาํ การปลอยออกบนหลังคา สวนของหลังคา
และเพดานจะตองมีอตั ราการทนไฟไมนอ ยกวา
อัตราของสวนปดลอมของทางออกแนวราบ
 ตองไมปลอยคนออกในแตละชวงเกิน
50% ของอัตราความสามารถในการปลอยคน
ออกของทางออกหรือระดับความสามารถของ
เสนทางหนีไฟ
8. แสงสวางของเสนทางหนีไฟ (Illumination of Means of Egress)
 แสงสวางของเสนทางหนีไฟจะตองมี
ตอเนื่องในชวงเวลาที่มีผูอยูในอาคาร


Emergency Light Inspection

ต องมี การใช แสงสว างที่ สร างขึ้ นมา
ในบริ เวณและในชวงเวลาที่ เส นทางหนีไฟยัง
ตองการแสงสวางตอไป
 บริเวณพื้ นและผิวทางเดินอื่ นภายใน
ทางออกและภายในสวนทีเ่ ปนเสนทางสูท างออก
รวมถึงจุดปลอยออก (Exit Discharge) ตองจัด
ใหมีแสงสวางดังตอไปนี้
 ระหวางใชงานบันได ตองมีแสงสวาง
ไมนอยกวา 10 ฟุต-แรงเทียน (Ft.-candle)
หรือ 108 ลักซ (Lux) วัดที่ผิวทางเดิน
 ระหวางการชุมนุมคนในอาคาร ตองมี
แสงสวางทีพ่ นื้ ของเสนทางสูท างออกไมนอ ยกวา
0.2 ฟุต-แรงเทียน (Ft.-candle) หรือ 2.2 ลักซ
(Lux) ชวงมีการแสดงหรือมีแสงอื่นสองลงมา
 แหล ง ของแสงสว า งภายในเส น ทาง
หนีไฟตองมีความนาเชื่อถือซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากเจาหนาทีต่ รวจสอบของรัฐ
 หลอดส องสว างใช ไ ฟจากแบตเตอรี
และหลอดหรือโคมเคลือ่ นยายไดชนิดอืน่ ๆ ตอง
ไมนํามาใชเปนแสงสวางหลักในเสนทางหนีไฟ
แตใชเปนอุปกรณแสงสวางฉุกเฉินตามขอ 9 ได
9. แสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Lighting)
 แสงสวางฉุกเฉินตามหวขอนี้ ตองติดตัง้
ในบริเวณตางๆ ดังนี้


ตัวอาคารทีเ่ ปนอาคารโครงสรางพิเศษ
และอาคารสูง (Special Structures and HighRise Buildings; Chapter 11)
 ชัน
้ ใตดนิ และพื้นทีม่ ีทางเขาจํากัดของ
อาคารโครงสรางพิเศษและอาคารสูง
 ประตู ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ล็ อ คเพื่ อ หน ว ง
เวลาการเปด
 ปลองบั นไดและสวนป ดลอมกั นควั น
(Smokeproof Enclosure) โดยจะตองมีเครื่อง
ปนไฟสํารองไว
 เส น ทางสู ท างออก บั น ได ชั้ น ลอย
ระเบียง ชองวางระหวางหอง ทางลาด และสวน
ของทางเดินที่จะนําไปสูทางออก
 ขณะทําการเปลี่ ยนพลั ง งานระหว าง
ซอมบํารุง ระบบแสงสวางฉุกเฉินจะตองไมหยุด
ทํางานเกิน 10 วินาที
 ระบบแสงสวางฉุกเฉินจะตองมีแหลง
ไฟฟาสํารองเพือ่ ใหระบบแสงสวางทํางานตอไป
ไดเปนเวลาไมตาํ กวา 1 ชัว่ โมง 30 นาทีหลังจาก
ไฟฟาดับ โดยตองใหแสงสวางที่จุดใดๆ ก็ตาม
มีอัตราโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 1.0 ฟุต-แรงเทียน
หรือ 10.8 ลักซ
 ระบบแสงสวางฉุกเฉินสําหรับอาคาร
สรางใหม ขั้นต่ําตองเปนแบบ Type 10, Class


1.5, Level 1 ตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA
110 Standard for Emergency and Standby
Power System เชนเดียวกับเครือ่ งปน ไฟฉุกเฉิน
ที่ใหใชเปนแหลงพลังงานสํารองของระบบแสง
สวางฉุกเฉินตองติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง
ตามขอบังคับในมาตรฐานดังกลาว
 อุ ป กรณ แ ละแบตเตอรี่ ที่ ใช ในระบบ
แสงสวางฉุกเฉินตองเปนผลิตภัณฑอยูในบัญชี
รายชือ่ ผูไ ดรบั การรับรองจากมาตรฐาน UL 924,
Standard for Emergency Lighting and Power
Equipment
10. การทําเครือ่ งหมายเสนทางหนีไฟ
(Marking of Means of Egress)
หลักการทั่ วไปของการทําเครื่ องหมาย
เสนทางหนีไฟหรือการติดปายหนีไฟ มีดังนี้
 บริเวณทางออก (Exit) หรือเสนทาง
สูท างออก (Exit Access) ซึง่ อยูใ นตัวอาคารตอง
มีปา ยทีไ่ ดการรับรองตามมาตรฐาน ICC/ANSI
A117.1 ติดตัง้ ในตําแหนงซึง่ มองเห็นไดชดั ไมวา
จะมองจากทิศทางใดบนเสนทางนําไปสูท างออก
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Panic Bar Hardware

บริเวณเสนทางสูท างออก นับจากปาย
อยูใกลที่สุด ปายตอไปตองติดตั้งไมเกินระยะ
ไกลสุดที่มองเห็นได คือ 100 ฟุต (30 เมตร)
 จุ ดที่ เป นทางออก (ประตู ทางออก)
แต ละแห ง จะต องติ ดตั้ ง ป ายที่ มี คําว า EXIT
(ภาษาไทยคือ ทางออก) ทีต่ าํ แหนงเหนือประตู
โดยขอบลางสุดของปายอยูห า งจากขอบประตู 4
นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
 บริเวณที่ประชิดกับทางออก ใหติดตั้ง
ปายทางออกเหนือพืน้ โดยขอบลางสุดของปาย
จะตองอยูหางจากพื้นไมนอยกวา 6 นิ้ว (150
มิลลิเมตร) แตไมเกิน 18 นิว้ (455 มิลลิเมตร)
 ป ายหนี ไ ฟต อ งมี สี ขนาด และการ
ออกแบบที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน รวมทั้ง
ติดตั้ งในตําแหนงที่ไมมีสิ่งอื่ นแยงความสนใจ
ทั้งลวดลายบนเพดานหรือปายอื่นๆ บริเวณที่
ติดปาย หามตกแตง ทาสี เคลือบเงา ฯลฯ ซึง่ อาจ
ทําใหมองเห็นปายไมชดั เจนหรือเกิดความเขาใจ
ผิด รวมทั้งจะตองไมทําใหเกิดแสงสวางจาหรือ
แสดงแสงสีใกลจดุ ทีต่ ดิ ตัง้ ปาย
 สําหรับปายติดตั้งในอาคารสรางใหม
ตัวอักษรในปายตองสูงไมนอ ยกวา 6 นิว้ (150
มิลลิเมตร) ความกวางของเสนตัวอักษร (Stroke
Width) ไมนอยกวา 0.75 นิ้ว (19 มิลลิเมตร)
 คําวา EXIT ความกวางของตัวอักษร
ตองไมนอยกวา 2 นิ้ว (51 มิลลิเมตร) ยกเวน
ตัว I และระยะหางระหวางอักษรแตละตัวตองไม
นอยกวา 0.375 นิ้ว (9.5 มิลลิเมตร)
 สัญลักษณชี้ทาง ใชรูปตัววี (Chevron
Type) อยูน อกคําวา EXIT โดยมีระยะหางจากตัว
อักษรไมนอยกวา 0.375 นิ้ว (9.5 มิลลิเมตร)
 สัญลักษณชี้ทางดังกลาวตองมองเห็น
และระบุชดั เจนในระยะหาง 40 ฟุต (12 เมตร)


ปายหนีไฟทีใ่ ชแสงสวางจากภายนอก
ตองมีระดับแสงสวางไมนอ ยกวา 5 ฟุต-แรงเทียน
(54 ลักซ) และอัตราความแตกตางความมืดและ
ความสวาง (Contrast) ไมนอยกวา 0.5
 ปายหนีไฟที่มีระบบแสงสวางภายใน
ตัวปายตองเปนผลิตภัณฑในบัญชีรายชือ่ ผูไ ดรบั
การรับรองจากมาตรฐาน UL 924, Standard
for Emergency Lighting and Power Equipment
 ปายหนีไฟเรืองแสง (Photoluminescent
Signs) ผิวของปายตองมีแสงสวางตลอดเวลาทีม่ ี
คนอยูภ ายในอาคาร โดยจะตองเปนชนิดทีไ่ ดรบั
การอนุมัตจิ ากเจาหนาที่ตรวจสอบภาครัฐ
 ประตู เสนทางเดิน บันได ฯลฯ ที่ไม
ไดจดั ไวใหเปนทางออกหรือมีลกั ษณะอาจทําให
เขาใจผิดวาเปนทางออก ใหคิดปาย NO EXIT
 ลิฟตทเี่ ปนสวนหนึง่ ของเสนทางหนีไฟ
ใหตดิ ปายทีม่ ตี วั อักษรสูงอยางนอย 5/8 นิว้ (16
มิลลิเมตร) บอกไวทโี่ ถงหนาลิฟตทกุ ตัว ระบุให
สามารถใชลิฟตหนีไฟภายในเงื่อนไขที่กําหนด
พรอมขอความบอกสมรรถนะใชงานของลิฟต


11. ขอบังคับพิเศษสําหรับอาคารที่มี
อันตรายสูงอยูภ ายใน (Special Provisions for
Occupancies with High Hazard Contents)
 หากสิ่ ง อยู ภายในอาคารถู กระบุว ามี
อันตรายสูง ตองจัดใหมีทางออกหลายแหงเพื่อ
ใหผูอยูขางในหนีออกมาจากอาคาร สวนของ
อาคาร หรือพื้นที่อันตราย ไปสูภายนอกหรือ
พืน้ ทีป่ ลอดภัยซึง่ จัดเตรียมไวในระยะไมเกิน 75
ฟุต (23 เมตร)
 ขี ดความสามารถของเส น ทางหนี ไ ฟ
สําหรับพื้นที่มีอันตรายสูงดังกลาว ขั้นพื้นฐาน
ตองอยูท รี่ ะดับ 0.7 นิว้ /คน (18 มิลลิเมตร/คน)
สําหรับบันได และ 0.4 นิว้ /คน (10 มิลลิเมตร/
คน) สําหรับสวนประกอบตางระดับและทางลาด
 พื้ นที่ มี อั นตรายสู ง แต ละพื้ น ที่ ต องมี
เสนทางหนีไฟไมนอยกวา 2 แหง ยกเวน
 มีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางฟุต (18.6
ตารางเมตร)
 มีคนอยูในพื้นที่ไมเกิน 3 คน
 ระยะทางเดิ นไปยั งประตู ไม เกิ น 25
ฟุต (7,620 มิลลิเมตร)
 ประตูใชกั บพื้ น ที่ อัน ตรายสู งซึ่ งมี คน
อยูเ กิน 5 คน อนุญาตใหมีกลอนหรือล็อค หาก
เปนกลอนหรือล็อคของบารผลักประตูฉุกเฉิน
(Panic Bar Hardware) หรือประตูหนีไฟ (Fire
Door) ที่เปนไปตามขอบังคับของมาตรฐานนี้
12. หองอุปกรณเครื่องกล หองหมอ
ไอน้ํ า และห องเตาหลอม ภายในตัวอาคาร
(Mechanical Equipment Rooms, Boiler
Rooms, and Furnace Rooms)
 หองอุปกรณเครื่องกล หองหมอไอน้ํา
และหองเตาหลอม รวมถึงพืน้ ที่มลี กั ษณะคลาย
กัน ตองจํากัดระยะทางเดินภายในพื้นที่ไมเกิน
50 ฟุต (15 เมตร) ยกเวนไดรับอนุญาตเปน
อยางอื่นดัง ตอไปนี้
 อนุญาตใหมีระยะทางเดินในพื้ นที่ ไม
เกิน 100 ฟุต (30 เมตร) ภายใตเงือ่ นไขตอไปนี้
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อาคารได รั บ การปกป องด วยระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System)
 ไมมอ
ี ปุ กรณใชน้ํามันเชือ้ เพลิงทีท่ าํ ให
เกิดไฟไหมในพื้นที่
 อยูในอาคารที่สรางไวเดิม
 อนุญาตใหมีระยะทางเดินในพื้ นที่ ไม
เกิน 150 ฟุต (46 เมตร) ภายใตเงือ่ นไขตอไปนี้
 อาคารได รั บ การปกป อ งด ว ยระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System)
 ไมมอ
ี ปุ กรณใชน้ํามันเชือ้ เพลิงทีท่ าํ ให
เกิดไฟไหมในพื้นที่
 เปนพื้นที่มีเสนทางหนีไฟ
 ชั้ น ของอาคารที่ ทําเป นห องอุ ป กรณ
เครือ่ งกล หองหมอไอน้าํ หรือหองเตาหลอม ได Emergency Window
รับอนุญาตใหมีเสนทางหนีไฟเสนเดียวได หาก
ตัวอยางขอบังคับ (โดยสรุป) สําหรับ
มีระยะทางเดินในพื้นที่ เปนไปตามขอกําหนด อาคารประเภทตางๆ
ที่กลาวไปขางตน
สถานการศึกษาสรางใหม (New Educaการนําไปใชในอาคาร
tional Occupancies; NFPA 101 Chapter 14)
ขอที่ 1-12 ใน Chapter 7 ขางตนเปนขอ
 ระยะทางเดิน ไปยั งทางออก ไกลสุ ด
บังคับเสนทางหนีไฟของอาคารทั่วไป (ไมระบุ ตองไมเกิน 150 ฟุต (46 เมตร) ในพืน้ ที่ไมได
ประเภทอาคาร) แตหากเปนอาคารประเภท ติดตัง้ ระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ตางๆ ที่ระบุในมาตรฐานนี้ตั้งแต Chapter 11 ไมเกิน 200 ฟุต (61 เมตร) ในพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ
ขึน้ ไป จะมีขอ บังคับเฉพาะอาคารแตละประเภท หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
ซึ่ งแตกต างกั นในรายละเอี ยดของข อกําหนด
 แตละชั้นของอาคารจะตองมีเสนทาง
ทั่วไป สวนประกอบของเสนทางหนีไฟ ความ หนีไฟไมนอ ยกวา 2 เสนทางแยกออกจากกันซึง่
สามารถของเส นทางหนี ไฟ จํานวนเส นทาง สามารถเขาถึงไปจากทุกจุดของชัน้ หรือระเบียง
หนีไฟ การจัดการเสนทางหนีไฟ การกําหนด
 ระเบียงนําไปสูท
 างออกตองเปดโลง มี
เสนทางสูทางออก การปลอยคนจากทางออก ความกวางไมนอ ยกวา 6 ฟุต (1,830 มิลลิเมตร)
แสงสวางบนเสนทางหนีไฟ แสงสวางฉุกเฉิน
 ระเบียงรองรับคนตัง้ แต 30 คน ขึน
้ ไป
และการทําเครื่องหมายเสนทางหนีไฟ
จะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง


สําหรับโครงสราง และ 20 นาที สําหรับประตู
ยกเวน พื้นที่นักศึกษาอยูมีทางออกสูภายนอก
ระเบียงอาจไมตองมีอัตราทนไฟ
 ระเบี ย งในอาคารที่ ติ ด ตั้ ง ระบบหั ว
กระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ ตองมีผนังกัน้ สวน
ที่มีควัน (เมื่อเกิดเพลิงไหม)
 แม อาคารได ติ ดตั้ งระบบหั วกระจาย
น้าํ ดับเพลิงอัตโนมัตเิ ต็มอัตรา แตสว นทีจ่ ดั ไวให
นักศึกษาทํากิจกรรมซึ่งมีพื้นที่ 250 ตารางฟุต
(23.2 ตารางเมตร) ขึ้นไป ตองมีหนาตางหรือ
ประตูสําหรับใชเปนทางออกฉุกเฉิน
 หนาตางสําหรับใชเปนทางออกฉุกเฉิน
ดังกลาวตองเปดโลง มีความกวางไมนอ ยกวา 20
นิว้ (510 มิลลิเมตร) ความสูงไมนอ ยกวา 24 นิว้
(620 มิลลิเมตร) พืน้ ทีห่ นาตางไมนอ ยกวา 5.7
ตารางฟุต (0.5 ตารางเมตร) โดยสวนลางสุด
ของหนาตางสูงจากพื้นไมเกิน 44 นิ้ว (1,120
มิลลิเมตร) และกลอนประตูจะตองปดเปดได
ที่ระยะความสูงจากพื้นไมเกิน 54 นิ้ว (1,370
มิลลิเมตร)
 อาคารหรื อห องซึ่ งปกติ ทั่ วไปใช เป น
หองเรียนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน นักเรียนอนุบาล
หรือนักเรียนเกรด 1 (ประถมศึกษา 1) ตองอยู
ระดับเดียวกับระดับจุดปลอยออก (Level of Exit
Discharge) และหองเรียนสําหรับนักเรียนเกรด
2 (ประถมศึกษา 2) ตองตัง้ อยูไ มเกิน 1 ชัน้ นับ
จากจุดปลอยออก
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No Exit in Industrial Area

Access to Exit

อาคารทางอุ ตสาหกรรม (Industrial
Occupancies; NFPA 101 Chapter 40)
เสนทางหนีไฟในอาคารทางอุตสาหกรรม
ใหเปนไปตามขอบังคับเสนทางหนีไฟของอาคาร
ทั่วไปใน NFPA 101 Chapter 7 ที่กลาวไปแลว
ขางตน และใหเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้
 ภายในอาคารทางอุตสาหกรรมทั่วไป
(General Industrial Occupancies) และอาคาร
อุตสาหกรรมวัตถุประสงคพเิ ศษ (Special Purpose
Industrial Occupancies) ยกเวน อุตสาหกรรมทีม่ ี
อันตรายสูง (High Hazard Industrial Occupancies)
อนุญาตใหมีระเบียงทีเ่ ปนทางตันและระยะทาง
เดินภายในจนถึงประตูหองดังตอไปนี้
 ระเบี ย งที่ เ ป น ทางตั น (Dead-End
Corridor) ตองยาวไมเกิน 50 ฟุต (15 เมตร)
ทั้งในพื้นที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติและพื้นที่ไมไดติดตั้งระบบหัวกระจาย
น้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
 ทางเดินภายในถึงประตูหอ
 ง (Common
Path of Travel) ซึง่ เปดออกไปสูร ะเบียงหรือโถง
หนาหองที่นําไปสูทางออก ตองไมเกิน 50 ฟุต
(15 เมตร) ในพืน้ ทีไ่ มไดตดิ ตัง้ ระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิงอัตโนมัติ และไมเกิน 100 ฟุต (30
เมตร) ในพื้ นที่ ติดตั้ งระบบหัวกระจายน้ําดับ
เพลิงอัตโนมัติ
 ระยะไกลสุดไปยังทางออก (Maximum
Travel Distance to Exits) มีดังนี้

Obstruction to Exit

250 ฟุต (76 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมทัว่ ไปทีต่ ดิ ตัง้ ระบบหัวกระจาย
น้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
 200 ฟุต (61 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมทั่ วไปที่ ไมไดติดตั้งระบบหัว
กระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
 400 ฟุต (122 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุ ตสาหกรรมวั ตถุ ประสงค พิ เศษที่ ติ ดตั้ ง
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ
 300 ฟุต (91 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุ ตสาหกรรมวั ตถุ ประสงค พิ เศษที่ ไม ได
ติดตัง้ ระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
 75 ฟุต (23 เมตร) สําหรับอาคารทาง
อุ ตสาหกรรมมี อั นตรายสู งที่ ติ ดตั้ ง ระบบหั ว
กระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
หมายเหตุ ในอาคารอุตสาหกรรมที่ มี
อันตรายสูงไมอนุญาตใหมเี สนทางไปสูอ อกโดย
ปราศจากการปกปองดวยระบบระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิงอัตโนมัติ และกรณีเปนอาคารทาง
อุตสาหกรรมทัว่ ไปที่มีชั้นเดียวและติดตั้งระบบ


หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ อนุญาตใหมี
เสนทางสูท างออกไกลสุด 400 ฟุต (122 เมตร)
หากสามารถแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเพียงพอ
 หองเครื่องจักร (Machine Shop) ใน
อาคารชั้นเดียวซึ่งไดรับการปกปองจากระบบ
หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ และมีระยะทาง
เดินในหองจากจุดไกลสุดถึงประตูที่เปดไปยัง
เสนทางสูท างออกไมเกิน 100 ฟุต (30 เมตร)
อนุญาตใหมีประตูทางออกประตูเดียวได
 แตละชั้นของอาคารตองมีเสนทางหนี
ไฟไมนอยกวา 2 เสนทาง และมีอยางนอย 1
เสนทางทีส่ ามารถเขาถึงไดโดยไมตอ งขามไปยัง
อีกชั้นหนึ่ง
 เส นทางหนีไฟที่ เข าถึง ไดโดยไมต อง
ขามไปยังอีกชัน้ หนึง่ ตองนําไปสูท างออกโดยตรง
 หากอาคารทางอุ ต สาหกรรมใดถู ก
ระบุวาเปนพื้นที่มีอันตรายสูง ใหใชขอบังคับ
เสนทางหนีไฟตาม NFPA 101 Section 7.11
Special Provisions for Occupancies with High
Hazard Contents นั่นคือ ตองมีเสนทางหนีไฟ
2 เสนทาง ยกเวนมีพนื้ ทีไ่ มเกิน 200 ตารางฟุต
(18.6 ตารางเมตร) มีคนอยูในพื้นที่ไมเกิน 3
คน และระยะทางเดินไปยังประตูไมเกิน 25 ฟุต
(7,620 มิลลิเมตร)
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