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บทนำ : มาตรฐานสายฉดีนำ้ดับเพลงิ
(Fire Hose)

มาตรฐานน้ีใช้สําหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง
ชนิดผนังผ้าใบชั้นเดียวและผนังผ้าใบหลายชั้น
ท้ังชนิดมีหรือไม่มีข้อต่อสวมเร็วขนาดดังต่อไปน้ี
1.5, 1.66, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 น้ิว โดย
สายฉีดน้ำผ้าใบผนังช้ันเดียวทดสอบแรงดันการ
ใชง้านที ่150, 200, 250 ปอนดต่์อตารางนิว้
สายฉีดน้ำผนังผ้าใบหลายช้ันทดสอบแรงดันการ
ใช้งานท่ี 200, 300, 400 ปอนด์ต่อตารางนิว้

โดยมาตรฐานนีก้ล่าวถึงคุณลักษณะของ
สายฉีดน้ำดับเพลิง การออกแบบ การติดต้ัง การ
ทดสอบอัดแรงดันน้ำ การทดสอบการหักพับสาย
การทดสอบความแข็งแรงด้านการอัดแรงดัน
การทดสอบการทบสายไปมา การทดสอบการ
ทนแรงดัน การทดสอบการขัดสี การทดสอบ
การทนความรอ้น การทดสอบการพบัทบ การ
ทดสอบการเปยีกน้ำ การทดสอบขอ้ต่อสวมเร็ว
การทดสอบการเร่งการเสื่อมสภาพสายฉีดน้ำ
การทดสอบความทนทานต่อก๊าชโอโซน การ
ทดสอบการทนต่อแรงตึง การทดสอบการ

กัดกร่อนละอองน้ำเกลือ การทดสอบการเร่ง
การเส่ือมสภาพของซีล การทดสอบการทนแรง
อัด การทนโอโซนของซลี

1. ขอบข่าย
1.1 วัตถุประสงค์
การกำหนดคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของ

วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในประเทศไทยนี้

จัดทําเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคมุมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้มีการออกแบบ ติดต้ัง และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ขอบข่าย
1.2.1 ความต้องการในมาตรฐานน้ีครอบ

คลุมสายฉดีน้ำดับเพลงิชนิดผนังผ้าใบชัน้เดียว
และผนังผ้าใบหลายชัน้ท้ังชนิดมีหรือไม่มีข้อต่อ
สวมเรว็ ขนาดดงัตอ่ไปนี ้40 มิลลเิมตร (1.5
น้ิว), 65 มิลลเิมตร (2 ½  น้ิว) โดยสายฉดีนำ้
ผ้าใบผนังชั้นเดียว ให้มีค่าแรงดันทดสอบการ
ใชง้านที ่1,034 กิโลปาสกาล (150 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิว) 1,378.95 กิโลปาสกาล (200 ปอนด์
ต่อตารางน้ิว) 1,724 กิ โลปาสกาล (250 ปอนด์
ต่อตารางน้ิว) และสายฉีดน้ำผนังผ้าใบหลายช้ัน
ให้มีค่าแรงดันทดสอบการใชง้านท่ี 1,379 กิโล
ปาสกาล (200 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 2,068 กิโล
ปาสกาล (300 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 2,758 กิโล
ปาสกาล (400 ปอนด์ต่อตารางนิว้)

1.2.2 ผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำผ้าใบดังกล่าว
นี้มีวัตถุประสงค์ใช้สําหรับการดับเพลิงอาคาร
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ที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม โดยสาย
ฉีดน้ำผนังผ้าใบชัน้เดียวให้ใช้ร่วมกับหัวจ่ายน้ำ
ดับเพลิง ระบบท่อยืน ซ่ึงไม่ได้มีไว้สําหรับการใช้
งานหนักท่ีต้องลากสายฉีดน้ำผ่านวัตถุแหลมคม
ส่วนสายฉดีนำ้ผ้าใบผนงัหลายชัน้ใหใ้ชร้ว่มกบั
รถดบัเพลงิ และสถานทีท่ี่สายฉดีนำ้ตอ้งไดร้บั
การปอ้งกันจากผนงัผ้าใบชนดิทนทานพเิศษ

1.2.3 ผลิตภณัฑส์ายฉดีนำ้ท่ีกลา่วไปนี้
ต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นระยะ
ตลอดอายุการใช้งานตามมาตรฐานการดูแล
รักษาและตรวจสอบ

2. นิยาม
เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ต่างๆ
ดงันี ้นอกจากกรณรีะบไุวเ้ปน็อยา่งอืน่

“ชุดสายฉดีนำ้” หมายถงึ สายฉดีนำ้ท่ี
ประกอบดว้ยขอ้ตอ่สวมเรว็ทีป่ลายทัง้สองดา้น

“ด้ายเสน้พุง่” (Filler Threads) หมายถงึ
เส้นใยเสริมแรงที่ถักตลอดความยาวสายเพื่อ
เสรมิความแขง็แรง

“แรงดันทดสอบการใชง้าน” (Service
Test Pressure) เป็นแรงดนัท่ีใชใ้นการทดสอบ
สายฉีดน้ำผ้าใบเป็นประจําเพ่ือยืนยันว่าสายฉีด
นำ้อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน โดยแรงดนัทีใ่ชใ้น
การทดสอบจะสงูกว่าค่าแรงดนัใชง้านสงูสุดใน
สภาพปกตไิม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10

“แรงดันรับรอง” (Proof Pressure)
หมายถึง แรงดันที่ทดสอบกับสายฉีดน้ำผ้าใบ
ใหม่เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพการทน
แรงดันการใชง้านปกติของสายฉีดน้ำ

“สายฉีดน ้ำผนังผ ้าใบหลายชั ้น”
(Multiple Jacketed Hose) หมายถึง สายฉีดน้ำ
ผ้าใบท่ีประกอบด้วยผนังผ้าใบต้ังแต่สองช้ันข้ึนไป
และผา่นตามมาตรฐานการทดสอบ

“แหวนตัวบาน” (Expansion Ring)
หมายถึง ปลอกแหวนที่ใช้ในการอัดให้ขยาย
จากด้านในเพื่อยึดให้สายฉีดน้ำผ้าใบติดกับ
ข้อตอ่สวมเรว็

3. มาตรฐานอา้งถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อ้างถึงในส่วนนี้

ประกอบด้วย
3.1.1 มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
3.1.2 NFPA 14, Standard for the

Installation of Standpipe and Hose Systems,
2007 Edition

4. มาตรฐานการทดสอบ
4.1 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
4.1.1 สายฉีดน้ำดับเพลิงต้องมีคุณ

ลักษณะ ดงัตอ่ไปนี้
(1) ทนต่อความร้อนได้ดี
(2) ทนตอ่นำ้มันและสารเคมี
(3) ไม่ตอ้งการการบำรงุรกัษา โดยไม่

ต้องการผึ่งให้แห้งหลังจากใช้งานซึ่งหมายถึง
สายฉีดจะต้องไม่มีผลกระทบจากเช้ือรา ป้องกัน
การเปื่อยและกันน้ำได้ดี

ง) ทนต่อการขูดขีด
จ) ทนทานทกุสภาวะอากาศ
4.1.2 ผนังผ้าใบและการเสรมิความแข็ง

แรงด้านในสาย ต้องมีผิวสม่ำเสมอไม่มีตำหนิ
ปุ่มปมและรอยบิด เส้นใยที่ใช้ถักทอเป็นผ้าใบ
ตอ้งไมมี่รอยตอ่ หากมรีอยตอ่ ตอ้งเกบ็รอยตอ่
ไว้ด้านใน ปลอกหุ้มภายนอกต้องไม่มีรอยต่อ
ตลอดความยาวสาย

4.1.3 ผิวกรุด้านในต้องมีความหนาสม่ำ
เสมอตลอดความยาวและมีความเรียบปราศจาก
หลุมขรุขระและไม่สมบูรณ์

4.1.4 ปลอกหุ้มด้านนอกต้องมีความ
หนาสม่ำเสมอและเรียบตลอดความยาว ไม่มี
ตำหนแิละขอ้บกพรอ่ง

4.1.5 การเคลือบผิวและการผ ่าน
กระบวนการปรับปรุงสามารถทำได้ถ้าทำแล้ว
สมรรถนะสายฉดีนำ้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.1.6 สายฉดีนำ้ดบัเพลงิมีหลายขนาด
แต่ที ่ใช้กับระบบท่อยืนดับเพลิงในอาคารมี
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 40 มิลลเิมตร (1.5
น้ิว) และ 65 มิลลเิมตร (2.5 น้ิว)

4.1.7 ความยาวของสายฉีดน้ำดับเพลิงมี
หลายขนาดความยาว คือ 15 เมตร (50 ฟุต)
23 เมตร (75 ฟุต) 30เมตร (100 ฟุต) จนถึง
45 เมตร (150 ฟุต) ขนาดความยาวทีใ่ช้ท่ัวไป
30 เมตร (100 ฟุต)

4.1.8 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องทนแรง
ดันแตกระเบิด (Bursting Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า
3,447 กิโลปาสกาล (500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)

4.1.9 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะมีลักษณะ
การใชง้านใน 2 ลกัษณะกลา่วคอื

(1) พับแขวนกบัราวแขวน (Rack) การ
ใช้งานในลักษณะดังกล่าวจะติดตั้งถาวรกับตู้
เก็บสายดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) โดยมี
วาล์วควบคุมทางด้านน้ำเข้า ตัวสายพับแขวน
อยูบ่นราวแขวน โดยปลายสายอกีดา้นหนึง่จะ

สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดผนังผ้าใบหลายชั้น (ARMTEX)

เส้นใยไฟเบอร์

เส้นใยไฟเบอร์

ยางสังเคราะห์ทนสารเคมี กรด ด่าง
ผลิตเป็นเน้ือเดียวกันกับเส้นใยไฟเบอร์

ผิวช้ันในเรียบ
ต้านทานแรงเสียดทานของน้ำ

ผิวช้ันนอกข้ึนสันนูนเพ่ือให้กระชับมือ



ประกอบกับหัวฉีดแบบปรับลักษณะการฉีดได้
เม่ือดึงสายฉีดน้ำออกจากราวพับแขวนสายจะร่วง
ออกมาตามความยาวสายทีดึ่งออกไป โดยท่ัวไป
จะใช้สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิ
เมตร (1.5 นิว้) สำหรบัผูท่ี้ไม่ไดร้บัการฝกึฝน
ดับเพลิงใช้งาน

(2) พับแบบม้วนสายโดยปลายสายทั้ง
สองด้านจะมีข้อต่อสวมเร็ว (Instantaneous
Coupling) ชนิดตัวผู้ด้านหนึ่งและตัวเมียอีก
ด้านหน่ึง

4.1.10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย
ต้องไม่น้อยกวา่ท่ีระบไุว้บนสายวดัโดยอปุกรณ์
วัดชนิดทรงกรวยแบบสอดเพื่อวัดขนาดเส้น
ผ่านศนูยก์ลางภายในจากตวัอยา่งสายทีถู่กตัด
เป็นมุมฉากกับความยาวสาย

4.1.11 ข้อต่อสวมเร็วต้องทำจากโลหะท่ี
มีความแข็งแรงและคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน
กำหนดดังน้ี

(1) ตอ้งทนการกดักรอ่นเทยีบเทา่ทอง
เหลืองความแข็งแรงสูง UNS C86500

(2) การทดสอบการกัดกร่อนใช้การ
ทดสอบแบบฉดีดว้ยนำ้เกลอื

(3) กรณีทองเหลืองมีธาตุสังกะสีผสม
อยู่เกินร้อยละ 15 ต้องผ่านการทดสอบการ
วิบัติจากการเหนี่ยวนำด้วยก๊าซแอมโมเนียชื้น

(4) แหวนตวับานตอ้งมีผิวเรยีบลืน่และ
ขอบมน

(5) ข้อต่อสวมเร็วต้องสามารถหมุนได้
รอบตวัเอง

(6) ผิวด้านนอกต้องไม่มีขอบมีคมที่
สามารถบาดกบัตัวสาย และผิวด้านในต้องผ่าน
การกลึงให้เรียบ

7) ซีลของข้อต่อสวมเร็วต้องมีขนาด
สม่ำเสมอ

4.2 การออกแบบ
4.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้อง

เป็นไปตามขอ้กำหนดท่ีระบุไว้ในเอกสารนีเ้ป็น
อย่างน้อย

4.2.2 การออกแบบระบบจะเปน็ไปตาม
มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทย ซ่ึงมีข้อกำหนดเพือ่การ
ออกแบบเป็นดังนี้

4.2.2.1 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะออกแบบ
เพือ่ใชร่้วมกบัอปุกรณว์าลว์ฉดีนำ้ดับเพลงิหรอื
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงสําหรับระบบท่อยืนในอาคาร
และระบบดบัเพลงินอกอาคาร

4.2.2.1.1 การออกแบบสําหรับระบบท่อ
ยืนในอาคารจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กำหนด ดังน้ี

(1) ออกแบบให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว)
ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) หรือขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 40 มิลลเิมตร (1.5  น้ิว) ยาว 30
เมตร (100 ฟตุ) สําหรบัตดิตัง้รว่มกบัระบบ
ท่อยนืประเภทที ่2 และ 3

(2) ออกแบบให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 65 มิลลเิมตร (2.5
น้ิว) ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) จัดเตรยีมไว้
เพ่ือให้ใช้ร่วมกับวาล์วฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 65 มิลลเิมตร (2.5 นิว้) สําหรบัทอ่ยนื
ประเภทที ่3

(3) จากข้อ 4.2.2 การออกแบบตำแหน่ง
ของท่อยืนและหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงตาม
มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

(ก) ประเภทท่ี 1 ประกอบด้วยวาล์วสาย
ฉีดนำ้ดบัเพลงิขนาด 65 มิลลเิมตร (2.5 น้ิว)
สําหรับพนักงานดับเพลิง หรือผู้ท่ีได้ผ่านการฝึก
การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่เท่าน้ัน โดย
จะออกแบบใหติ้ดตัง้ในตำแหนง่ต่อไปนี้

1) ติดที่ชานพักกลางหรือชานพักของ
ทุกชั้นในบันไดหนีไฟทุกตัว

2) ติดท่ีด้านในและด้านนอกของทางออก
หนีไฟของทางหนีไฟแนวราบ (Horizontal Exit)



3) ติดตั้งในบริเวณห้องโถงหน้าบันได
หนีไฟที่มีระบบอัดอากาศ

4) กรณท่ีีท่อยนืและทอ่ยอ่ยไมส่ามารถ
ติดต้ังในบันไดหนีไฟหรือห้องโถงหน้าบันไดหนี
ไฟ จะต้องติดต้ังในส่วนปิดล้อมท่ีมีอัตราการทน
ไฟเท่ากับอัตราทนไฟของส่วนปิดล้อมแนวตั้ง
(Vertical Enclosures) ของอาคารหลงัน้ัน

ข้อยกเวน้ ถ้าอาคารหลงัน้ันตดิตัง้ระบบ
หัวกระจายน้ำดับเพลิง ส่วนปิดล้อมนี้ไม่ต้อง
สร้างใหไ้ด้อัตราทนไฟดงัท่ีระบไุว้ก็ได้

5) ในอาคารทีมี่การกัน้แบง่ห้องออกไป
เป็นจำนวนมาก หัวต่อจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่
สามารถตอ่สายสง่น้ำและนำ้เข้าถึงภายในรศัมี
การฉดีของนำ้ได้ทุกๆ ห้อง

(ข) ประเภทท่ี 2 ประกอบด้วยชุดสายฉีด
น้ำดบัเพลงิขนาด 25 มิลลเิมตร (1 น้ิว) หรือ
40 มิลลิเมตร (1.5 น้ิว) สําหรับผู้ใช้อาคารเพ่ือ
ใช้ในการดบัเพลิงขนาดเล็ก โดยจะออกแบบให้
ติดต้ังในตำแหนง่ต่อไปน้ี

1) ตดิตัง้ในตำแหนง่ท่ีใกลบ้นัไดหนไีฟ
สามารถใชส้อยไดส้ะดวก โดยใหค้รอบคลมุฉีด
น้ำถึงทุกพื้นที่เมื่อใช้สายฉีดน้ำยาว 30 เมตร
(100 ฟุต) และหัวฉีดน้ำฉีดได้ระยะไกลไม่น้อย
กว่า 6 เมตร (20 ฟุต)

2) ท่อยืนและท่อย่อยสําหรับใช้งาน

ประเภทที ่2 นี ้ไม่จำเปน็ตอ้งตดิตัง้อยูใ่นสว่น
ปิดล้อมที่ทนไฟ

(ค) ประเภทท่ี 3 ประกอบด้วยชุดสายฉีด
น้ำดบัเพลงิขนาด 25 มิลลเิมตร (1 น้ิว) หรือ
40 มิลลิเมตร (1.5 น้ิว) สําหรับผู้ใช้อาคารและ
วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร
(2.5  น้ิว) สําหรบัพนกังานดบัเพลงิหรือผู้ท่ีได้
รับการฝึกในการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่
โดยจะออกแบบให้ติดต้ังในตำแหน่งเช่นเดียวกับ
ประเภทที ่1 และ 2

4.2.2.1.2 การออกแบบสําหรับระบบดับ
เพลิงภายนอกอาคาร โดยจะติดตั้งสายฉีดน้ำ
ดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร
(2.5  น้ิว) เพ่ือใช้ร่วมกับหัวดับเพลิง (Hydrant)
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางหวัดบัเพลงิขนาด 65
มิลลเิมตร (2.5  นิว้) จำนวนอยา่งนอ้ย 1 หัว
โดยหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นหัวต่อ
สวมเร็วชนิดตัวเมียพร้อมฝาครอบและโซ่

4.3 การตดิตัง้
4.3.1 การติดต้ังสายฉีดน้ำดับเพลิงร่วม

กับอุปกรณ์ระบบดับเพลิงจะติดต้ังตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต

4.3.2 สําหรับการติดต้ังท่ัวไปมีข้อแนะนำดังน้ี
4.3.2.1 ตำแหน่งจะติดต้ังตามระบบทอ่

ยืนท่ีได้ออกแบบตามมาตรฐานปอ้งกันอัคคีภัย
ซึง่ระบไุวใ้นขอ้ที ่4.2.2

4.3.2.2 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะต่อเข้ากับ
หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection)

4.3.2.3 หัวต่อสายฉดีน้ำดับเพลงิ (Fire
Hose Connection) เปน็หวัตอ่สวมเรว็ชนดิตวั
เมีย (Female Instantaneous coupling) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) จะ
ต้องถูกมัดอย่างแน่นหนากับสายฉีดน้ำดับเพลิง
จนไม่สามารถหลุดได้เม่ือใช้งานและสามารถต่อ
เข้ากันได้ดีกับสายฉดีน้ำดับเพลิงของเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิง หัวต่อสายจะต้องมีฝาครอบพร้อมโซ่
คล้องและมีวาล์วปิด-เปิด ขนาด 65 มิลลิเมตร
(2.5 นิว้) ประกอบอยูด่ว้ย

4.3.2.4 การติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง
ในตูเ้ก็บสายฉดีน้ำดับเพลงิมีข้อแนะนำดงัน้ี

(1) จัดเตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิงและ
อุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอสําหรับบุคลากร
หรือพนักงานดบัเพลิงใช้งาน

1

2
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6

7

Semi-Automatic Hose Rack Assembly

1.  VALVE
Connection to standpipe.
Controls water flow and
pressure. Refer to Section 4000.
2.  ESCUTCHEON
To conceal pipe entry into cabinet.
3.  RACK NIPPLE
Supports the hose rack and allows
directional deployment of hose. Provide
 local fire department thread.
4.  COUPLING
Allows watertight attachment of hose to  nipple.
5.  HOSE
A lightweight, durable, compact, and
readily deployed hose that is testable and
easily folded for rack storage.
6.  FOG NOZZLE
Directs water flow to extinguish fire. The
nozzle pattern control permits fog, straight
stream or shut off positions.
7.  SEMI-AUTOMATIC HOSE RACK
Provides storage for folded hose and nozzle.
The water retention device provides one-
person operation. Inspection seal indicates
readiness of the assembly.



(2) จำนวนและชนิดของสายฉีดน้ำดับ
เพลิงพร้อมอุปกรณ์ ให้พิจารณาจากจำนวนและ
ตำแหนง่ของหัวดบัเพลงิท่ีมีใชสั้มพันธ์กับพืน้ท่ี
หรืออาคารทีป้่องกันการขยายตวัของเพลงิและ
ขีดความสามารถของผูใ้ชใ้นพืน้ทีน่ัน้ๆ

(3) จำนวนและชนิดของสายฉีดน้ำดับ
เพลิงพร้อมอุปกรณ์อาจจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากเจา้พนักงานดับเพลิง

(4) สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ให้
เก็บไว้ภายในท่ีสามารถเข้าถึงและหยิบใช้ได้โดย
ง่าย อุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องบรรจุภายในตู้ท่ีเห็น
ได้โดยง่าย

(5) ข้อต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงให้เป็นชนิด
ข้อตอ่สวมเรว็ท้ังสองปลาย

(6) ตูเ้ก็บสายฉดีนำ้ดบัเพลงิใกลกั้บหวั
ดบัเพลงิมากทีสุ่ด หรอืตดิตัง้ไวข้้างหวัดบัเพลงิ
โดยตรง

(7) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องเป็น
ชนิดที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กลางแจง้เท่าน้ัน ลักษณะของตู้ภายในจะตอ้งมี
การระบายอากาศทีดี่ สีของตัวตู้จะต้องเป็นชนิด
ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของบรรยากาศ
ภายนอก

4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์
4.4.1 การทดสอบอดัแรงดันน้ำ
4.4.1.1 สายผ้าใบช้ันเดียวต้องไม่ยืดเกิน

กว่าร้อยละ 10 ของความยาวปกติเม่ืออัดแรงดัน

ท่ี 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนดต่์อตารางนิว้)
4.4.1.2 สายผา้ใบผนงัหลายชัน้ตอ้งไม่

ยดืเกนิรอ้ยละ 10 ของความยาวปกต ิ เม่ืออดั
แรงดันท่ี 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ต่อตาราง
น้ิว) (สายขนาด 40 มิลลเิมตร (1.5  น้ิว) ถึง
65 มิลลเิมตร (2.5  นิว้)

4.4.1.3 สายผ้าใบผนังหลายชั้นขนาด
80 มิลลิเมตร (3 น้ิว) ต้องไม่ยืดเกินร้อยละ 10
ของความยาวปกติเมื่ออัดแรงดันที่ 70 กิโล
ปาสกาล (10 ปอนดต่์อตารางนิว้)

4.4.1.4 สายผ้าใบผนังหลายชั้นขนาด
90 มิลลิเมตร (3 .5 น้ิว) ถึง 150 มิลลิเมตร (6
น้ิว) ต้องไม่ยืดเกินร้อยละ 13 ของความยาวปกติ
เม่ืออดัแรงดนัท่ี 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์
ต่อตารางน้ิว)

4.4.1.5 สายผ้าใบต้องไม่มีรอยรั่วหรือ
รอยโป่งพองท่ีผิว และเส้นด้ายของผ้าใบต้องไม่มี
การฉีดขาด

4.4.2 ตัวอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบ
4.4.2.1 ได้จากสายฉีดน้ำผ้าใบขนาด 15

เมตร (50 ฟุต) หรอืยาวกวา่
4.4.3 อุปกรณท่ี์ใชใ้นการทดสอบ
4.4.3.1 เคร่ืองสูบน้ำด้วยมือหรือเคร่ือง

ยนต์ที่สามารถสร้างแรงดันตั้งแต่ 2,068 ถึง
6,895 กิโลปาสกาลตอ่นาท ี(300 ถึง 1,000
ปอนด์ต่อตารางนิว้ต่อนาที)

4.4.3.2 พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการทดสอบสายฉดี

นำ้ผ้าใบควรเปน็พืน้ทีล่าดเอยีงเพือ่ชว่ยในการ
ไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายฉีดน้ำผ้าใบออกได้
และเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถให้สายฉีดน้ำผ้าใบ
สามารถขยบัไดอ้ยา่งอสิระ

4.4.4 วิธีการทดสอบ
ก่อนการทดสอบต้องทำเคร่ืองหมายระบุ

ด้วยดินสอหรือเครื่องเขียนอื่นที่เหมาะสมใน
บริเวณที่ติดกับข้อต่อสวมเร็ว ทำการวัดความ
ยาวสายเริ่มต้น

4.4.4.1 ปลายด้านหน่ึงของสายฉีดน้ำต้อง
ทำการต่อกับแหล่งน้ำและปลายอีกด้านให้ต่อ
กับจุกปิดท่ีมีวาล์วระบายอากาศขนาดเลก็ติดอยู่

4.4.4.2 สายฉดีนำ้ท่ีทำการทดสอบให้
วางเหยียดยาวไปบนพื้นที่ทดสอบโดยไม่ให้มี
การบิดตัวของสาย โดยให้ปลายท่ีมีวาล์วระบาย
อากาศอยูสู่งกวา่ดา้นทีต่อ่กบัแหลง่นำ้ ทำการ
จ่ายน้ำให้สายฉีดน้ำโดยเปิดวาล์วระบายอากาศไว้
เมื่ออากาศระบายออกหมดให้ปิดวาล์วระบาย
อากาศจนได้แรงดันที่ 70 กิโลปาสกาล (10
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) กักแรงดันค้างไว้และทำการ
วัดความยาวสาย ทำการบันทึกข้อมูลและบันทึก
ข้อบกพรอ่งของสายทีม่องเห็นได้ด้วยสายตา

4.4.4.3 หลงัจากนัน้ใหท้ำการเพิม่แรง
ดันในการทดสอบไปจนถึงค่าแรงดันรับรองด้วย
อัตราที่กำหนดขณะที่ทำการเพิ่มความดันให้
สังเกตข้อบกพร่องของสาย เมื่อถึงค่าแรงดัน
รบัรอง ใหค้งความดนัไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนิาที
แต่ไม่เกินหนึ่งนาที

4.4.4.4 กรณีสายมีการโค้งตัว ให้ทำการ
วัดความยาวไปตามความโคง้ของสาย

4.4.4.5 บันทึกข้อมูลจำนวนรอบของ
การบิดตัวของสายวัดโดยดูจากเส้นสีที่ติดอยู่
บนผิวสาย



4.4.4.6 กรณีสายมีการโก่งตัว ให้ทำการ
วัดระยะท่ีห่างจากพ้ืนสูงสุดแล้วทำการบันทึกผล

4.4.5 การทดสอบการหกัพับสาย
4.4.5.1 เม่ือสายมกีารหกัพบั สายตอ้ง

สามารถทนแรงดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของ
แรงดันใช้งานโดยไม่มีการร่ัวซึมหรือฉีกขาดของ
ชั้นผ้าใบและชั้นเสริมแรง

4.4.5.2 ทดสอบได้โดยการเติมน้ำเข้าใน
สายและทำการไล่ลม ทำการอัดความดันให้
สายท่ี 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)
ทำการหกัพบัสายทีค่วามยาว 450 มิลลเิมตร
(18 นิว้) นบัจากปลายดา้นทีเ่ปน็อสิระทบมา
แนบกับสายเพื่อให้รอยพับมีความคม ทำการ
เพิ่มความดันด้วยอัตรา 2,068-6,895 กิโล
ปาสกาลต่อนาที (300-1,000 ปอนด์ต่อตาราง
นิว้ตอ่นาท)ี ไปจนถงึคา่ 1.5 เท่าของความดนั
ใชง้าน และระบายแรงดนัทนัที

4.4.6 การทดสอบความแข็งแรงด้านการ
อัดแรงดัน

ทดสอบด้วยการพันสายไว้รอบผิวทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 685 มิลลิเมตร
(27 น้ิว) ทำการอัดแรงดันไปยังความดันใช้งาน
สายฉีดน้ำต้องไม่มีร่องรอยการชำรุดและการร่ัวซึม

4.4.7 การทดสอบการทบสายไปมา
ต้องทนต่อการพับทบสายไปมาที ่100,000

รอบการทดสอบโดยไมมี่การร่ัวซึมของน้ำ โดยมี
รัศมีการพบัทบตามตารางที ่1

4.4.8 การทดสอบรอบการทนแรงดนั
4.4.8.1 สายฉีดน้ำผ้าใบต้องทดสอบการ

อัดแรงดนัสลบักลบัไปมา จาก 0 กิโลปาสกาล
(0 ปอนด์ต่อตารางนิว้) ไปยังความดันใช้งานท่ี
2,000 รอบแรงดัน โดยไม่มีการชำรุดและร่ัวซึม
สายท่ีใช้ทดสอบมีความยาว 3.66 เมตร (12 ฟุต) ท่ี
รอบการอัดแรงดัน 20.68 ±±±±± 3.45 กิโลปาสกาล

ต่อนาท ี(3 ±±±±± 0.5 ปอนดต่์อตารางนิว้ตอ่นาท)ี
4.4.9 การทดสอบการขดัสี
4.4.9.1 สายต้องสามารถทนแรงดนัทด

สอบการใชง้านที ่ 1.5 เท่าของแรงดนัทดสอบ
โดยไม่มีการเสียหายกับผนังผ้าใบ หลังจากท่ีทำ
การทดสอบการขดัสี 300 รอบสาํหรบัสายฉดี
ผนังผ้าใบช้ันเดียวและ 500 รอบสําหรับสายฉีด
ผนังผ้าใบหลายชั้น

4.4.9.2 โดยใช้การขัดสีด้วยการลาก
ตัวอย่างสายฉีดน้ำผ้าใบผ่านไปบนผ้าทราย
(Emery) ท่ี 20 ±±±±± 2 รอบตอ่นาท ีโดยทกุๆ 50
รอบของการขัดจะทำความสะอาดรอยขัดด้วย
การเป่าลม

4.4.10 การทดสอบการทนความรอ้น
สายตอ้งสามารถทนการทดสอบอดัแรง

ดันน้ำหลังจากได้รับความร้อนจากแท่งเหล็ก
โดยการนำแทง่เหล็กขนาด 65 มิลลิเมตร x 40
มิลลเิมตร x 200 มิลลเิมตร (2.5 นิว้ x 1.5
นิว้ x 8 นิว้) ไปอบที ่260 องศาเซลเซยีส เปน็
เวลา 16 ช่ัวโมง และนำมานาบลงบนสายฉดีน้ำ
มีน้ำอยู่เต็มเป็นเวลา 60 วินาที จึงนำแท่งเหล็ก

ตารางที่ 1 ข้อ 4.4.7.1



ออกและรอให้สายเย็นกลับสู่อุณหภูมิปกติจึง
นำไปทดสอบอดัแรงดนั

4.4.11 การทดสอบการพบัทบ
สายต้องสามารถทนการทดสอบการพบั

ทบและบบีรอยพบัดว้ยแรง 534 นิวตนั (120
ปอนด์) และนำไปเข้าเตาอบเพือ่รักษาอุณหภูมิ
ท่ี 60 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 30 วัน หลังจาก
นั้นสายต้องผ่านการทดสอบการอัดแรงดันน้ำ
ได้โดยไม่มีการชำรุดและรั่วซึม

4.4.12 การทดสอบการเปยีกน้ำ
สายฉดีน้ำต้องสามารถผา่นการทดสอบ

อัดแรงดันน้ำหลังจากทำการแช่สายในน้ำเป็น
เวลา 48 ชัว่โมง

4.4.13 การทดสอบขอ้ต่อสวมเร็ว
สายพรอ้มข้อต่อต้องสามารถทนแรงดนั

สองเท่าของแรงดนัใชง้านได ้10 นาท ีโดยไมมี่
การเสียหายกับสาย การหลุดออกจากข้อต่อ
และไม่มีการรั่วซึม

4.4.14 การทดสอบการเร่งการเสื่อม
สภาพสายฉดีน้ำ

ทำการเกบ็ตวัอยา่งเส้นดา้ยเสรมิแรงใน
ผ้าใบของสายฉดีนำ้มาเขา้เตาอบที ่ 165 ±±±±± 1
องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 168 ±±±±± 0.5 ชัว่โมง
หลังจากน้ันปล่อยให้เย็น 24 ช่ัวโมงแล้วทำการ
ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile
Strength) ทำการบันทึกข้อมูล โดยค่าแรงดึง
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าแรงดึงใน
สภาวะปกติ

4.4.15 การทดสอบความทนทานต่อ
ก๊าซโอโซน

สายฉีดน้ำต้องผ่านการทดสอบโดยการ
อบในก๊าซโอโซนท่ีความดัน 100 เมกะปาสกาล

เป็นเวลา 70 ±±±±± 0.5 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสโดยไม่มีร่องรอยของความเสียหายเม่ือ
ให้แรงเค้นกับสาย

4.4.16 การทดสอบการทนตอ่แรงดึง
สายฉีดน้ำและข้อต่อสวมเร็วต้องไม่มีร่อง

รอยความเสยีหายทางกลเมือ่ไดร้บัแรงดงึ 8.9
กิโลนิวตัน (1,200 ปอนด์) ท่ีอัตราการดึง 2.54
มิลลเิมตรตอ่นาท ี(0.1 น้ิวตอ่นาท)ี

4.4.17 การทดสอบการกัดกร่อนด้วย
การฉีดละอองนำ้เกลือ

ข้อต่อสายต้องทนทานต่อการกัดกร่อน
ด้วยการทดสอบการฉีดละอองน้ำเกลือตามมาตรฐาน
ASTM B117 โดยต้องสามารถใช้แรงไม่เกิน 136
นิวตัน-เมตร (100 ปอนด์-ฟุต) ในการบิด
ข้อต่อเพ่ือถอดข้อต่อสวมเร็วออกจากกนั

4.4.18 การทดสอบการเร่งการเสื่อม
สภาพของซีล

ซีลต้องผ่านการอบในเตาอบที่อุณหภูมิ
100 ±±±±± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ช่ัวโมง โดย
ต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าปกติ และมีค่าการ
ยืดตัวไม่น้อยกวา่ร้อยละ50 ของค่าปกติ

4.4.19 การทดสอบการทนแรงอดั
ทำการอัดซีลให้ยุบตัวลงร้อยละ 75 ของ

ความหนาปกติที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง เม่ือคลายแรงอัด การยุบตัว
ของซีลต้องไม่เกินร้อยละ 20 จากความหนาปกติ

4.4.20 การทดสอบการทนโอโซนของซีล
ทำการบิดงอซีลที่อุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส ที่แรงดันก๊าซโอโซน 100 เมกะ-
ปาสกาล เปน็เวลา 70 ชัว่โมง โดยซลีตอ้งไมมี่
รอ่งรอยการแตกรา้วเสยีหาย

4.5 การรายงานผล
การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่างๆ

อย่างน้อยดังน้ี
4.5.1 ระบุมาตรฐานทีท่ดสอบ
4.5.2 ความคลาดเคลือ่นจากมาตรฐาน

การทดสอบ
4.5.3 ช่ือของห้องปฏิบัติการ
4.5.4 ผู้สนับสนุนการทดสอบ
4.5.5 วันท่ีทดสอบ และรหัสรายงานผล

การทดสอบ
4.5.6 ผลิตภัณฑ์หรือย่ีห้อ
4.5.7 วันท่ีท่ีผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏบัิติการ
4.5.8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร

และผลการทดสอบอุปกรณ์

4.5.9 ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติกรรม
ของตัวอย่างทดสอบระหว่างและหลังการทดสอบ
โดยรายละเอยีดในสว่นนีร้วมถงึรอยรา้ว การเสยีรปู

4.5.10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ให้ราย
ละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบภายใต้
สภาพแวดล้อมที่กำหนด

5. ภาคผนวก
5.1 เคร่ืองหมายและฉลาก
5.1.1 กรณีที่ผู้ผลิตสายฉีดน้ำทำการ

ผลิตสายฉีดน้ำจากโรงงานมากกวา่หน่ึงโรง ทุก
หนึ่งช่วงความยาวต้องทำเครื่องหมายเพื่อระบุ
สถานท่ีผลิต

5.1.2 ทุกหน่ึงช่วงความยาวของสายต้อง
ทำเครื่องหมายดังนี้ ด้วยตัวอักษรขนาดอย่าง
นอ้ย 25 มิลลเิมตร (1 นิว้) ท่ีไม่สามารถลบ
ออกได้

5.1.2.1 ช่ือผู้ผลิตหรือรหัสผู้ผลิต
5.1.2.2 ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ของสาย
5.1.2.3 ระบุเดือนและปท่ีีผลิต
5.1.2.4 ระบุแรงดันทดสอบการใชง้าน
5.1.3 สายที่ผ่านการทดสอบการทน

ทานตอ่โอโซน ใหร้ะบวุา่เปน็สายชนดิทนทาน
ต่อโอโซน

5.1.4 ตำแหน่งของเคร่ืองหมายให้เร่ิมท่ี
1.07 ถึง 1.37 เมตร (3.5 ถึง 4.5 ฟุต) นับจาก
ปลายท้ังสองด้าน

5.1.5 ข้อตอ่สาย ตอ้งทำการระบขุ้อมลู
ดังต่อไปนี้ ด้วยตัวอักษรขนาดอย่างน้อย 20
มิลลเิมตร (0.75 นิว้)

5.1.5.1 ช่ือหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
5.1.5.2 รุ่นของผลิตภัณฑ์
5.1.5.3 ชนิดของเกลียวข้อต่อ
5.1.6 ในกรณีท่ีใช้ภาษาต่างประเทศต้อง

มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่กำหนดไว้
ข้างต้น

5.2 มาตรฐานอา้งอิง
5.2.1 มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของ

สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ฉบบั
ปี 2551

5.2.2 UL 19, 2007 Edition; Standard
for Lined Fire Hose and Hose Assemblies,
by Underwriters Laboratories Inc., U.S.A

5.2.3 NFPA 14, 2007 Edition; Stand-
ard for the Installation of Standpipe and
Hose Systems, by National Fire Protection
Association, U.S.A.


