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บทนำ : มาตรฐานสายฉีดน้ำดับเพลิง
(Fire Hose)
มาตรฐานนีใ้ ช้สาํ หรับสายฉีดน้ำดับเพลิง
ชนิดผนังผ้าใบชั้นเดียวและผนังผ้าใบหลายชั้น
ทัง้ ชนิดมีหรือไม่มขี อ้ ต่อสวมเร็วขนาดดังต่อไปนี้
1.5, 1.66, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 นิว้ โดย
สายฉีดน้ำผ้าใบผนังชัน้ เดียวทดสอบแรงดันการ
ใช้งานที่ 150, 200, 250 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้
สายฉีดน้ำผนังผ้าใบหลายชัน้ ทดสอบแรงดันการ
ใช้งานที่ 200, 300, 400 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้
โดยมาตรฐานนีก้ ล่าวถึงคุณลักษณะของ
สายฉีดน้ำดับเพลิง การออกแบบ การติดตัง้ การ
ทดสอบอัดแรงดันน้ำ การทดสอบการหักพับสาย
การทดสอบความแข็งแรงด้านการอัดแรงดัน
การทดสอบการทบสายไปมา การทดสอบการ
ทนแรงดัน การทดสอบการขัดสี การทดสอบ
การทนความร้อน การทดสอบการพับทบ การ
ทดสอบการเปียกน้ำ การทดสอบข้อต่อสวมเร็ว
การทดสอบการเร่งการเสื่อมสภาพสายฉีดน้ำ
การทดสอบความทนทานต่อก๊าชโอโซน การ
ทดสอบการทนต่ อ แรงตึ ง การทดสอบการ

กัดกร่อนละอองน้ำเกลือ การทดสอบการเร่ง
การเสือ่ มสภาพของซีล การทดสอบการทนแรง
อัด การทนโอโซนของซีล
1. ขอบข่าย
1.1 วัตถุประสงค์
การกำหนดคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของ
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในประเทศไทยนี้

จัดทําเพือ่ เป็นแนวทางในการควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้มกี ารออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ขอบข่าย
1.2.1 ความต้องการในมาตรฐานนีค้ รอบ
คลุมสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดผนังผ้าใบชัน้ เดียว
และผนังผ้าใบหลายชัน้ ทัง้ ชนิดมีหรือไม่มขี อ้ ต่อ
สวมเร็ว ขนาดดังต่อไปนี้ 40 มิลลิเมตร (1.5
นิว้ ), 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิว้ ) โดยสายฉีดน้ำ
ผ้าใบผนังชั้นเดียว ให้มีค่าแรงดันทดสอบการ
ใช้งานที่ 1,034 กิโลปาสกาล (150 ปอนด์ตอ่
ตารางนิว้ ) 1,378.95 กิโลปาสกาล (200 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ ) 1,724 กิ โลปาสกาล (250 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ ) และสายฉีดน้ำผนังผ้าใบหลายชัน้
ให้มคี า่ แรงดันทดสอบการใช้งานที่ 1,379 กิโล
ปาสกาล (200 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ) 2,068 กิโล
ปาสกาล (300 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ) 2,758 กิโล
ปาสกาล (400 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ )
1.2.2 ผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำผ้าใบดังกล่าว
นี้มีวัตถุประสงค์ใช้สําหรับการดับเพลิงอาคาร

ที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม โดยสาย
ฉีดน้ำผนังผ้าใบชัน้ เดียวให้ใช้รว่ มกับหัวจ่ายน้ำ
ดับเพลิง ระบบท่อยืน ซึง่ ไม่ได้มไี ว้สาํ หรับการใช้
งานหนักทีต่ อ้ งลากสายฉีดน้ำผ่านวัตถุแหลมคม
ส่วนสายฉีดน้ำผ้าใบผนังหลายชัน้ ให้ใช้รว่ มกับ
รถดับเพลิง และสถานทีท่ ส่ี ายฉีดน้ำต้องได้รบั
การป้องกันจากผนังผ้าใบชนิดทนทานพิเศษ
1.2.3 ผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำทีก่ ล่าวไปนี้
ต้องได้รบั การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นระยะ
ตลอดอายุการใช้งานตามมาตรฐานการดูแล
รักษาและตรวจสอบ
2. นิยาม
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ต่างๆ
ดังนี้ นอกจากกรณีระบุไว้เป็นอย่างอืน่
“ชุดสายฉีดน้ำ” หมายถึง สายฉีดน้ำที่
ประกอบด้วยข้อต่อสวมเร็วทีป่ ลายทัง้ สองด้าน
“ด้ายเส้นพุง่ ” (Filler Threads) หมายถึง
เส้นใยเสริมแรงที่ถักตลอดความยาวสายเพื่อ
เสริมความแข็งแรง
“แรงดันทดสอบการใช้งาน” (Service
Test Pressure) เป็นแรงดันทีใ่ ช้ในการทดสอบ
สายฉีดน้ำผ้าใบเป็นประจําเพือ่ ยืนยันว่าสายฉีด
น้ำอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน โดยแรงดันทีใ่ ช้ใน
การทดสอบจะสูงกว่าค่าแรงดันใช้งานสูงสุดใน
สภาพปกติไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
“แรงดันรับรอง” (Proof Pressure)
หมายถึง แรงดันที่ทดสอบกับสายฉีดน้ำผ้าใบ
ใหม่เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพการทน
แรงดันการใช้งานปกติของสายฉีดน้ำ
“สายฉี ด น้ ำ ผนั ง ผ้ า ใบหลายชั ้ น ”
(Multiple Jacketed Hose) หมายถึง สายฉีดน้ำ
ผ้าใบทีป่ ระกอบด้วยผนังผ้าใบตัง้ แต่สองชัน้ ขึน้ ไป
และผ่านตามมาตรฐานการทดสอบ
“แหวนตัวบาน” (Expansion Ring)
หมายถึง ปลอกแหวนที่ใช้ในการอัดให้ขยาย
จากด้านในเพื่อยึดให้สายฉีดน้ำผ้าใบติดกับ
ข้อต่อสวมเร็ว
3. มาตรฐานอ้างถึง
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

เส้นใยไฟเบอร์
เส้นใยไฟเบอร์
ยางสังเคราะห์ทนสารเคมี กรด ด่าง
ผลิตเป็นเนือ้ เดียวกันกับเส้นใยไฟเบอร์

ผิวชัน้ ในเรียบ
ต้านทานแรงเสียดทานของน้ำ
ผิวชัน้ นอกขึน้ สันนูนเพือ่ ให้กระชับมือ

สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดผนังผ้าใบหลายชั้น (ARMTEX)

4. มาตรฐานการทดสอบ
4.1 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
4.1.1 สายฉี ด น้ ำ ดั บ เพลิ ง ต้ อ งมี ค ุ ณ
ลั ก ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ทนต่อความร้อนได้ดี
(2) ทนต่อน้ำมันและสารเคมี
(3) ไม่ตอ้ งการการบำรุงรักษา โดยไม่
ต้องการผึ่งให้แห้งหลังจากใช้งานซึ่งหมายถึง
สายฉีดจะต้องไม่มผี ลกระทบจากเชือ้ รา ป้องกัน
การเปื่อยและกันน้ำได้ดี
ง) ทนต่อการขูดขีด
จ) ทนทานทุกสภาวะอากาศ
4.1.2 ผนังผ้าใบและการเสริมความแข็ง
แรงด้านในสาย ต้องมีผิวสม่ำเสมอไม่มีตำหนิ
ปุ่มปมและรอยบิด เส้นใยที่ใช้ถักทอเป็นผ้าใบ
ต้องไม่มรี อยต่อ หากมีรอยต่อ ต้องเก็บรอยต่อ
ไว้ด้านใน ปลอกหุ้มภายนอกต้องไม่มีรอยต่อ
ตลอดความยาวสาย
4.1.3 ผิวกรุดา้ นในต้องมีความหนาสม่ำ
เสมอตลอดความยาวและมีความเรียบปราศจาก
หลุมขรุขระและไม่สมบูรณ์
4.1.4 ปลอกหุ้มด้านนอกต้องมีความ
หนาสม่ำเสมอและเรียบตลอดความยาว ไม่มี
ตำหนิและข้อบกพร่อง
4.1.5 การเคลื อ บผิ ว และการผ่ า น
กระบวนการปรับปรุงสามารถทำได้ถ้าทำแล้ว
สมรรถนะสายฉีดน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน
4.1.6 สายฉีดน้ำดับเพลิงมีหลายขนาด
แต่ที่ใช้กับระบบท่อยืนดับเพลิงในอาคารมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5
นิว้ ) และ 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ )

4.1.7 ความยาวของสายฉีดน้ำดับเพลิงมี
หลายขนาดความยาว คือ 15 เมตร (50 ฟุต)
23 เมตร (75 ฟุต) 30เมตร (100 ฟุต) จนถึง
45 เมตร (150 ฟุต) ขนาดความยาวทีใ่ ช้ทว่ั ไป
30 เมตร (100 ฟุต)
4.1.8 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องทนแรง
ดันแตกระเบิด (Bursting Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า
3,447 กิโลปาสกาล (500 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ )
4.1.9 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะมีลักษณะ
การใช้งานใน 2 ลักษณะกล่าวคือ
(1) พับแขวนกับราวแขวน (Rack) การ
ใช้งานในลักษณะดังกล่าวจะติดตั้งถาวรกับตู้
เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) โดยมี
วาล์วควบคุมทางด้านน้ำเข้า ตัวสายพับแขวน
อยูบ่ นราวแขวน โดยปลายสายอีกด้านหนึง่ จะ

ประกอบกับหัวฉีดแบบปรับลักษณะการฉีดได้
เมือ่ ดึงสายฉีดน้ำออกจากราวพับแขวนสายจะร่วง
ออกมาตามความยาวสายทีด่ งึ ออกไป โดยทัว่ ไป
จะใช้สายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิ
เมตร (1.5 นิว้ ) สำหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การฝึกฝน
ดับเพลิงใช้งาน
(2) พับแบบม้วนสายโดยปลายสายทั้ง
สองด้านจะมีข้อต่อสวมเร็ว (Instantaneous
Coupling) ชนิดตัวผู้ด้านหนึ่งและตัวเมียอีก
ด้านหนึง่
4.1.10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย
ต้องไม่นอ้ ยกว่าทีร่ ะบุไว้บนสายวัดโดยอุปกรณ์
วัดชนิดทรงกรวยแบบสอดเพื่อวัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายในจากตัวอย่างสายทีถ่ กู ตัด
เป็นมุมฉากกับความยาวสาย
4.1.11 ข้อต่อสวมเร็วต้องทำจากโลหะที่
มีความแข็งแรงและคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน
กำหนดดังนี้
(1) ต้องทนการกัดกร่อนเทียบเท่าทอง
เหลืองความแข็งแรงสูง UNS C86500
(2) การทดสอบการกัดกร่อนใช้การ
ทดสอบแบบฉีดด้วยน้ำเกลือ
(3) กรณีทองเหลืองมีธาตุสังกะสีผสม
อยู่เกินร้อยละ 15 ต้องผ่านการทดสอบการ
วิบัติจากการเหนี่ยวนำด้วยก๊าซแอมโมเนียชื้น
(4) แหวนตัวบานต้องมีผวิ เรียบลืน่ และ
ขอบมน

(5) ข้อต่อสวมเร็วต้องสามารถหมุนได้
รอบตัวเอง
(6) ผิวด้านนอกต้องไม่มีขอบมีคมที่
สามารถบาดกับตัวสาย และผิวด้านในต้องผ่าน
การกลึงให้เรียบ
7) ซีลของข้อต่อสวมเร็วต้องมีขนาด
สม่ำเสมอ
4.2 การออกแบบ
4.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้อง
เป็นไปตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนีเ้ ป็น
อย่างน้อย
4.2.2 การออกแบบระบบจะเป็นไปตาม
มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ซึง่ มีขอ้ กำหนดเพือ่ การ
ออกแบบเป็นดังนี้
4.2.2.1 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะออกแบบ
เพือ่ ใช้รว่ มกับอุปกรณ์วาล์วฉีดน้ำดับเพลิงหรือ
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงสําหรับระบบท่อยืนในอาคาร
และระบบดับเพลิงนอกอาคาร
4.2.2.1.1 การออกแบบสําหรับระบบท่อ
ยืนในอาคารจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
(1) ออกแบบให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ )
ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) หรือขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5 นิว้ ) ยาว 30
เมตร (100 ฟุต) สําหรับติดตัง้ ร่วมกับระบบ
ท่อยืนประเภทที่ 2 และ 3
(2) ออกแบบให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5
นิว้ ) ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) จัดเตรียมไว้
เพือ่ ให้ใช้รว่ มกับวาล์วฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) สําหรับท่อยืน
ประเภทที่ 3
(3) จากข้อ 4.2.2 การออกแบบตำแหน่ง
ของท่อยืนและหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงตาม
มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทที่ 1 ประกอบด้วยวาล์วสาย
ฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ )
สําหรับพนักงานดับเพลิง หรือผูท้ ไ่ี ด้ผา่ นการฝึก
การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่เท่านัน้ โดย
จะออกแบบให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งต่อไปนี้
1) ติดที่ชานพักกลางหรือชานพักของ
ทุกชั้นในบันไดหนีไฟทุกตัว
2) ติดทีด่ า้ นในและด้านนอกของทางออก
หนีไฟของทางหนีไฟแนวราบ (Horizontal Exit)
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Semi-Automatic Hose Rack Assembly
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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 oneperson operation. Inspection seal indicates
readiness of the assembly.

3) ติดตั้งในบริเวณห้องโถงหน้าบันได
หนีไฟที่มีระบบอัดอากาศ
4) กรณีทท่ี อ่ ยืนและท่อย่อยไม่สามารถ
ติดตัง้ ในบันไดหนีไฟหรือห้องโถงหน้าบันไดหนี
ไฟ จะต้องติดตัง้ ในส่วนปิดล้อมทีม่ อี ตั ราการทน
ไฟเท่ากับอัตราทนไฟของส่วนปิดล้อมแนวตั้ง
(Vertical Enclosures) ของอาคารหลังนัน้
ข้อยกเว้น ถ้าอาคารหลังนัน้ ติดตัง้ ระบบ
หัวกระจายน้ำดับเพลิง ส่วนปิดล้อมนี้ไม่ต้อง
สร้างให้ได้อตั ราทนไฟดังทีร่ ะบุไว้กไ็ ด้
5) ในอาคารทีม่ กี ารกัน้ แบ่งห้องออกไป
เป็นจำนวนมาก หัวต่อจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่
สามารถต่อสายส่งน้ำและน้ำเข้าถึงภายในรัศมี
การฉีดของน้ำได้ทกุ ๆ ห้อง
(ข) ประเภทที่ 2 ประกอบด้วยชุดสายฉีด
น้ำดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) หรือ
40 มิลลิเมตร (1.5 นิว้ ) สําหรับผูใ้ ช้อาคารเพือ่
ใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก โดยจะออกแบบให้
ติดตัง้ ในตำแหน่งต่อไปนี้
1) ติดตัง้ ในตำแหน่งทีใ่ กล้บนั ไดหนีไฟ
สามารถใช้สอยได้สะดวก โดยให้ครอบคลุมฉีด
น้ำถึงทุกพื้นที่เมื่อใช้สายฉีดน้ำยาว 30 เมตร
(100 ฟุต) และหัวฉีดน้ำฉีดได้ระยะไกลไม่นอ้ ย
กว่า 6 เมตร (20 ฟุต)
2) ท่อยืนและท่อย่อยสําหรับใช้งาน
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ประเภทที่ 2 นี้ ไม่จำเป็นต้องติดตัง้ อยูใ่ นส่วน
ปิดล้อมที่ทนไฟ
(ค) ประเภทที่ 3 ประกอบด้วยชุดสายฉีด
น้ำดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) หรือ
40 มิลลิเมตร (1.5 นิว้ ) สําหรับผูใ้ ช้อาคารและ
วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร
(2.5 นิว้ ) สําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูท้ ไ่ี ด้
รับการฝึกในการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่
โดยจะออกแบบให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งเช่นเดียวกับ
ประเภทที่ 1 และ 2
4.2.2.1.2 การออกแบบสําหรับระบบดับ
เพลิงภายนอกอาคาร โดยจะติดตั้งสายฉีดน้ำ
ดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร
(2.5 นิว้ ) เพือ่ ใช้รว่ มกับหัวดับเพลิง (Hydrant)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวดับเพลิงขนาด 65
มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) จำนวนอย่างน้อย 1 หัว
โดยหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นหัวต่อ
สวมเร็วชนิดตัวเมียพร้อมฝาครอบและโซ่

4.3 การติดตัง้
4.3.1 การติดตัง้ สายฉีดน้ำดับเพลิงร่วม
กับอุปกรณ์ระบบดับเพลิงจะติดตัง้ ตามคำแนะนำ
ของผูผ้ ลิต
4.3.2 สําหรับการติดตัง้ ทัว่ ไปมีขอ้ แนะนำดังนี้
4.3.2.1 ตำแหน่งจะติดตัง้ ตามระบบท่อ
ยืนทีไ่ ด้ออกแบบตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภยั
ซึง่ ระบุไว้ในข้อที่ 4.2.2
4.3.2.2 สายฉีดน้ำดับเพลิงจะต่อเข้ากับ
หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection)
4.3.2.3 หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire
Hose Connection) เป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัว
เมีย (Female Instantaneous coupling) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) จะ
ต้องถูกมัดอย่างแน่นหนากับสายฉีดน้ำดับเพลิง
จนไม่สามารถหลุดได้เมือ่ ใช้งานและสามารถต่อ
เข้ากันได้ดกี บั สายฉีดน้ำดับเพลิงของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง หัวต่อสายจะต้องมีฝาครอบพร้อมโซ่
คล้องและมีวาล์วปิด-เปิด ขนาด 65 มิลลิเมตร
(2.5 นิว้ ) ประกอบอยูด่ ว้ ย
4.3.2.4 การติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง
ในตูเ้ ก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงมีขอ้ แนะนำดังนี้
(1) จัดเตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิงและ
อุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอสําหรับบุคลากร
หรือพนักงานดับเพลิงใช้งาน

(2) จำนวนและชนิดของสายฉีดน้ำดับ
เพลิงพร้อมอุปกรณ์ ให้พจิ ารณาจากจำนวนและ
ตำแหน่งของหัวดับเพลิงทีม่ ใี ช้สมั พันธ์กบั พืน้ ที่
หรืออาคารทีป่ อ้ งกันการขยายตัวของเพลิงและ
ขีดความสามารถของผูใ้ ช้ในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
(3) จำนวนและชนิดของสายฉีดน้ำดับ
เพลิงพร้อมอุปกรณ์อาจจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากเจ้าพนักงานดับเพลิง
(4) สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ให้
เก็บไว้ภายในทีส่ ามารถเข้าถึงและหยิบใช้ได้โดย
ง่าย อุปกรณ์ทง้ั หมดจะต้องบรรจุภายในตูท้ เ่ี ห็น
ได้โดยง่าย
(5) ข้อต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงให้เป็นชนิด
ข้อต่อสวมเร็วทัง้ สองปลาย
(6) ตูเ้ ก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงใกล้กบั หัว
ดับเพลิงมากทีส่ ดุ หรือติดตัง้ ไว้ขา้ งหัวดับเพลิง
โดยตรง
(7) ตูเ้ ก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องเป็น
ชนิดที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กลางแจ้งเท่านัน้ ลักษณะของตูภ้ ายในจะต้องมี
การระบายอากาศทีด่ ี สีของตัวตูจ้ ะต้องเป็นชนิด
ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของบรรยากาศ
ภายนอก
4.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์
4.4.1 การทดสอบอัดแรงดันน้ำ
4.4.1.1 สายผ้าใบชัน้ เดียวต้องไม่ยดื เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของความยาวปกติเมือ่ อัดแรงดัน

ที่ 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ )
4.4.1.2 สายผ้าใบผนังหลายชัน้ ต้องไม่
ยืดเกินร้อยละ 10 ของความยาวปกติ เมือ่ อัด
แรงดันที่ 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ตอ่ ตาราง
นิว้ ) (สายขนาด 40 มิลลิเมตร (1.5 นิว้ ) ถึง
65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ )
4.4.1.3 สายผ้าใบผนังหลายชั้นขนาด
80 มิลลิเมตร (3 นิว้ ) ต้องไม่ยดื เกินร้อยละ 10
ของความยาวปกติเมื่ออัดแรงดันที่ 70 กิโล
ปาสกาล (10 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ )
4.4.1.4 สายผ้าใบผนังหลายชั้นขนาด
90 มิลลิเมตร (3 .5 นิว้ ) ถึง 150 มิลลิเมตร (6
นิว้ ) ต้องไม่ยดื เกินร้อยละ 13 ของความยาวปกติ
เมือ่ อัดแรงดันที่ 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์
ต่อตารางนิว้ )
4.4.1.5 สายผ้าใบต้องไม่มีรอยรั่วหรือ
รอยโป่งพองทีผ่ วิ และเส้นด้ายของผ้าใบต้องไม่มี
การฉีดขาด
4.4.2 ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ
4.4.2.1 ได้จากสายฉีดน้ำผ้าใบขนาด 15
เมตร (50 ฟุต) หรือยาวกว่า
4.4.3 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ
4.4.3.1 เครือ่ งสูบน้ำด้วยมือหรือเครือ่ ง
ยนต์ที่สามารถสร้างแรงดันตั้งแต่ 2,068 ถึง
6,895 กิโลปาสกาลต่อนาที (300 ถึง 1,000
ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ต่อนาที)
4.4.3.2 พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการทดสอบสายฉีด

น้ำผ้าใบควรเป็นพืน้ ทีล่ าดเอียงเพือ่ ช่วยในการ
ไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายฉีดน้ำผ้าใบออกได้
และเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถให้สายฉีดน้ำผ้าใบ
สามารถขยับได้อย่างอิสระ
4.4.4 วิธกี ารทดสอบ
ก่อนการทดสอบต้องทำเครือ่ งหมายระบุ
ด้วยดินสอหรือเครื่องเขียนอื่นที่เหมาะสมใน
บริเวณที่ติดกับข้อต่อสวมเร็ว ทำการวัดความ
ยาวสายเริ่มต้น
4.4.4.1 ปลายด้านหนึง่ ของสายฉีดน้ำต้อง
ทำการต่อกับแหล่งน้ำและปลายอีกด้านให้ต่อ
กับจุกปิดทีม่ วี าล์วระบายอากาศขนาดเล็กติดอยู่
4.4.4.2 สายฉีดน้ำทีท่ ำการทดสอบให้
วางเหยียดยาวไปบนพื้นที่ทดสอบโดยไม่ให้มี
การบิดตัวของสาย โดยให้ปลายทีม่ วี าล์วระบาย
อากาศอยูส่ งู กว่าด้านทีต่ อ่ กับแหล่งน้ำ ทำการ
จ่ายน้ำให้สายฉีดน้ำโดยเปิดวาล์วระบายอากาศไว้
เมื่ออากาศระบายออกหมดให้ปิดวาล์วระบาย
อากาศจนได้แรงดันที่ 70 กิโลปาสกาล (10
ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ) กักแรงดันค้างไว้และทำการ
วัดความยาวสาย ทำการบันทึกข้อมูลและบันทึก
ข้อบกพร่องของสายทีม่ องเห็นได้ดว้ ยสายตา
4.4.4.3 หลังจากนัน้ ให้ทำการเพิม่ แรง
ดันในการทดสอบไปจนถึงค่าแรงดันรับรองด้วย
อัตราที่กำหนดขณะที่ทำการเพิ่มความดันให้
สังเกตข้อบกพร่องของสาย เมื่อถึงค่าแรงดัน
รับรอง ให้คงความดันไว้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วินาที
แต่ไม่เกินหนึ่งนาที
4.4.4.4 กรณีสายมีการโค้งตัว ให้ทำการ
วัดความยาวไปตามความโค้งของสาย
4.4.4.5 บันทึกข้อมูลจำนวนรอบของ
การบิดตัวของสายวัดโดยดูจากเส้นสีที่ติดอยู่
บนผิวสาย

4.4.4.6 กรณีสายมีการโก่งตัว ให้ทำการ
วัดระยะทีห่ า่ งจากพืน้ สูงสุดแล้วทำการบันทึกผล
4.4.5 การทดสอบการหักพับสาย
4.4.5.1 เมือ่ สายมีการหักพับ สายต้อง
สามารถทนแรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของ
แรงดันใช้งานโดยไม่มกี ารรัว่ ซึมหรือฉีกขาดของ
ชั้นผ้าใบและชั้นเสริมแรง
4.4.5.2 ทดสอบได้โดยการเติมน้ำเข้าใน
สายและทำการไล่ลม ทำการอัดความดันให้
สายที่ 70 กิโลปาสกาล (10 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ )
ทำการหักพับสายทีค่ วามยาว 450 มิลลิเมตร
(18 นิว้ ) นับจากปลายด้านทีเ่ ป็นอิสระทบมา
แนบกับสายเพื่อให้รอยพับมีความคม ทำการ
เพิ่มความดันด้วยอัตรา 2,068-6,895 กิโล
ปาสกาลต่อนาที (300-1,000 ปอนด์ตอ่ ตาราง
นิว้ ต่อนาที) ไปจนถึงค่า 1.5 เท่าของความดัน
ใช้งาน และระบายแรงดันทันที
4.4.6 การทดสอบความแข็งแรงด้านการ
อัดแรงดัน
ทดสอบด้วยการพันสายไว้รอบผิวทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 685 มิลลิเมตร
(27 นิว้ ) ทำการอัดแรงดันไปยังความดันใช้งาน
สายฉีดน้ำต้องไม่มรี อ่ งรอยการชำรุดและการรัว่ ซึม
4.4.7 การทดสอบการทบสายไปมา
ต้องทนต่อการพับทบสายไปมาที่ 100,000
รอบการทดสอบโดยไม่มกี ารรัว่ ซึมของน้ำ โดยมี
รัศมีการพับทบตามตารางที่ 1

4.4.8 การทดสอบรอบการทนแรงดัน
4.4.8.1 สายฉีดน้ำผ้าใบต้องทดสอบการ
อัดแรงดันสลับกลับไปมา จาก 0 กิโลปาสกาล
(0 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ) ไปยังความดันใช้งานที่
2,000 รอบแรงดัน โดยไม่มกี ารชำรุดและรัว่ ซึม
สายทีใ่ ช้ทดสอบมีความยาว 3.66 เมตร (12 ฟุต) ที่
รอบการอัดแรงดัน 20.68 ± 3.45 กิโลปาสกาล

ตารางที่ 1 ข้อ 4.4.7.1

ต่อนาที (3 ± 0.5 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ต่อนาที)
4.4.9 การทดสอบการขัดสี
4.4.9.1 สายต้องสามารถทนแรงดันทด
สอบการใช้งานที่ 1.5 เท่าของแรงดันทดสอบ
โดยไม่มกี ารเสียหายกับผนังผ้าใบ หลังจากทีท่ ำ
การทดสอบการขัดสี 300 รอบสําหรับสายฉีด
ผนังผ้าใบชัน้ เดียวและ 500 รอบสําหรับสายฉีด
ผนังผ้าใบหลายชั้น
4.4.9.2 โดยใช้การขัดสีด้วยการลาก
ตัวอย่างสายฉีดน้ำผ้าใบผ่านไปบนผ้าทราย
(Emery) ที่ 20 ± 2 รอบต่อนาที โดยทุกๆ 50
รอบของการขัดจะทำความสะอาดรอยขัดด้วย
การเป่าลม
4.4.10 การทดสอบการทนความร้อน
สายต้องสามารถทนการทดสอบอัดแรง
ดันน้ำหลังจากได้รับความร้อนจากแท่งเหล็ก
โดยการนำแท่งเหล็กขนาด 65 มิลลิเมตร x 40
มิลลิเมตร x 200 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ x 1.5
นิว้ x 8 นิว้ ) ไปอบที่ 260 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 16 ชัว่ โมง และนำมานาบลงบนสายฉีดน้ำ
มีนำ้ อยูเ่ ต็มเป็นเวลา 60 วินาที จึงนำแท่งเหล็ก

ออกและรอให้สายเย็นกลับสู่อุณหภูมิปกติจึง
นำไปทดสอบอัดแรงดัน
4.4.11 การทดสอบการพับทบ
สายต้องสามารถทนการทดสอบการพับ
ทบและบีบรอยพับด้วยแรง 534 นิวตัน (120
ปอนด์) และนำไปเข้าเตาอบเพือ่ รักษาอุณหภูมิ
ที่ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วัน หลังจาก
นั้นสายต้องผ่านการทดสอบการอัดแรงดันน้ำ
ได้โดยไม่มีการชำรุดและรั่วซึม
4.4.12 การทดสอบการเปียกน้ำ
สายฉีดน้ำต้องสามารถผ่านการทดสอบ
อัดแรงดันน้ำหลังจากทำการแช่สายในน้ำเป็น
เวลา 48 ชัว่ โมง
4.4.13 การทดสอบข้อต่อสวมเร็ว
สายพร้อมข้อต่อต้องสามารถทนแรงดัน
สองเท่าของแรงดันใช้งานได้ 10 นาที โดยไม่มี
การเสียหายกับสาย การหลุดออกจากข้อต่อ
และไม่มีการรั่วซึม
4.4.14 การทดสอบการเร่งการเสื่อม
สภาพสายฉีดน้ำ
ทำการเก็บตัวอย่างเส้นด้ายเสริมแรงใน
ผ้าใบของสายฉีดน้ำมาเข้าเตาอบที่ 165 ± 1
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ± 0.5 ชัว่ โมง
หลังจากนัน้ ปล่อยให้เย็น 24 ชัว่ โมงแล้วทำการ
ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile
Strength) ทำการบันทึกข้อมูล โดยค่าแรงดึง
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าแรงดึงใน
สภาวะปกติ
4.4.15 การทดสอบความทนทานต่อ
ก๊าซโอโซน
สายฉีดน้ำต้องผ่านการทดสอบโดยการ
อบในก๊าซโอโซนทีค่ วามดัน 100 เมกะปาสกาล

เป็นเวลา 70 ± 0.5 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศา
เซลเซียสโดยไม่มรี อ่ งรอยของความเสียหายเมือ่
ให้แรงเค้นกับสาย
4.4.16 การทดสอบการทนต่อแรงดึง
สายฉีดน้ำและข้อต่อสวมเร็วต้องไม่มรี อ่ ง
รอยความเสียหายทางกลเมือ่ ได้รบั แรงดึง 8.9
กิโลนิวตัน (1,200 ปอนด์) ทีอ่ ตั ราการดึง 2.54
มิลลิเมตรต่อนาที (0.1 นิว้ ต่อนาที)
4.4.17 การทดสอบการกัดกร่อนด้วย
การฉีดละอองน้ำเกลือ
ข้อต่อสายต้องทนทานต่อการกัดกร่อน
ด้วยการทดสอบการฉีดละอองน้ำเกลือตามมาตรฐาน
ASTM B117 โดยต้องสามารถใช้แรงไม่เกิน 136
นิวตัน-เมตร (100 ปอนด์-ฟุต) ในการบิด
ข้อต่อเพือ่ ถอดข้อต่อสวมเร็วออกจากกัน
4.4.18 การทดสอบการเร่งการเสื่อม
สภาพของซีล
ซีลต้องผ่านการอบในเตาอบที่อุณหภูมิ
100 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ชัว่ โมง โดย
ต้องมีคา่ ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของค่าปกติ และมีคา่ การ
ยืดตัวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50 ของค่าปกติ
4.4.19 การทดสอบการทนแรงอัด
ทำการอัดซีลให้ยบุ ตัวลงร้อยละ 75 ของ
ความหนาปกติที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 22 ชัว่ โมง เมือ่ คลายแรงอัด การยุบตัว
ของซีลต้องไม่เกินร้อยละ 20 จากความหนาปกติ
4.4.20 การทดสอบการทนโอโซนของซีล
ทำการบิดงอซีลที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส ที่แรงดันก๊าซโอโซน 100 เมกะปาสกาล เป็นเวลา 70 ชัว่ โมง โดยซีลต้องไม่มี
ร่องรอยการแตกร้าวเสียหาย
4.5 การรายงานผล
การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่างๆ
อย่างน้อยดังนี้
4.5.1 ระบุมาตรฐานทีท่ ดสอบ
4.5.2 ความคลาดเคลือ่ นจากมาตรฐาน
การทดสอบ
4.5.3 ชือ่ ของห้องปฏิบตั กิ าร
4.5.4 ผูส้ นับสนุนการทดสอบ
4.5.5 วันทีท่ ดสอบ และรหัสรายงานผล
การทดสอบ
4.5.6 ผลิตภัณฑ์หรือยีห่ อ้
4.5.7 วันทีท่ ผ่ี ลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบตั กิ าร
4.5.8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และผลการทดสอบอุปกรณ์

4.5.9 ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติกรรม
ของตัวอย่างทดสอบระหว่างและหลังการทดสอบ
โดยรายละเอียดในส่วนนีร้ วมถึงรอยร้าว การเสียรูป
4.5.10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ให้ราย
ละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบภายใต้
สภาพแวดล้อมที่กำหนด
5. ภาคผนวก
5.1 เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1.1 กรณีที่ผู้ผลิตสายฉีดน้ำทำการ
ผลิตสายฉีดน้ำจากโรงงานมากกว่าหนึง่ โรง ทุก
หนึ่งช่วงความยาวต้องทำเครื่องหมายเพื่อระบุ
สถานทีผ่ ลิต
5.1.2 ทุกหนึง่ ช่วงความยาวของสายต้อง
ทำเครื่องหมายดังนี้ ด้วยตัวอักษรขนาดอย่าง
น้อย 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) ทีไ่ ม่สามารถลบ
ออกได้
5.1.2.1 ชือ่ ผูผ้ ลิตหรือรหัสผูผ้ ลิต
5.1.2.2 ชือ่ เครือ่ งหมายการค้าของสาย
5.1.2.3 ระบุเดือนและปีทผ่ี ลิต
5.1.2.4 ระบุแรงดันทดสอบการใช้งาน
5.1.3 สายที่ผ่านการทดสอบการทน
ทานต่อโอโซน ให้ระบุวา่ เป็นสายชนิดทนทาน
ต่อโอโซน
5.1.4 ตำแหน่งของเครือ่ งหมายให้เริม่ ที่
1.07 ถึง 1.37 เมตร (3.5 ถึง 4.5 ฟุต) นับจาก
ปลายทัง้ สองด้าน
5.1.5 ข้อต่อสาย ต้องทำการระบุขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้ ด้วยตัวอักษรขนาดอย่างน้อย 20
มิลลิเมตร (0.75 นิว้ )
5.1.5.1 ชือ่ หรือสัญลักษณ์ของผูผ้ ลิต
5.1.5.2 รุน่ ของผลิตภัณฑ์
5.1.5.3 ชนิดของเกลียวข้อต่อ
5.1.6 ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศต้อง
มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่กำหนดไว้
ข้างต้น
5.2 มาตรฐานอ้างอิง
5.2.1 มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับ
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; Standard for the Installation of Standpipe and
Hose Systems, by National Fire Protection
Association, U.S.A.

