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1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

ครอบคลุมหลักปฏิบัติของศูนยสั่งการดับเพลิง
เปนมาตรฐานเพื่อใชสําหรับอาคารสูง อาคาร
ชุมนุมคน อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคาร
สาธารณะ ใชเปนแนวทางในการจัดการดาน
ความปลอดภัยและปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับอาคารเหลานัน้

2. นิยาม
2.1 ศนูยสัง่การดบัเพลงิ (Fire Command

Center) หมายถึง ท่ีต้ังของหนวยงานกลางเพื่อ
เปนศูนยสัง่การ อํานวยการติดตอสือ่สารระหวาง
ผูบริหารอาคารหรือผูจดัการอาคารกบัผูใชอาคาร
ในภาวะปกติ กรณีภาวะฉุกเฉินใหเปนศูนย
สัง่การดับเพลิงระหวางพนกังานดับเพลิงกบัผูมี
หนาท่ีเกี่ยวของ

2.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง
แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดทํา
เปนเอกสารและลงนามโดยผูมีอํานาจ มีความ
สอดคลองกับแผนแมบทกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ตองฝกซอมปฏิบัติตามแผน
ใหเกิดความคุนเคยเพื่อใหตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ไดอยางทันทวงที ตัวอยางแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน
ดังภาคผนวก ก. ขอ ก.2

2.3 โครงสรางแผนบัญชาการศูนยส่ังการ
(Planning Command Structure) หมายถึง ผังการ

สั่งการเปนลําดับชั้นและหนาท่ีในภาวะฉุกเฉิน
ท่ีไดกําหนดไว ดังภาคผนวก ก. ขอ ก.1

2.4 ศูนยสั่งการดับเพลิง (Command
Center) หมายถึง ศูนยกลางการติดตอสื่อสาร
สําหรับพนักงานดับเพลิงในชวงปฏิบัติหนาท่ี
ภายในอาคารท่ีกําลังเกิดเพลิงไหม ระหวาง
พนักงานดับเพลิงดวยกันเอง และพนักงาน
ดับเพลิงกบัผูใชอาคาร และสาํหรับผูมีหนาท่ีดาน
ความปลอดภัยกบัผูใชอาคาร เพือ่ปฏิบติังานใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2.5 หองสั่งการ (Command Room)
หมายถงึ หองท่ีใชสาํหรับสัง่การเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน
ประสานงาน เก็บอุปกรณอํานวยความสะดวก

ในการระงับเหตุฉุกเฉิน เชน อุปกรณสื่อสาร
อุปกรณตรวจควบคุมระบบตางๆ แบบแปลน
อาคาร จอแสดงผลและอุปกรณท่ีทันสมัยเชื่อม
ดวยระบบออนไลน (Online System)

2.6 การบัญชาการ (Command) หมายถงึ
การสั่งการและอํานวยการ รวมถึง การควบคุม
เหตุการณ (Incident) ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ี
ชัดเจนเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ผูท่ีจะเปนผู
บญัชาการเหตุการณตองเปนผูท่ีมีประสบการณ
และความเชี่ ยวชาญ ตองผานการฝกอบรม
ระดับสูง เชน การดับเพลิง การเผชิญเหตุ การ
สัง่การ ตลอดจนการบญัชาการเหตุการณตางๆ

2.7 ผูอํานวยการศูนยส่ังการ (Director
Commander) หมายถงึ ผูมีอํานาจและหนาท่ีสงูสดุ
อํานวยการ บริหารจัดการ สั่งการขณะเกิดเหตุ
โดยกํากับและอํานวยการใหผูบัญชาการตางๆ

2.8 ผูบัญชาการรวม (Unified Commander)
หมายถึง ผูบญัชาการเหตกุารณและจัดการเหตกุารณ 
รวมหลายหนวยงาน อาจมีหนาท่ีรับผิดชอบ
แตกตางกันภายใตวัตถุประสงคเดียวกนั

2.9 ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident
Commander) หมายถงึ ผูท่ีมีบทบาทและหนาท่ี
ในการกําหนดวัตถุประสงคการบริหารจัดการ
ต อเหตุ การณ  รวมถึ งความต องการของ
เจาหนาท่ี ตลอดจนประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
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2.9.1 ผูบญัชาการสัง่การ (Commander)
หมายถึง ผูบญัชาการเหตกุารณและจัดการเหตกุารณ
รวมท้ังประเมินสถานการณในหนวยงานท่ีเกดิเหตุ

2.9.2 ผูบัญชาการสั่งการ ณ ท่ีเกิดเหตุ
(On Scene Commander, OC) หมายถึง ผูมี
อํานาจและหนาท่ีอํานวยการสัง่การในขณะเกดิ
เหตุในพื้นท่ีสวนหนา

2.10 หัวหนาศนูยสัง่การ (Commander
in Chief) หมายถึง ผูท่ีสั่งการตามท่ีไดรับมอบ
หมายจากผูบัญชาการหรือผูอํานวยการสั่งการ
เม่ือเกดิเหตุ เพือ่ระงบัเหตุพรอมท้ังประสานงาน
และมีหนาท่ีดูแลหองท่ีใชสําหรับสั่งการเม่ือมี
เหตุฉุกเฉิน

2.11 เจาหนาที่ผูประสานงานหลัก
(Main Command Staff) หมายถงึ ผูประสานงาน
การติดตอและสนับสนุนการบัญชาการของผู
บัญชาการเหตุการณหรือเจาหนาท่ี รวมท้ัง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมายใน
การบริหารภาวะฉุกเฉิน

2.12 เจาหนาทีชุ่ดตดัระบบ (Isolation
Team, IT) หมายถงึ เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตัดแยก
ระบบตางๆ ของการทํางาน เชน ระบบไฟฟา
ระบบกาซ ระบบเคร่ืองกล ระบบแรงดัน ระบบ
พลังงานตางๆ

2.12.1 เจาหนาท่ีเทคนิค หมายถงึ ชาง
เทคนิคหรือวิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบตางๆ
ในอาคาร สามารถตัดแยกระบบได

2.13 เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการ
ทํางาน หมายถงึ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติ
หนาท่ีดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (ตามพระราช

บญัญติัความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554)

2.14 ชุดประชาสัมพันธ (Information
Team) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีกระจาย
ขาว และประชาสัมพันธใหทราบถึงขอมูลและ
รวบรวมขอมูลของสถานการณการเกิดเหตุ

2.15 ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Director, ED) หมายถงึ ผูมีอํานาจ
และหนาท่ีอํานวยการ สัง่การขณะเกดิเหต ฉุุกเฉิน

2.16 ผูประสานงานเหตุฉุกเฉิน (Mutual
Aid Coordinator, MC) หมายถงึ ผูมีหนาท่ีประสาน
งานระหวางผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉินกบัหนวย
ปฏิบัติการและชุดประชาสัมพันธขณะเกิดเหตุ

2.17 หัวหนาหนวยดับเพลิง (Fire Chief
Unit, FCU) หมายถึง บุคคลท่ีมีตําแหนงสูงสุด
ในหนวยดับเพลิง และควบคุมชดุดับเพลิงต้ังแต
1 ชุดข้ึนไป ซึ่งไดรับการอบรมดับเพลิงข้ันสูง

2.18 หวัหนาชุดดับเพลงิ (Fire Leader, FL)
หมายถงึ ผูท่ีเปนหัวหนาชดุดับเพลิงซึง่ไดรับการ
อบรมดับเพลิงข้ันสงู ผานการอบรมการผจญเพลิง
การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย หลักการ
ปฐมพยาบาลข้ันตน

2.19 เจาหนาทีด่ับเพลิง (Fire Fighter
Officer) หรือ เจาพนักงานดับเพลิง (Fire Man /
Fire Brigade) หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการ
ระงับอัคคีภัย หรือผูไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติ
หนาท่ีในการระงับอัคคีภัย เชน การผจญเพลิง
การชวยเหลือ การกูภัย การกูชีพ เปนตน

2.20 ชุดโตตอบเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response Team, ERT) หมายถงึ ชดุผจญเพลิงและ
ชดุคนหาท่ีปฏิบติัการโตตอบเหตุการณท่ีเกดิข้ึน
ดวยความรวดเร็ว โดยไดรับการฝกอบรมเฉพาะ
ดาน เชน การผจญเพลิง การชวยเหลือ การกูภัย
การกูชีพ เปนตน

2.20.1 ชดุผจญเพลิง (Fire Man Team)
หมายถงึ ชดุเจาหนาท่ีปฏิบติัหนาท่ีระงบัอัคคีภัย
ขณะเกิดเหตุ ตองผานการอบรมการดับเพลิง
ผจญเพลิง

2.20.2 ชุดคนหา (Rescue Team, RT)
หมายถึง ผู ท่ี มีหนาท่ี คนหาและตรวจสอบ
ชวยเหลือผูประสบภัยและสูญหาย

2.21 ชุดปฐมพยาบาล (First Aid Team,
FAT) หมายถงึ ชดุเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือ
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ปฐมพยาบาลผูบาดเจบ็ท่ีผานการฝกอบรมตาม
หลักสตูรการปฐมพยาบาล

2.22 ผูตรวจพื้นที่  (Floor Area Warden,
FW) หมายถึง ผูมีหนาท่ีตรวจสอบและรายงาน
สภาพพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเกิดเหตุ

2.23 อพยพ (Evacuation) หมายถึง
การเคล่ือนยายคนไปยงัเสนทางท่ีกาํหนดอยาง
ปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

2.24 ผูนําอพยพ (Evacuation Leader,
EL) หมายถึง ผูทําหนาท่ีนําคนอพยพไปตาม
เสนทางท่ีกําหนดอยางปลอดภัยสูจุดรวมพล

2.25 พื้นที่ปลอดภัย (Safety Area)
หมายถึง บริเวณพื้นท่ีปลอดภัย เปนพื้นท่ีโลง
กวาง ติดกับทางสาธารณะท่ีกําหนดไว และมี
ระยะหางจากตัวอาคารท่ีเหมาะสมเพื่อรวมคน
และสามารถเคล่ือนยายไปยังพื้นท่ีอ่ืนได

2.26 ชุดปฏบัิตกิารตามแผน หมายถงึ
ผูมีหนาท่ีปฎิบัติการตามแผนท่ีกําหนดไว

2.27 ผูควบคมุพืน้ทีจ่ดุรวมพล (Assembly
Controller, AC) หมายถงึ ผูมีหนาท่ีตรวจสอบคน
และควบคุมพื้นท่ีจุดรวมพล

อาคารชดุสาํหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด

2.33 ผูบริหารอาคาร (Administrator
of Building) หมายถึง ผูมีหนาท่ีบริการจัดการ
อาคารท่ีไดรับมอบหมายในการบริการและอํานวย
ความสะดวกใหมีความปลอดภัย

2.34 เจาพนักงานทองถิ่น (Civil Officer)
หมายถึง

(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสาํหรับ
เขตกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัด
สาํหรับจังหวัดตางๆ

(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับเขตองคการบริหารสวนจงัหวัด

(3) นายกเทศมนตรี สาํหรับเขตเทศบาล
(4) นายกเมืองพทัยา สําหรับเขตเมืองพทัยา

(5) นายกองคการบริการสวนตําบล
สําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล

2.35 อาคาร (Building) ความหมาย
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมายถงึ ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสนิคา
สาํนกังานและสิง่กอสรางอ่ืนซึง่บคุคลเขาอยูหรือ
เขาใชสอยได

2.36 อาคารสูง (High-rise Building)
หมายถงึ อาคารท่ีบคุคลอาจจะเขาอยูหรือใชสอย
ท่ีมีความสงูต้ังแต 23 เมตร ข้ึนไป การวัดความ
สงูของอาคารใหวัดจากระดับพืน้ท่ีกอสรางถงึพืน้
ดาดฟา สาํหรับอาคารจัว่หรือปนหยาใหวัดจาก
ระดับพืน้ดินท่ีกอสรางถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ

2.37 อาคารขนาดใหญพเิศษ (Special
Large Building) หมายถงึ อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพือ่
ใชอาคารหรือสวนหนึง่สวนใดของอาคารเปนท่ีอยู
อาศัย ประกอบกจิการประเภทหรือหลายประเภท
โดยมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกนัต้ังแต 10,000 ตารางเมตร ข้ึนไป

2.38 อาคารสาธารณะ (Public Building)
หมายถงึ อาคารท่ีใชเพือ่ประโยชนในการชมุนมุ
คนไดโดยท่ัวไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การ
เมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การ
นันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรง
มหรสพ หอประชมุ โรงแรม โรพาํยาบาล สถาน
ศึกษา หอสมุด สนามกฬีากลางแจง สนามกฬีา
ในรม ตลาด หางสรรพสนิคา ศูนยการคา สถาน
บริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคาร
จอดรถ สถานรีถ ทาจอดเรือ สสุาน ฌาปนสถาน
ศาสนสถาน

2.39 อาคารชุมนุมคน (Assembly
Building) หมายถงึ อาคารหรือสวนใดของอาคาร
ท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนในการ
ชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 1,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแต 500 คนข้ึนไป

2.28 จดุรวมพล (Assembly Point) หมายถงึ
จดุนดัหมายท่ีปลอดภัย เปนพืน้ท่ีโลงติดกบัทาง
สาธารณะท่ีผูอพยพจากบริเวณท่ีเกดิเหตุมารวม
กันเพื่อรายงานตัวและนับจํานวน

2.29 ชุดประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment Team, Rat) หมายถึง ผูมีหนาท่ี
ประเมินความเสี่ยงตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

2.30  รถฉุกเฉิน (Ambulance) หมายถึง
ยานพาหนะท่ีใชรับสงผูประสบภัยท่ีมีอุปกรณ
ปฐมพยาบาลชวยชีวิตเพื่อนําสางโรงพยาบาล

2.31 เจาของอาคาร (Owner of Building)
หมายถึง ผูครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและเจาของกรรมสิทธิ์

2.32 ผูครอบครองอาคาร (Owner Occupancy
of Building) หมายถึง ผูจัดการของนิติบุคคล
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2.40 ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง
(Fire Man Lift) หมายถงึ ตัวลิฟตท่ีออกแบบเพือ่
ใหพนักงานดับเพลิงควบคุมการใชไดขณะเกิด
เพลิงไหม โดยมีการเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
สาํรองฉุกเฉิน

2.41 เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)
หมายถึง เคร่ืองสูบน้าํสําหรับน้าํดบัเพลงิโดยเฉพาะ
ท่ีสบูน้าํไดไมตํ่ากวา 150% ของปริมาตรสบูน้าํ
ท่ีกําหนด โดยมีความดันทางดานสงไมตํ่ากวา
65% ของความดันท่ีกําหนด ความดันน้ําเม่ือ
ปดวาลวทางดานสงสนิทตองมีความดันไมเกิน
140% ของความดันท่ีกาํหนด

2.42 ผนงั (Wall) หมายถงึ สวนกอสราง
ดานต้ังกัน้ภายนอกหรือระหวางหนวยของอาคาร
ใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน

2.43 ผนังทนไฟ (Fire Wall) หมายถึง
ผนงัทึบท่ีใชแบงพืน้ท่ีภายในอาคารออกเปนสวน
เพือ่ควบคุมการลามของไฟโดยมีอัตราการทนไฟ
ของผนงัชนดิตางๆ

2.45 แปลนอาคาร (Building Plan)
หมายถงึ แบบแสดงลักษณะขอบเขตตามแนวราบ
ของอาคารเม่ือดูจากดานบน (Top View)

2.46 แบบแปลนอาคาร (Building Plan
Drawing) หมายถงึ แบบแปลนท่ีเขียนแบบแสดง
รายละเอียดไวบนกระดาษไข พิมพเขียว หรือ
เปน แฟมขอมูลอิเล็กทรอนกิส (Electronic File)
ซึ่งมีท้ังระบบงาน โครงสรางอาคาร ระบบงาน
สุขาภิบาล ระบบงานไฟฟา ระบบงานปองกัน
อัคคีภัย และระบบงานสถาปตยกรรม ระบบงาน
เคร่ืองกล ระบบสื่อสาร เปนตน

2.47 แปลนบริเวณ (Layout Plan)
หมายถงึ แผนท่ีแสดงลักษณะ ท่ีต้ัง ขอบเขตของ
ท่ีดินและอาคาร รวมท้ังแสดงลักษณะขอบเขต
ของทีส่าธารณะในบรเิวณทีติ่ดตอกับทีดิ่นโดยสงัเขป

2.48 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire
Alarm System) หมายถงึ ระบบท่ีทํางานโดยใช
มนุษยหรือทํางานโดยอัตโนมัติ โดยมุงหมายท่ี
แจงการเตือนและควบคุมระบบเม่ือมีสถานการณ
ไฟไหมเกิดข้ึน  เปนไปตามรูปท่ี 1

น้าํดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
2.51 ชุดโทรทศันวงจรปด ซีซทีีวี (Closed

Circuit Television, CCTV) หมายถึง ระบบการ
บนัทึกภาพเคล่ือนไหวดวยกลองวงจรปดซึง่เปน
ระบบสาํหรบัการใชเพ่ือการรกัษาความปลอดภยัหรอื
ใชเพือ่สอดสองดูแลเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ ท่ีนอกเหนอืจากการรักษาความปลอดภัย

2.52 ระบบบีเอเอส (Building Automation
System, BAS) หมายถงึ ระบบการจดัการควบคุม
เพือ่รวบรวมขอมูลตรวจสอบและควบคุมการทํางาน
ของระบบตางๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.53 เขตเพลงิไหม (Fire Prone Area)
หมายถงึ ท่ีเกดิเพลิงไหมอาคารต้ังแต 30 หลังคา
เรือนข้ึนไปหรือมีพืน้ท่ีต้ังแต 1,600 ตารางเมตร
ข้ึนไป รวมถึงบริเวณท่ีพื้นท่ีติดตอกันภายใน
ต้ังแตระยะ 30 เมตร

2.49  ระบบสือ่สารฉกุเฉนิ (Emergency
Communication System) หมายถึง ระบบท่ีใช
สือ่สารเม่ือมีสถานการณไมปกติ ไดแก ประกาศ
แจงเหตุฉุกเฉิน ระบบโทรศัพทฉุกเฉินท่ีชวยใน
การประกาศ สัง่การ และแจงเหตุในภาวะฉุกเฉิน

2.50 ระบบดับเพลิงอตัโนมัติ (Automatic
Fire Extinguishing System) หมายถงึ ระบบดับเพลิง
ท่ีทํางานไดทันทีดวยตัวเองเม่ือเกดิเพลิงไหมหรือ
ความรอนจากเพลิงไหม เชน ระบบหัวกระจาย

2.54 ควันไฟ (Smoke) หมายถึงกลุม
ละอองของสารแขวนลอยในอากาศพรอมกบัน้าํ
และกาซอันเนือ่งจากวัสดุเกดิแตกสลายทางเคมี
เพราะความรอนหรือเกดิการเผาไหมข้ึน และมี
อากาศเขาไปปนรวมกลุมอยูดวย โดยควันไฟ
ตามนิยามนี้เปนควันท่ีเกิดจากอัคคีภัย โดยไม
รวมถงึควันไฟท่ีเกิดจากการทํางาน

2.55 อัตราทนไฟ (Fire Resistance
Rating) หมายถงึ ระยะเวลาท่ีชิน้สวน โครงสราง

รูปที่ 1 ตัวอยางระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ขอ 2.48)

ระบบลฟิต
ระบบอัดอากาศ

ระบบล้ินกันไฟและกันควัน

ระบบดับเพลงิอัตโนมัติ

ระบบอ่ืนๆ
ระบบไฟฟาสาํรองฉกุเฉนิ

ระบบตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (ควัน ความรอน)

แผงแสดงการเกดิเพลงิไหม

อุปกรณแจงเหตุ

แผงควบคุมระบบ
แจงเหตเุพลงิไหม
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สวนประกอบอาคารหรือระบบปองกนัไฟลามไม
ติดไฟเม่ือสมัผสัเพลิงไหมซึง่อาจพจิารณาในดาน
ความม่ันคงแข็งแรง การแทรกผานของกาซรอน
และความเปนฉนวน

2.56 การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณ
ระดับความเสี่ยง และการตัดสินวาความเสี่ยง
นั้นอยูในระดับใด

2.57 การระบอุนัตราย (Hazard Identification)
หมายถึง กระบวนการคนหาอันตรายท่ีมีอยูใน
แตละลักษณะงานและกจิกรรมแลวระบลัุกษณะ
อันตราย

2.58 อุปกรณตรวจจับสัญญาณอัตโนมัต ิ
(Automatic Detector) หมายถงึ อุปกรณท่ีใชจบั
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมโดยอัตโนมัติ เม่ือ
ตรวจจบัควันหรือความรอนถึงคาท่ีกําหนด

2.59 อุปกรณแจงเหต  ุ(Alarm Notification
Device) หมายถึง อุปกรณท่ีใชสําหรับแจงเหตุ
เพลิงไหมดวยสัญญาณเสียง และ/หรือ แสง

2.60 แผงควบคมุระบบแจงเหตเุพลงิ
ไหม (Fire Alarm Control Panel) หมายถงึ แผง
ควบคุมการทํางานของอุปกรณท้ังหมดในระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมผานสายควบคุมวงจร

2.61 แผงแสดงการเกิดเพลิงไหม
(Annunciator Panel) หมายถึง แผงท่ีแสดง
ตําแหนงท่ีเกดิเหตุ หรือบริเวณท่ีเร่ิมตรวจจบัได
ดวยดวงไฟทีอ่าจมแีผงภาพอาคารและเสยีงสญัญาณ
ประกอบดวย หรือแสดงผานจอภาพก็ได

2.62 โทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency
Telephone) หมายถงึ อุปกรณท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน
สําหรับสื่อสารภายในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ผานสายควบคุมวงจรหรือชองสัญญาณเชื่อม
ระหวางกนัดวยอุปกรณอ่ืนๆ สาํหรับสือ่สารผาน
โทรศัพท

2.63 อปุกรณแจงเหตุฉกุเฉนิ (Emergency
Alarm Device) หมายถึง อุปกรณแจงสัญญาณ
ดวยเสยีงประกาศ หรือเสยีงสญัญาณผานเคร่ือง
ขยายเสยีง หรือระบบสญัญาณอ่ืนๆ และลําโพง
ผานสายควบคุมวงจร

2.64 แผงแสดงภาวการณไหลของน้าํ
(Graphical Water Flow Panel) หมายถึง แผง
แสดงการไหลของน้ําในระบบทอน้ําดับเพลิง

2.65 แผงแสดงระบบลิฟต (Lift System
Panel) หมายถึง แผงแสดงการทํางานของลิฟต
ตางๆ ในระบบลิฟต

2.66 แผงควบคมุและแสดงผลระบบ
ลิ้นกันไฟและกันควัน หมายถึง แผงแสดงการ
ทาํงานของลิน้กันไฟลนัควนัในระบบควบคมุควนัไฟ

2.67 ระบบปลดลอก หมายถึง ระบบ
การควบคุมอุปกรณยดึบานประตูเขา-ออกปกติ
และตองมีวงจรควบคุมเชือ่มตอกบัระบบสญัญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม สามารถปลดลอกอัตโนมัติ
เม่ือเกิดเหตุ

2.68 แผงแสดงแหลงจายไฟฟา หมายถงึ
แผงแสดงสถานะของแหลงจายกระแสไฟฟาใน
ภาวะปกติและฉุกเฉิน

2.69 แผงควบคุม (Control Panel)
หมายถึง แผงแสดงผลควบคุมระบบตางๆ
ท้ังหมด เชน ระบบระบายอากาศ ระบบอัด
อากาศ ระบบลิฟต

2.70 แหลงจายไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
(EPS; Emergency Power Source) หมายถงึ แหลง
พลังงานไฟฟาสาํรองอิสระท่ีใชทดแทนเม่ือไฟฟา
จาก แหลงจายปกติขัดของ ท้ังนี้ โดยการจาย
พลังงานไฟฟาท่ีเชือ่ถอืไดใหแกบริภัณฑท่ีสาํคัญ
อยางอัตโนมัติภายในเวลาท่ีกําหนด เพราะถา
บริภัณฑดังกลาวไมทํางานอยางท่ีควรแลวก็จะ
เกดิใหเกดิอันตรายรายแรงแกชวิีตและทรัพยสนิ

2.71 ระบบอัดอากาศ (Air-pressu-
rized System) หมายถึง การใชพัดลมท่ีอาจจะ
ประกอบเขากบัทอลม หรือติดต้ังโดยตรงกบัชอง
บนัไดหนไีฟเพือ่สงลมและสรางความดันอากาศ
ใหคาตามท่ีกําหนด

2.72 ลฟิต (Lift) หมายถงึ อุปกรณท่ีใช
สําหรับนําคนและสิ่งของข้ึนลงระหวางพื้นของ
อาคารท่ีตางระดับกัน แตไมใชบันไดเล่ือนหรือ
ทางเล่ือน

2.73 ลฟิตพนกังานดบัเพลงิ (Fire Man
Lift) หมายถงึ อุปกรณใชสาํหรับบรรทุกพนกังาน
ดับเพลิง เพือ่ใหพนกังานดับเพลิงใชงานไดอยาง
ปลอดภัยขณะเกดิเพลิงไหม รวมถงึการผจญเพลิง
การคนหาผูประสบภัย และมีการเชื่อมตอกับ
ระบบไฟฟาสาํรองฉุกเฉิน

2.74 ระบบลิน้กันไฟและกันควนั (Fire
and Smoke Damper System) หมายถงึ อุปกรณ
ท่ีติดต้ังไวเพือ่กนัมิใหควันถกูสงตอไปยงัสวนอ่ืนๆ
ของระบบสงลม อุปกรณนี้ตองทํางานอัตโนมัติ
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โดยระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณตรวจจบั
ควันไฟสัง่ใหทํางาน และทําหนาท่ีในการปองกนั
ไมใหไฟถูกสงตอไปยังสวนอ่ืนของระบบสงลม
เชนเดียวกบัล้ินกนัไฟ อุปกรณนีต้องทํางานโดย
อัตโนมัติเม่ือถึงอุณหภูมิท่ีต้ังไว และตองมีการ
ทนไฟไดไมนอยกวาโครงสรางท่ีติดต้ังอยู

2.75 ระบบการระบายควัน (Smoke
Ventilation System) หมายถงึ ระบบควบคุมควัน
ไฟเม่ือเกิดเพลิงไหมเปนไปตามหลักวิศวกรรม

2.76 มอดูลมอนิเตอร (Monitor Module)
หมายถึง อุปกรณในระบบท่ีระบุตําแหนงได
(Addressable System) ใชตอกับวงจรของ
อุปกรณตรวจจบัสัญญาณอัตโนมัติ

2.77 มอดลูควบคมุ (Control Module)
หมายถึง อุปกรณในระบบท่ีระบุตําแหนงได
(Addressable System) ใชตอกับวงจรของ
อุปกรณแจงเหตุ

2.78 โซนตรวจจับ (Initiating Zone)
หมายถึง บริเวณหรือพื้นท่ีปองกันท่ีมีอุปกรณ
ตรวจจบัสญัญาณอัตโนมัติติดต้ังอยูในวงจร และ
สงสญัญาณไปยงัโซนแจงเหตุ

2.79 โซนแจงเหต ุ(Notification Zone)
หมายถึง บริเวณหรือพื้นท่ีปองกันท่ีมีอุปกรณ
แจงเหตุติดต้ังอยูเปนวงจร เม่ือรับสญัญาณของ
โซนตรวจจบั

2.80 การพิสูจนยินยันการแจงเหตุ
(Alarm Verification) หมายถึง การหนวงเวลา
(เปนวินาที) รอการตรวจจับเพลิงไหมซ้ําดวย
อุปกรณตรวจจับชุดเดิมกอนสงสัญญาณไปยัง
แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม

2.81 การปรบัตัง้ใหม (Reset) หมายถงึ
การทําใหระบบตางๆ กลับคืนสูสภาวะปกติ

2.82 วัฏจักรเดมิ่ง (Deming Circle)
หมายถึง การใชกระบวนการทํางาน วิธีปฏิบัติ
ควบคุมคุณภาพของแผน โดยการวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
และปรับปรุงแกไข ตามรูปท่ี ก.4

2.82.1 วางแผน (Plan) หมายถึง การ
วางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบ
คลุมถงึการกาํหนดความตองการในการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาสิ่งใหมๆ สําหรับการแกปญหาท่ี
เกดิข้ึนจากการปฏิบติังาน

2.82.2 ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง
การดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด

2.52.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
(Check) หมายถึง การตรวจสอบและประเมิน
ข้ันตอนปฏิบติัการดําเนินงานของแผนงาน

2.82.4 ปรับปรุงแกไข (Action) หมายถงึ
การนาํผลการประเมินเพือ่พฒันาปรับปรุงแผน
การดําเนินการไปปฏิบัติการใหมใหเหมาะสม
ตามสถานการณในคร้ังตอไป

3. ขอกําหนดของศนูยสัง่การดบัเพลงิ
ในอาคาร

3.1 อาคารท่ีตองมีหองสั่งการดับเพลิง
คือ อาคารสูง อาคารชุมนุมคน อาคารขนาด
ใหญพเิศษ และอาคารสาธารณะ สถานท่ีต้ังและ
ขนาดของหองสั่งการดับเพลิงตองอยูระดับพื้น
หรือสงูกวา 1 ชัน้ และควรอยูใกลลิฟตพนกังาน
ดับเพลิง มีขนาดพืน้ท่ีหองไมนอยกวา 16 ตาราง
เมตร โดยภายในหองตองมีระบบควบคุมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก พรอมท้ังระบบปองกัน
อัคคีภัยตามวิศวรออกแบบ ดังรูปท่ี 2

3.2 หองสัง่การตองสรางและปดลอมดวย
ผนงัทนไฟอยางนอย 2 ชัว่โมง มีประตูอยางนอย
1 บานเปดออกสูทางสาธารณะหรือภายนอก

Smoke Ventilation System

รูปท่ี 2 ตัวอยางหองสั่งการขนาดพื้นท่ี 16 m2 และมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อการสั่งการ (ขอ 3.1)

ชุดโทรทัศนวงจรปดซีซีทีวี (CCTV)
หรอืระบบบีเอเอส (BAS)

โครงสรางแผนบัญชาการศนูยสัง่การ
และแผนปฏบัิตกิารฉกุเฉนิ ตูเอนกประสงค มอีุปกรณ PPE

เครือ่งดบัเพลงิและชุดดบัเพลงิ
แบบแปลนอาคาร ระบบตางๆ
รวมเอกสารแผนฉกุเฉนิตางๆ

โตะวิทยุสั่งการและกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน
มีการเชื่อมตอดวยระบบออนไลน
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ไดโดยตรง หรือสถานท่ีปลอดภัย ระบบภายใน
หองสัง่การมีการจายพลังงานไฟฟาอยางนอย 2
แหลง คือ แหลงจายไฟปกติและแหลงจายไฟฟา
สาํรองฉุกเฉิน

3.3 อุปกรณภายในหองสั่งการดับเพลิง
อยางนอยตองมี

3.3.1 แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม/ระบบดับเพลิง

3.3.2 อุปกรณประกาศเรียกฉุกเฉิน
3.3.3 แผงแสดงระบบลิฟต
3.3.4 แผงควบคุมและแสดงผลระบบ

ล้ินกันไฟและล้ินกันควัน
3.3.5 แผงควบคุมการไหลของน้าํ
3.3.6 แผงแสดงแหลงจายไฟฟา
3.3.7 โทรศัพทสายตรงอยางนอย 1 คูสาย

และหมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉินท่ีเกีย่วของ
เชน 199 แจงเหตุเพลิงไหม ดับเพลิง 191 แจง
เหตุดวนเหตุราย 1784 สายดวนกรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 1669 สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)

3.3.8 ระบบอินเตอรเน็ต แบบสายและ
แบบไรสาย

3.3.9 วิทยุสือ่สาร
3.3.10 เคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวา 4.5

กโิลกรัม
3.3.11 ตูเกบ็ประแจประจําอาคาร และ

รหัสประตู

3.3.12 ตู หรือท่ี เก็บแบบแปลนงาน
ระบบตางๆ ของอาคาร

3.3.13 อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคล
ชุดผจญเพลิง และคูมือการใชอุปกรณตางๆ

3.3.14 จอแสดงภาพ CCTV และอุปกรณ
ควบคุมครอบคลุมพื้นท่ีสําคัญท้ังแนวราบและ
แนวด่ิง

3.3.15 ไฟสาํรองฉุกเฉินเพือ่ใชในกรณท่ีี
เกดิเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับในหองสั่งการ

3.3.16 แบบแปลนอาคาร ระบบไฟฟา
ระบบเคร่ืองกล ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกัน
อัคคีภัย และแบบแปลนท่ีกอสรางเพิม่เติม หรือ
ปรับปรุงหองในปจจบุนัของอาคารท้ังหมด ตอง
เกบ็รักษาแบบแปลนขางตนไวในหองสัง่การดับ

เพลิงอยางนอย 1 ชุด พรอมใชตลอดเวลา
3.4 ขอมูล การจดบันทึก และรายงาน

ดานความปลอดภัยของอาคาร ตองรวบรวมและ
จดัเกบ็ไวภายในหองสัง่การดับเพลิงอยางนอย 1
ขุด ตลอดเวลา

3.5 แผงควบคุมตางๆ เชนแผงควบคุม
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณประกาศเรียก
ฉุกเฉิน แผงแสดงระบบลิฟต แผงควบคุมและ
แสดงผลระบบล้ินกนัไฟและกนัควัน แผงควบคุม
การไหลของน้ํา ผังแสดงแหลงจายไฟฟา แผง
แสดงการเกิดเพลิงไหม ตองแสดงผลอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

3.5.1 แสดงผลดวยดวงไฟพรอมปายบอก
พืน้ท่ีเกิดเหตุ

3.5.2 แสดงผลดวยดวงไฟประกอบกับ
แบบแปลนอาคารท่ีแสดงแนวแบงพืน้ท่ีเกดิเหตุ
ชดัเจน

3.5.3 แสดงผลดวยอักษรบนจอแสดงผล
ขอความระบุหมายเลขพื้นท่ีเกิดเหตุ

3.5.4 แสดงผลดวยภาพแบบแปลน
อาคารบนจอคอมพิวเตอรท่ีมีการปรับปรุงให
เปนปจจบุนัตลอด

3.6 การติดต้ังแผงควบคุมและแผงแสดง
ผล ตองติดต้ังตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและ
ขอกาํหนดดังนี้

3.6.1 ติดต้ังในตําแหนงท่ีเห็นและเขาถงึ
ไดสะดวก
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3.6.2 ตองมีพื้นท่ีดานหนาแผงท่ีทําให
แผงหางจากสิง่กัดขวางอ่ืนดานหนาไมนอยกวา
1 เมตร

ภาคผนวก ก.
แผนบัญชาการศนูยสัง่การ (ขอ 2.3)
ก.1 ตัวอยางโครงสรางแผนบัญชาการ

ศูนยสั่งการ ดังรูปท่ี ก.1

ก.2 ตัวอยางแผนผังแผนปฏิบั ติงาน
ฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ ดังรูปท่ี ก.2

ตัวอยางตําแหนงของหนวยปฏิบติัการตาม
แผนปฏิบติัการฉุกเฉินในกรณเีกดิเหตุเพลิงไหม

1. ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน
2. ผูประสานงานเหตุฉุกเฉิน
3. ผูบัญชาการ/หัวหนาศูนยสั่งการ ณ

ท่ีเกิดเหตุ
4. หัวหนาหนวยดับเพลิง
5. หัวหนาชุดดับเพลิง

รูปท่ี ก.1 ตัวอยางแผนบัญชาการศูนย สั่งการ (ขอ 2.3 และขอ ก.1)

รูปท่ี ก. 2 แผนผงัแผนปฏิบัตงิานฉุกเฉนิ/แผนเผชญิเหต ุ(ขอ 2.2 และขอ ก.2)

6. ชดุโตตอบเหตุฉุกเฉิน
7. ชดุผจญเพลิง

รูปท่ี ก.3 วัฏจักรเดม่ิง (ขอ 2.82 และ ขอ ก.3)

รูปท่ี ก.4 แผนวัฏจักรเดม่ิงเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (ขอ 2.82 และขอ ก.4)

8. ชุดปฐมพยาบาล
9. ชุดประชาสัมพันธ
10. ผูตรวจพืน้ท่ี
11. ผูนําอพยพ
12. ผูควบคุมพื้นท่ีจุดรวมพล
13. ชุดตัดระบบ
14. ชดุคนหา
15. ชุดประเมินความเสี่ยง

16. รถฉุกเฉิน
ก.3 ตัวอยางการปรับปรุงแผนท่ีมีปญหา

อปุสรรคจากการเกดิเหตแุลว หรือไดจากการซักซอม
โดยปรับปรุงพฒันาแผนใหเหมาะสมกบัสถานการณ
โดยใชหลกัการของวฏัจักรเดม่ิง ตามรูปท่ี ก.3

ก.4 ตัวอยางแผนวัฏจกัรเดม่ิงเพือ่ปรับปรุง
และพฒันา

ทีม่า: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที ่4887 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัมิาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม ขอกําหนดในหารปองกันอคัคภียั
เลม 7 ศนูยสัง่การดบัเพลงิในอาคาร

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบันีมี้ผลต้ังแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา
(วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที ่14 ธันวาคม
พ.ศ. 2559)

ผูอํานวยการศูนยสัง่การ

ผูบัญชาการรวม

เจาหนาที่ประสานงานหลัก

เจาหนาที่เทคนิค

ผูบัญชาการสั่งการ/หัวหนาศูนยสั่งการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

เจาหนาที่ดานความปลอดภัย

ชุดปฏิบัติการตามแผน/อพยพ/ตอบโต

ชุดปฐมพยาบาล

ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน
ชุดประเมินความเสี่ยง

ผูบัญชาการ/หัวหนา
ศนูยสัง่การ ณ ทีเ่กิดเหตุ

ชุดประชาสัมพันธ

อื่นๆ

ชดุคนหา/ชวยเหลอื

เจาหนาที่ดับเพลิง/
ชดุผจญเพลงิ

หัวหนาชดุดับเพลิง

เจาหนาท่ีเทคนิค/ชุดตัดระบบ

ผูประสานงานเหตุฉกุเฉิน

รถฉกุเฉนิ

ชดุปฐมพยาบาล

ผูควบคุมพ้ืนทีจุ่ดรวมพล

ผูนําอพยพ

ผูตรวจพ้ืนที่

อื่นๆ

วัฏจักรเดม่ิง

ตรวจสอบ/ประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติของแผน

นําผลประเมินปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนา
แผนใหเหมาะสมตามสถานการณตอไป

นําแผนมาปฏิบัตตามเหตุการณ

กําหนดแผน

ทบทวนและพัฒนา

Deming Cycle
Plan

Do

Check

Action

Plan Do

Act Check


