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ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

(Automatic Sprinklers System) เป็นระบบอุปกรณ์

ดับเพลิงภายในอาคารที่หัวกระจายน้ำจะเปิด

ออกด้วยตัวเองเพ่ือให้น้ำไหลออกมาด้วยแรงดัน

เหมาะสมเพ่ือดับไฟอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นไปตาม

กลไกการตอบสนองตอ่ความร้อนเม่ืออุณหภมิู

ห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และระบบตรวจจับ

อัคคีภัยเป็นตัวบังคับการทำงาน

ปัจจุบันนี้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

อัตโนมัติดังกล่าวได้รับความนิยมแพร่หลายไป

ทุกภูมิภาคของโลกภายใต้ระบบการทำงานและ

รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายโดยใช้มาตรฐาน

NFPA13 : Standard for the Installation of

Sprinkler Systems เป็นแนวทางหลักในการ

ออกแบบ ติดต้ัง ใช้งาน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง

และอ่ืนๆ ซ่ึงหลายประเทศ รวมถึงไทยเราได้นำ

มาตรฐานดังกล่าวมาเป็นพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์

เป็นมาตรฐานของหลายสถาบันท่ีรับผิดชอบการ

ควบคุมคุณภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก. 2541 เล่ม 4-2555) หรือ

มาตรฐานหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัต ิ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 8127-52)

นิยามหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

มาตรฐาน มอก. 2541 เล่ม 4 -2555

อธิบายความหมายของระบบหัวกระจายน้ำดับ

เพลิงอัตโนมัติท่ีแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)

หมายถึง ระบบท่ีหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ติดตั้งเข้ากับท่อที่มีน้ำบรรจุอยู่และต่อเข้ากับ

แหล่งน้ำ ระบบนี้จ่ายน้ำดับเพลิงผ่านหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงอัตโนมัติทันทีท่ีหัวกระจายน้ำดับเพลิง

อัตโนมัติเน่ืองจากความร้อนของเพลิง

 ระบบเปิดทะลัก (Deluge System)

หมายถึง ระบบท่ีหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ติดต้ังเข้ากับท่อน้ำต่อกับแหล่งน้ำผ่านวาล์วควบคุม

น้ำเข้าระบบ ในช่วงเวลาปกติไม่มีน้ำในท่อและ

ในหัวกระจายน้ำดับเพลิง เม่ือระบบตรวจจับท่ี

ติดต้ังในบริเวณเดียวกับหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ตรวจพบเพลิงไหม้จึงส่งสัญญาณให้วาล์วควบคุม

น้ำเข้าระบบเปิดให้น้ำเข้าระบบและจ่ายน้ำออก

ทางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัว

 ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)

หมายถึง ระบบท่ีหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ติดต้ังเข้ากับท่อท่ีบรรจุอากาศอัดหรือไนโตรเจนอัด

เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออก

เนื่องจากความร้อนของเพลิงทำให้อากาศหรือ

ก๊าซที่อัดอยู่ระบายออก ความดันก๊าซที่ลดลง

ทำให้วาล์วในระบบท่อแห้งเปิดจ่ายน้ำออกทาง

หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเฉพาะหัวท่ีเปิด

 ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Dry

Pipe Preaction System) หมายถึง ระบบท่ีหัว

กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อที่

บรรจุอากาศหรืออากาศอัดทำงานร่วมกับระบบ

ตรวจจับที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกับหัวกระจาย

น้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยเม่ือตรวจพบเพลิงไหม้
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จะส่งสัญญาณให้วาล์วในระบบท่อแห้งแบบชะลอ

น้ำเข้าเปิดน้ำเข้ามารอในท่อและจ่ายน้ำดับเพลิง

ผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทันทีท่ีหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออกเนื่องจากความร้อน

ของเพลิง

และหากแบ่งตามลักษณะการติดต้ัง หัว

กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

 ชนิดหัวคว่ำ หมายถึง หัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงอัตโนมัติติดต้ังในลักษณะท่ีน้ำดับเพลิง

จ่ายลงในแนวดิ่งและปะทะกับแผ่นกระจายน้ำ

 ชนิดหัวหงาย หมายถึง หัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงอัตโนมัติติดต้ังในลักษณะท่ีน้ำดับเพลิง

จ่ายข้ึนไปในแนวด่ิงและปะทะกับแผ่นกระจายน้ำ

 ชนิดติดกำแพง หมายถึง หัวกระจาย

น้ำดับเพลิงอัตโนมัติชนิดติดกำแพง กระจายน้ำ

ส่วนใหญ่ออกเป็นรูปทรงกลม โดยใช้เฉพาะกับ

พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อยและพื้นที่ครอบ

ครองอันตรายปานกลาง

ขณะท่ีมาตรฐาน มยผ. 8127-52 ไม่ได้

นิยามระบบการทำงานแต่อธิบายความหมาย

ของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ ท่ีแบ่งตาม

รูปร่างลักษณะและรูปแบบการติดต้ังดังต่อไปน้ี

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดฝังเสมอ

แนวฝ้า (Flush Ceiling Sprinkler) หมายถึงหัว

กระจายน้ำดับเพลิงท่ีมีส่วนท่ีโผล่พ้นฝ้าเพดาน

ลงมาเพียงเล็กน้อย

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีมีการเคลือบ

ผิว เคลือบสีท่ีผิว หรือชุบโลหะท่ีผิว (Coated,

Painted or Plated Sprinkler) หมายถึง หัวกระจาย

น้ำดับเพลิงท่ีได้รับการเคลือบผิวหรือทำสี หรือ

ชุบโลหะมาจากโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การตกแต่ง

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดซ่อนใน

ฝ้าเพดาน (Concealed Ceiling Sprinkler) หมายถึง

หัวกระจายน้ำดับเพลิงซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานและมี

ฝาครอบท่ีติดต้ังปิดอยู่ในแนวฝ้าเพ่ือความสวยงาม

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดท่อแห้ง

(Dry Type Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงท่ีติดต้ังร่วมกับอุปกรณ์ท่ีสามารถกักน้ำ

ไว้จนกว่าหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานจึง

ปล่อยน้ำเข้าสู่หัวกระจายน้ำ ซ่ึงหัวกระจายน้ำน้ี

หมายถึง หัวกระจายน้ำแบบตั้งขึ ้น คว่ำลง

ติดผนัง หัวจม และอ่ืน ๆ

 หัวกระจายน้ำด ับเพลิงร ุ ่นเก ่า

[Conventional (Old Style) Sprinkler] หมายถึง

หัวกระจายน้ำท่ีใช้ติดต้ังแบบหงายข้ึนหรือแบบ

คว่ำลงท่ีกระจายน้ำระหว่างร้อยละ 40 ถึง 60

ของปริมาณน้ำท้ังหมดลงสู่พ้ืนด้านล่างโดยการ

กระจายน้ำจะครอบคลุมพ้ืนท่ีรัศมี 3.05 เมตร

ใต้หัวกระจายน้ำท่ีอัตราการไหล 0.95 ลิตรต่อวินาที

 หัวกระจายน้ำที่สามารถควบคุมอัตรา

การไหล [Flow Control (FC) Sprinkler] หมายถึง

หัวกระจายน้ำท่ีสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำ

ได้เองโดยอัตโนมัติตามช่วงอุณหภูมิท่ีกำหนด

Quick Response (QR) Sprinkler Concealed Ceiling Sprinkler

Concealed Ceiling Sprinkler

Flush Ceiling Sprinkler

Open Sprinkler

Wax Coated Sprinkler
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 หัวกระจายน้ำดับเพลิงเคลือบขี้ผึ้ง

สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมสูง (High Temp, Wax

Coated Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ

เพลิงที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการทนต่อการ

กัดกร่อนและมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงไม่เกิน

65.56 องศาเซลเซียส

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวเปิด

(Open Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิง

แบบอัตโนมัติที่ถูกถอดเอาส่วนตอบสนองต่อ

ความร้อนออกไปแล้วและรูทางผ่านน้ำถูกเปิดอยู่

 หัวกระจายน้ำแบบคว่ำลง (Pendent

Sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่

ติดตั้งโดยให้แผ่นกระจายน้ำอยู่ต่ำกว่ารูทาง

ผ่านน้ำและมีทิศทางการไหลของน้ำไหลลงจากรู

ทางผ่านน้ำ

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบตอบ

สนองไว [Quick Response (QR) Sprinkler]

หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่เป็นตามข้อ

กำหนดของการทดสอบความไวในการทำงาน

ท่ีติดต้ังโดยมีระยะห่างระหว่างหัวปกติ

 หัวกระจายน้ำแบบตอบสนองไว

ขยายพื้นที่ครอบคลุมกับพื้นที่อันตรายน้อย

(Quick Response-extended Coverage Light

Hazard Occupancy) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ

เพลิงท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและ

ผ่านการทดสอบความไวในการตอบสนองแล้ว

และมีการติดตั้งโดยมีระยะการติดตั้งห่างกว่า

หัวกระจายน้ำแบบมาตรฐาน และเป็นไปตาม

ข้อกำหนดของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย

พ้ืนท่ีครอบคลุมกับพ้ืนท่ีอันตรายน้อยแล้ว

 หัวกระจายน้ำแบบตอบสนองไวขยาย

พื ้นที ่ครอบคลุมกับพื ้นที ่อ ันตรายปานกลาง

(Quick Response-extended Coverage Ordinary

Hazard Occupancy) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับ

เพลิงท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและ

ผ่านการทดสอบความไวในการตอบสนองแล้ว

และมีการติดตั้งโดยมีระยะการติดตั้งห่างกว่า

หัวกระจายน้ำแบบมาตรฐาน และเป็นไปตาม

ป้ายเดือนห้ามแขวนไม้แขวนเส้ือกับหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดผนัง

ข้อกำหนดของหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย

พ้ืนท่ีครอบคลุมกับพ้ืนท่ีอันตรายปานกลางแล้ว

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดฝังในฝ้า

เพดาน (Recessed Sprinkler) หมายถึง หัว

กระจายน้ำดับเพลิงที่ส่วนทั้งหมดของตัวหัว

กระจายน้ำ หรือโครง หรือส่วนอ่ืนใดนอกเหนือ

จากเกลียวต่อท่อหัวกระจายน้ำถูกติดตั้งอยู่ใน

ตัวเรือนที่จมอยู่เหนือฝ้าหรือผนัง

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดตั้ง

บนผนัง (Sidewall Spray Sprinkler) หมายถึง

หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งบนผนังบริเวณ

ใกล้ฝ้าเพดานและมีการกระจายน้ำลงไปบนผนัง

และพุ่งออกไปในรูปแบบหน่ึงส่วนส่ีของทรงกลม

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัว

โปรยน้ำ (Water Spray Sprinkler) หมายถึง หัว

กระจายน้ำดับเพลิงท่ีติดต้ังในรูปแบบหงายข้ึน

หรือคว่ำลงท่ีมีการกระจายน้ำลงบนพ้ืนเป็นรูป

ทรงร่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิการไหลท่ี K=5.6

ครอบคลุมพื้นที่รูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลาง 4.88 เมตร ใต้หัวกระจายน้ำสูง 1.22

เมตร ท่ีอัตราการไหล 0.95 ลิตรต่อวินาที (15

แกลลอนต่อนาที)

 หัวกระจายน้ำชนิดหงาย (Upright

sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่

ติดตั้งโดยมีแผ่นกระจายน้ำอยู่เหนือรูทางผ่าน

น้ำและการไหลของน้ำไหลข้ึนผ่านรูทางผ่านน้ำ

นอกจากน้ี มาตรฐาน มยผ. 8127-52

ยังระบุถึงหัวกระจายน้ำดับเพลิงอีก 2 ชนิด แบ่ง

ตามการติดต้ังครอบคลุมพ้ืนท่ีอันตราย ได้แก่

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย

ความครอบคลุมพ้ืนท่ีอันตรายน้อย หมายถึง

หัวกระจายน้ำที่จะ

(1) ใช้ติดตั้งโดยมีระยะห่างแต่ละหัว

มากกว่าระยะห่างปกติ

(2) เร่ิมทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยส่วน

ตอบสนองความร้อนและกลไกการปล่อยน้ำ

ที่มีระยะเวลาตอบสนองเท่ากับหรือต่ำกว่าหัว

กระจายน้ำประเภทความเร็วการตอบสนองปกติ

ท่ีมีระยะห่างการติดต้ังปกติ

Water Spray Sprinkler
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(3) ปล่อยน้ำเหนือพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีระบุ

ขณะได้รับอัตราการไหลของน้ำต่ำสุดท่ีกำหนด

(4) สำหรับใช้กับพื้นที่ครอบคลุมอันตราย

น้อยท่ีกำหนดในมาตรฐานปอ้งกันอัคคีภัยของ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ

มาตรฐาน NFPA13 : Standard for the Installation

of Sprinkler Systems

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดขยาย

ความครอบคลุมพื้นที ่อันตรายปานกลาง

หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ี

(1) ใช้ติดตั้งโดยมีระยะห่างแต่ละหัว

มากกว่าระยะห่างปกติ

(2) เร่ิมทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยส่วน

ตอบสนองความร้อนและกลไกการปล่อยน้ำ

ที่มีระยะเวลาตอบสนองเท่ากับหรือต่ำกว่าหัว

กระจายน้ำประเภทความเร็วการตอบสนองปกติ

ท่ีมีระยะห่างการติดต้ังปกติ

(3) ปล่อยน้ำเหนือพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีระบุ

ขณะได้รับอัตราการไหลของน้ำต่ำสุดท่ีกำหนด

(4) สำหรับใช้กับพื้นที่ครอบคลุมอันตราย

ปานกลางท่ีกำหนดในมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย

ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หรือมาตรฐาน NFPA13 : Standard for the

Installation of Sprinkler Systems ฉบับล่าสุด

คุณลักษณะหัวกระจายน้ำดับเพลิง

มาตรฐาน มยผ. 8127-52 อธิบายคุณ

ลักษณะหัวกระจายน้ำดับเพลิง (ตามมาตรฐาน

การทดสอบ) ดังต่อไปน้ี

คุณลักษณะท่ัวไป

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้อง

สร้างให้มีการป้องกันการร่ัวซึมของน้ำ และเม่ือ

อุปกรณ์เปิดใช้งาน ส่วนประกอบที่ใช้ในการ

กักน้ำทั้งหมดต้องสามารถหลุดออกจากตัวหัว

กระจายน้ำดับเพลิงได้ท้ังหมดท่ีแรงดัน 0.034

เมกะปาสกาล (5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) เป็นอย่าง

น้อยจนถึงพิกัดแรงดันใช้งานโดยไม่กีดขวาง

การไหลของน้ำ

 ชิ้นส่วนที่ถูกกดพิมพ์ขึ้นรูปบนตัวหัว

กระจายน้ำดับเพลิงต้องไม่มีการแตกร้าวหรือ

แยกส่วน และมีขอบรอยตัดท่ีเรียบสะอาด

 ส่วนประกอบต่างๆ ของหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงต้องมีการใช้กาวเคมีหรือกลไกการ

ประกอบที่ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือในการ

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิการไหลและขนาดเกลียว (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 2 ระดับอุณหภูมิการทำงานและรหัสสี (มยผ. 8127-52)

ปรับตั้งชิ้นส่วนได้โดยเครื่องมือช่างทั่วไป และ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้กับตัว

หัวกระจายน้ำ

เกลียวด้านขาเข้า

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องมีเกลียว

ตัวผู้ทางด้านขาเข้าขนาดเป็นไปตามที่กำหนด

ในตาราง 1 (มยผ. 8127-52)

 เกลียวของหัวกระจายน้ำต้องมีรอยกัด

ท่ีสะอาดและไม่มีรอยสะดุด หรือบ่ินแหว่ง

พิกัดอุณหภูมิใช้งาน (Temperature

Rating)

 พิกัดอุณหภูมิและการแบ่งประเภท

อุณหภูมิแวดล้อมของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

อัตโนมัติเป็นไปตามตารางท่ี 2 (มยผ. 8127-52)

 พิกัดแรงดันใช้งาน หัวกระจายน้ำดับ

เพลิงต้องมีพิกัดแรงดันใช้งานท่ี 1.2, 1.7 หรือ

2.1 เมกะปาสกาล (175, 250 หรือ 300 ปอนด์

ต่อตารางน้ิว)

ค่าสัมประสิทธ์ิการไหล K

 หัวกระจายน้ำด ับเพลิงต ้องมีค ่า

สัมประสิทธิการไหลเป็นไปตามตารางที่ 1

(มยผ. 8127-52)
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 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทางผ่านน้ำ

หรือทางไหลของน้ำใดๆ ต้องมีขนาดอย่างน้อย

5.3 มิลลิเมตร

การเคลือบผิวและการชุบเคลือบผิว

(Coatings and plating)

 การทำงานและพฤติกรรมการกระจาย

น้ำของหัวกระจายน้ำต้องไม่ได้รับผลกระทบ

จากการเคลือบผิวหรือชุบผิวใดๆ ท่ีกระทำโดย

โรงงานผู้ผลิต

 การเคลือบผิวหรือชุบผิวป้องกันการ

กัดกร่อนต้องมีการกระทำโดยสม่ำเสมอตลอด

ช้ินงาน

 การเคลือบขี ้ผ ึ ้งต้องไม่มีการแตก

กะเทาะตามอายุการใช้งาน

 หัวกระจายน้ำที่ใช้กระเปาะแก้วแตก

แบ่งตามลักษณะของระดับอันตรายเพื่อความ

มุ่งหมายในการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยตาม

กฎหมายกำหนดโดยไม่พิจารณาถึงชนิดของ

การก่อสร้าง

พื้นที่ครอบครองแบ่งออกตามลักษณะ

การครอบครองและการใช้งานปกติของวัสดุที่

สามารถติดไฟและลามไฟได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พื้นที ่ครอบครองอันตรายน้อย

(Light Hazard Occupancy) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ

การใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้วางอยู่ภายใน

พ้ืนท่ีปริมาณต่ำ ไม่มีการจัดเก็บวัสดุหรือสินค้า

ในเชิงพาณิชย์

ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย

(ภาคผนวก ก.1)

 โรงแรม อาคารที่พักอาศัยรวมหรือ

อพาร์ตเมนท์ (เฉพาะส่วนห้องพัก)

 สำนักงานทั่วไป

 โบสถ์ วัด และวิหาร สโมสร

 สถานศึกษา

 โรงพยาบาล (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐาน

โรงพยาบาล)

 สถานพยาบาลและพักฟื้น (ควบคุม

วัสดุตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง)

 ห้องสมุด (ยกเว้นห้องสมุดท่ีมีช้ันวาง

หนังสือขนาดใหญ่)

 พิพิธภัณฑ์

2. พ้ืนท่ีครอบครองอันตรายปานกลาง

(Ordinary Hazard Occupancy) แบ่งออกเป็น

2 กลุ่ม

2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง

กลุ่ม 1 (Ordinary Hazard Occupancy Group 1) เป็น

พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้

วางอยู่ภายในพ้ืนท่ีปริมาณปานกลาง มีการจัด

เก็บวัสดุหรือสินค้าท่ีมีความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร

ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายปาน

กลางกลุ่ม 1 (ภาคผนวก ก. 2.1)

ได้เป็นส่วนตอบสนองต่อความร้อนต้องมีฝาครอบ

ป้องกันกระเปาะแก้วระหว่างการติดต้ัง และต้อง

ถูกถอดออกก่อนเปิดใช้งานระบบหัวกระจายน้ำ

ทั้งนี้ หัวกระจายน้ำแบบซ่อนเหนือฝ้าหรือหัว

กระจายน้ำท่ีมีโครงลวดกันกระแทกอาจไม่จำเป็น

ต้องมีการติดตั้งฝาครอบป้องกันกระเปาะแก้ว

ระหว่างการขนส่งและติดต้ัง

การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับ

เพลิงอัตโนมัติ

ส่ิงสำคัญต้องพิจารณาก่อนการออกแบบ

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ได้แก่

พ้ืนท่ีครอบครอง (Occupancy Area) เน่ืองจาก

ต้องออกแบบระบบให้ตรงกับค่าความต้องการ

ของพื้นที่ครอบครองแต่ละชนิด ซึ่งมาตรฐาน

มอก. 2541 เล่ม 4-2555 อธิบายความหมาย

ของพ้ืนท่ีครอบครองดังน้ี

พื้นที่ครอบครอง (Occupancy Area)

หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกัน

Occupancy Area
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 ท่ีจอดรถยนต์และห้องแสดงรถยนต์

 โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม

 ร้านทำขนมปัง

 ร้านซักผ้า

 โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง

 โรงงานผลิตแก้วและวัสดุท่ีทำจากแก้ว

 ภัตตาคาร

 โรงงานผลิตเคร่ืองบริโภคประจำวัน

 โรงภาพยนตร์และการศูนย์ประชุม

(ไม่รวมเวทีและเวทีหลังม่าน)

 สำนักงานที่เป็นอาคารสูงและอาคาร

ขนาดใหญ่

2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง

กลุ่ม 2 (Ordinary Hazard Occupancy Group 2) เป็น

พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่มีวัสดุเผาไหม้ได้

วางอยู่ภายในพ้ืนท่ีปริมาณปานกลาง มีการจัด

เก็บวัสดุหรือสินค้าที่มีความสูงไม่เกิน 3.66 เมตร

ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายปาน

กลางกลุ่ม 2 (ภาคผนวก ก.2.2)

 โรงงานผลิตสินค้าท่ีทำจากหนังสัตว์

 โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม

 โรงงานผลิตส่ิงทอ

 โรงงานยาสูบ

 โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้

 โรงพิมพ์และส่ิงพิมพ์โฆษณา

 โรงงานใช้สารเคมี

 โรงสีข้าว

 โรงกลึง

 โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ

 โรงต้มกล่ัน (Distillation)

 อู่ซ่อมรถยนต์

 โรงงานผลิตยางรถยนต์

 โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเคร่ือง

 โรงงานกระดาษและผลิตเย่ือกระดาษ

 โรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ

 ท่าเรือและสะพานส่วนที่ยื่นไปในน้ำ

 โรงงานผลิตอาหารสัตว์

 โรงภาพยนตร์

 โรงมหรสพท่ีมีการแสดง

 ที่ทำการไปรษณีย์

 ร้านค้า

 ห้องสมุด (มีช้ันเก็บหนังสือขนาดใหญ่)

 ร้านซักแห้ง

 ห้องเก็บของ

 ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าท่ีเป็น

อาคารขนาดใหญ่

 ซุปเปอร์สโตร์ที่เก็บสินค้าสูงไม่เกิน

3.6 เมตร

3. พื ้นที ่ครอบครองอันตรายมาก

(Extra Hazard Occupancy) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 1

(Extra Hazard Occupancy Group 1) เป็นพ้ืนท่ี

ท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีมีวัสดุเผาไหม้ได้วางอยู่

ภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว

ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยู่ในพ้ืนท่ีปริมาณน้อย

ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก

กลุ่ม 1 (ภาคผนวก ก.3.1)

 โรงเก็บและซ่อมเคร่ืองบิน

 พ้ืนท่ีท่ีใช้งานโดยมีของเหลวไฮดรอลิค

ติดไฟได้

 หล่อด้วยแบบโลหะ

 ข้ึนรูปโลหะ

 โรงงานผลิตไม้อัดและไม้แผ่น

 โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีจุดวาบไฟ

ต่ำกว่า 37.90 เซลเซียส)

 อุตสาหกรรมยาง

 โรงเล่ือย

 โรงงานสิ่งทอรวมทั้งโรงฟอก ย้อม

ป่ันฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ และฟอกขนสัตว์

 โรงทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยโฟม

3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 2

(Extra Hazard Occupancy Group 2) เป็นพ้ืนท่ี

ท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีมีวัสดุเผาไหม้ได้วางอยู่

ภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว

ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยู่ในพ้ืนท่ีปริมาณมาก

ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก

กลุ่ม 2 (ภาคผนวก ก.3.2)

 โรงงานผลิตยางมะตอย

 โรงพ่นสี

 โรงกล่ันน้ำมัน

 โรงงานผลิตน้ำมันเคร่ือง

 พื้นที่ที่ใช้สารฉีดชนิดของเหลวติดไฟได้

 โรงชุบโลหะที่ใช้น้ำมัน

 อุตสาหกรรมพลาสติก

 พ้ืนท่ีล้างโลหะด้วยสารละลาย

 การเคลือบสีด้วยการจุ่ม
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การออกแบบเพื่อกำหนดปริมาณน้ำ

ดับเพลิงท่ีต้องการ

การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับ

เพลิงอัตโนมัติเพื่อกำหนดปริมาณน้ำดับเพลิง

ท่ีต้องการมี 2 วิธี (มาตรฐาน มอก. 2541 เล่ม

4-2555) ได้แก่

1. วิธีตารางท่อ (Pipe Schedule Method)

ใช้ได้กับพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะดังน้ี

 มีการต่อเติมหรือปรับปรุงระบบเดิม

ท่ีออกแบบโดยใช้วิธีตารางท่อ

 มีการต่อเติมหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีครอบ

ครองอันตรายมากที่เดิมมีการออกแบบโดยใช้

วิธีตารางท่อ

 ติดตั้งระบบใหม่พื้นที่ไม่เกิน 465

ตารางเมตร

 ติดตั้งระบบใหม่พื้นที่ไม่เกิน 465

ตารางเมตร ท่ีมีอัตราไหลเป็นไปตามตารางท่ี 1

(มอก. 2541 เล่ม 4-2555) และมีแรงดันคง

เหลือ (Residual Pressure) ท่ีจุดสูงสุดของหัว

กระจายน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 340 kPa

 ระบบที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง

มีค่า K-Factor ไม่เกิน 5.6 เม่ือ K-Factor คือ

ค่าคงท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนอัตรา

ไหลต่อรากที่สองของความดันสำหรับการไหล

ผ่านหัวฉีด

2. วิธีคำนวณทางไฮดรอลิก ทำได้ 2 วิธี

2.1 วิธีความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพ้ืนท่ี

(Density/Area Method) พิจารณาตามระดับ

อันตรายของพ้ืนท่ีครอบครอง โดย

 พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อยและพื้นที่

ครอบครองอันตรายปานกลาง ท่ีหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงทำงานน้อยกว่า 139 ตารางเมตร ให้ใช้

ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพ้ืนท่ีทำงานดังน้ี

 พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย ให้ใช้

ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่ทำงาน

4.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง

กลุ่ม 1 ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ

พ้ืนท่ีทำงาน 6.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง

กลุ่ม 2 ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ

พ้ืนท่ีทำงาน 8.1 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ที่หัว

กระจายน้ำดับเพลิงทำงานน้อยกว่า 232 ตาราง

เมตร ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ

พ้ืนท่ีทำงาน ดังน้ี

 พ้ืนท่ีครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 1

ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่

ทำงาน 12.2 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

 พ้ืนท่ีครอบครองอันตรายมากกลุ่ม 2

ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่

ทำงาน 16.3 ลิตร/นาที/ตารางเมตร

2.2 วิธีออกแบบตามขนาดห้อง (Room

Design Method)

 ปริมาณความต้องการน้ำ ให้พิจารณา

เฉพาะห้องท่ีต้องการน้ำสูงสุดเท่าน้ัน

 ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่

ทำงาน (Density/Area) ให้เป็นไปตามรายละเอียด

ท่ีระบุไว้ใน 2.1

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำดับเพลิงที่ต้องการสำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ที่กำหนดด้วยวิธีตารางท่อ (มอก. 2541 เล่ม 4 -2555)

 

ประเภทพื้นที่
ครอบครอง 

ความดัน
คงเหลือ  

kPa (psi) 

อัตราการไหลของน้ําท่ีฐาน 
ของทอประธานแนวด่ิง 

l/min (GPM*) 

ระยะเวลาที่ใชงาน
ตอเนื่อง 

min 
อันตรายนอย 103.5 (15) 1,895 - 2,840  (500 - 750) 30 - 60 

อันตรายปานกลาง 138 (20) 3,218 - 5,680  (850 – 1,500) 60 - 90 
อันตรายมาก ใชวิธีคํานวณทางไฮดรอลิก 90-120 

หมายเหตุ * 1 แกลลอน เท่ากับ 3.7884 ลิตร

 

ประเภทพ้ืนท่ี
ครอบครอง 

 

ระยะเวลาท่ีใชปริมาณน้ํา
ดับเพลิงตอเน่ือง (min) 

อันตรายนอย 30  
อันตรายปานกลาง 60 - 90 

อันตรายมาก 90-120 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ปริมาณน้ำดับเพลิง
ต่อเนื่อง (มอก. 2541 เล่ม 4 -2555)

Automatic Fire Sprinklers Control Valve Assembly
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 ผนังของพ้ืนท่ีท่ีออกแบบโดยวิธีน้ีต้อง

มีอัตราทนไฟเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ปริมาณน้ำ

ดับเพลิงต่อเน่ืองตามท่ีระบุในตารางท่ี 2 (มอก.

2541 เล่ม 4-2555)

 ถ้าห้องมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน

กำหนด ให้ใช้ค่าความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อ

พ้ืนท่ีทำงานตาม 2.1

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งทั่วไป

การออกแบบ ติดต้ังระบบหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)

เราสามารถอ้างอิงมาตรฐาน มยผ. 8127-52 ท่ี

มีข้อกำหนดการออกแบบ ติดต้ังตามมาตรฐาน

ป้องกันอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี

 ออกแบบและเลือกใช้ชนิดของหัว

กระจายน้ำดับเพลิงให้เหมาะสมกับระดับอันตราย

ในพื้นที่ซึ ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของ

วัสดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีน้ันๆ ว่า มี

จำนวนมากน้อยเพียงใดตามมาตรฐานจำแนก

ประเภทของพ้ืนท่ีครอบครอง (Occupancy Area)

3 ประเภท

 ต้องออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ให้ติดต้ังครอบคลุมท่ัวท้ังอาคาร นอกจากพ้ืนท่ี

บางส่วนท่ีได้รับการพิจารณาให้ยกเว้น เช่น

 ห้องไฟฟ้าท่ีติดต้ังเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า

ชนิดแห้ง (Dry Type) โดยห้องจะต้องสร้างด้วย

ผนังทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และไม่ใช้เป็น

ท่ีเก็บของ

 อาคารจอดรถที่มีผนังเปิดโล่งเหนือ

ระดับพ้ืนดินท่ีผนังตรงข้ามเปิดอย่างน้อย 2 ด้าน

และผนังท่ีเปิดต้องห่างกันไม่เกิน 23 เมตร (75

ฟุต) มีพื้นที่เปิดที่ผนังแต่ละด้านไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 และช่องเปิดต้องกว้างอย่างน้อย 760

มิลลิเมตร (30 น้ิว) โดยอาคารจอดรถจะต้อง

เป็นอาคารที่มีโครงสร้างแยกอิสระจากอาคาร

ที่ใช้งานประเภทอื่น

 ช่องว่างในฝ้าท่ีมีวัสดุไม่ติดไฟ (Non-

combustible Material) หรือวัสดุที่อัตราการ

ตารางที่ 3 อุณหภูมิทำงาน, ระดับอุณหภูมิ และรหัสสีของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 4 พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)
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แพร่กระจายเปลวเพลิง (Flame Spread Rating)

น้อยกว่า 25 หรือวัสดุท่ีให้ความร้อนจากผิว และ

ฉนวนไม่เกิน 1,000 บีทียูต่อตารางฟุต

 ห้องหรือพื ้นที ่ที ่การฉีดน้ำจากหัว

กระจายน้ำดับเพลิงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

เช่น ห้องผ่าตัด ห้องเด็กแรกเกิด

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องเลือก

ชนิดและติดต้ังให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีติดต้ังในระบบ

ท่อเปียกท่ีใช้ท่ัวไปให้ใช้รูทางผ่านน้ำ (Orifice)

ขนาดมาตรฐาน (Standard Orifice) มีขนาดไม่

น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร (� น้ิว) ยกเว้นจะระบุ
ขนาดรูทางผ่านน้ำ (Orifice) เป็นอย่างอ่ืน

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องเลือกอุณหภูมิ

ทำงาน (Temperature Rating) ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ท่ีติดต้ังตามท่ีระบุในตารางท่ี 3 (มยผ. 8127-52)

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงที ่ติดตั ้งใน

บริเวณที่หัวมีโอกาสถูกทำให้เสียหายจะต้องมี

อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกหัวกระจายน้ำดับเพลิง

(Sprinkler Guard) ติดต้ังท่ีครอบหัวด้วย

 การออกแบบพ้ืนท่ีป้องกันสูงสุดต่อหัว

กระจายน้ำดับเพลิงจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด

ในตารางท่ี 4 (มยผ. 8127-52)

 การเลือกใช้หัวกระจายน้ำดับเพลิง

หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีผ่านการรับรอง

จะต้องเลือกใช้และติดตั้งให้สอดคล้องกับข้อ

กำหนดที่ระบุไว้นั้น

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย

(Upright) ต้องติดต้ังให้โครงแขน (Frame Arm)

ขนานกับท่อย่อยนั้น

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวหงาย

(Upright) หรือหัวคว่ำ (Pendent) ให้ติดต้ังใน

พ้ืนท่ีครอบครองทุกประเภทได้

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดกำแพง

(Sidewall) ให้ติดตั้งเฉพาะพื้นที่ครอบครอง

อันตรายน้อย (Light Hazard) และมีเพดานเรียบ

 อุณหภูมิทำงาน (Temperature Ratings)

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่นำมาติดตั้ง

ใช้งานในอาคารทั้งหมด ให้เลือกใช้ระดับอุณหภูมิ

ธรรมดา (Ordinary Temperature Rating) ข้อ

ยกเว้น ในกรณีท่ีอุณหภูมิสูงสุดท่ีระดับเพดาน

(Maximum Ceiling-Temperature) สูงเกินกว่า 38

องศาเซลเซียส ให้เลือกอุณหภูมิทำงานของหัว

กระจายน้ำดับเพลิงสอดคล้องกับอุณหภูมิสูงสุด

ท่ีระดับเพดานน้ัน ตามตารางท่ี 3 (มยผ. 8127-52)

 ในกรณีที่ต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำดับ

เพลิงในพ้ืนท่ีเฉพาะ ให้พิจารณาจากพ้ืนท่ีติดต้ัง

ตามท่ีระบุในตารางท่ี 5 (มยผ. 8127-52) เพ่ือเลือก

ระดับอุณหภูมิทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

 การจัดวางตำแหน่งหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิง

 การจัดวางตำแหน่งหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) และหัวคว่ำ

ตารางที่ 5 ระดับอุณหภูมิทำงานของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงในพื้นที่เฉพาะ (มยผ. 8127-52)

Sprinkler Testing
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(Pendent) จะต้องออกแบบให้ระยะห่างสูงสุด

ระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงบนท่อย่อย (Branch

Line) หรือระยะห่างสูงสุดระหว่างท่อย่อย ให้

เป็นไปตามตารางท่ี 6 (มยผ. 8127-52)

 การจ ัดวางหัวกระจายน้ำด ับเพลิง

แบบติดกำแพง (Sidewall Sprinkler )

(1) ติดตั้งเฉพาะพื้นที่ครอบครองอันตราย

น้อย (Light Hazard) ท่ีมีเพดานราบและเรียบ

(Smooth Flat Ceiling)

(2) การหาพ้ืนท่ีป้องกันต่อหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิงแบบติดกำแพง ให้กำหนดดังต่อไปน้ี

(ก) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ตามแนวกำแพง (Along the wall) เรียกระยะน้ี

ว่า “S” โดยให้ใช้ตัวเลขท่ีมากกว่าระหว่างตัวเลข

ท่ีวัดได้จากระยะห่างของหัวถัดไป หรือ 2 เท่า

ของตัวเลขท่ีวัดได้จากระยะห่างจากปลายกำแพง

( End Wall)

(ข) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ตามแนวขวางของห้อง (Across the room) เรียก

ระยะน้ีว่า “L” ใช้ตัวเลขท่ีวัดได้จากระยะห่างของ

หัวกระจายน้ำดับเพลิงถึงกำแพงฝ่ังตรงข้าม หรือ

ตัวเลขท่ีวัดได้จากกำแพงถึงก่ึงกลางห้อง ในกรณี

ที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่กำแพงทั้ง 2

ด้านท่ีอยู่ตรงข้ามกัน

(ค) พื้นที่ป้องกันของหัวกระจายน้ำดับ

เพลิง = S X L

(ง) พื้นที ่ป้องกันต่อหัวสูงสุดต่อหัว

กระจายน้ำดับเพลิงแบบติดกำแพง ให้เป็นไป

ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 สำหรับห้องที ่จัดอยู ่ในพื ้นที ่ครอบ

ครองอันตรายน้อย ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีน้อยกว่า 800

ตารางฟุต (74.3 ตารางเมตร) อนุโลมให้ติดต้ัง

หัวกระจายน้ำดับเพลิงห่างจากผนังห้องได้สูงสุด

ไม่เกิน 9 ฟุต (2.7เมตร) เม่ือวัดต้ังฉากกับผนัง

 การหาพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิง ให้กำหนดดังต่อไปน้ี

(1) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ที่อยู่บนท่อย่อยเดียวกัน เรียกระยะนี้ว่า “S”

โดยให้ใช้ตัวเลขที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่วัด

ได้จากระยะห่างของหัวถัดไป หรือ 2 เท่าของ

ตัวเลขที่วัดได้จากระยะห่างจากปลายกำแพง

(End wall)

(2) ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

กับหัวกร ะจายน้ำดับเพลิงท่ีอยู่บนท่อย่อยถัดไป

เรียกระยะน้ีว่า “L” โดยให้ใช้ตัวเลขท่ีมากกว่า

ระหว่างตัวเลขท่ีวัดได้จากระยะห่างของหัวถัดไป

หรือ 2 เท่าของตัวเลขท่ีวัดได้จากระยะห่างจาก

ปลายกำแพง (End Wall)

(3) พื้นที่ป้องกันของหัวกระจายน้ำดับ

เพลิง = S X L

การติดต้ังหัวกระจายน้ำดับเพลิง

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่นำมาใช้ใน

การติดต้ังจะต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการ

ใช้งานมาก่อนและเป็นชนิดที่ได้รับการรับรอง

จากสถาบันท่ีเช่ือถือได้เท่าน้ัน

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องติดต้ังใน

ตำแหน่งท่ีระยะเวลาในการทำงาน (Activation

Time) และการกระจายน้ำ (Distribution)

สามารถดับเพลิงได้ผลดี ไม่มีสิ่งกีดขวางการ

กระจายน้ำ

 แผ่นกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องติดต้ัง

ให้ขนานกับเพดาน ฝ้า หรือหลังคา

 ระยะติดต้ังหัวกระจายน้ำดับเพลิง

 ระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง

จากผนังจะต้องมีระยะห่างครึ่งหนึ่งของระยะ

ห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงแต่ละหัว และ

ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

ตารางที่ 6 ตารางการจัดระยะห่างสูงสุดของหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (มยผ. 8127-52)
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 ระยะห่างของแผ่นกระจายน้ำดับเพลิง

ท่ีติดต้ังใต้เพดานของโครงสร้างท่ีไม่มีส่ิงกีดขวาง

จะต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร

(1 น้ิว) และห่างมากสุดไม่เกิน 300 มิลลิเมตร

(12 นิ้ว) ยกเว้นหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบ

พิเศษ ให้ติดต้ังตามคำแนะนำของผู้ผลิตท่ีระบุไว้

 กรณีที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงติดตั้ง

บริเวณโครงสร้างที ่กีดขวางการกระจายน้ำ

สามารถติดต้ังให้แผ่นกระจายน้ำอยู่ใต้โครงสร้าง

ในระยะ 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) จนถึง 150 มิลลิ

เมตร (6 น้ิว) และต้องห่างจากเพดานได้สูงสุด

ไม่เกิน 559 มิลลิเมตร (22 น้ิว)

 ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับ

เพลิงกับจุดใด ๆ ในพ้ืนท่ีไม่ควรเกินกว่า 0.75

เท่าของระยะห่างสูงสุด 3.4 เมตร หรือ 11.25

ฟุต สำหรับพ้ืนท่ีครอบครองอันตรายน้อย พ้ืนท่ี

ครอบครองปานกลาง และ 2.8 เมตร หรือ 9

ฟุต สำหรับพ้ืนท่ีครอบครองปานกลาง

 ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับ

เพลิง ต้องติดต้ังให้ห่างกันมากกว่า 1.8 เมตร

 ตำแหน่งหัวกระจายน้ำเพลิงแบบติด

กำแพง (Sidewall) ต้องจัดวางให้แผ่นกระจาย

น้ำดับเพลิง (Position Of Deflectors)

(1) ต้องห่างจากเพดานอย่างน้อย 100

มิลลิเมตรแต่ต้องไม่เกิน 150 มิลลิเมตร

(2) ต้องห่างจากกำแพงอย่างน้อย 100

มิลลิเมตร

(3) เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 สิ ่งกีดขวางการกระจายน้ำจากหัว

กระจายน้ำดับเพลิง(Obstruction to Sprinkler

Discharge)

 ส่ิงกีดขวางติดต้ังท่ีเพดาน (Obstruction

at the ceiling)

(1) สิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง (Vertical

Obstruction) ระยะห่างน้อยท่ีสุดจากส่ิงกีดขวาง

แนวด่ิง (Vertical Obstruction) ให้เป็นไปตาม

ตารางท่ี 7 (มยผ. 8127-52)

(2) ส่ิงกีดขวางในแนวนอน (Horizontal

Obstruction) ระยะห่างน้อยท่ีสุดจากส่ิงกีดขวาง

ในแนวนอน (Horizontal Obstruction) ให้เป็น

ไปตามตารางท่ี 8 (มยผ. 8127-52)

 สิ่งกีดขวางติดตั้งใต้หัวกระจายน้ำดับ

เพลิง (Obstruction Located Below Sprinklers)

(1) ให้ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงใต้

ตารางที่ 7 ระยะห่างน้อยที่สุดในแนวราบของหัวกระจายนํ้าดับเพลิงจากสิ่งกีดขวางแนวดิ่ง (มยผ. 8127-52)

ตารางท่ี 8 ตำแหน่งของแผ่นกระจายนํ้าติดต้ังอยู่เหนือส่วนล่างสุดของส่ิงกีดขวาง (มยผ. 8127-52)

ตารางที่ 9 การติดตั้งหัวกระจายนํ้าดับเพลิงสำหรับผนังกั้นห้องที่ติดตั้งไม่ถึงเพดาน(มยผ. 8127-52)

ท่อลม และสิ่งกีดขวางที่มีความกว้างมากกว่า

1.20 เมตร ยกเว้นหัวกระจายน้ำดับเพลิงติดต้ัง

ท่ีเพดานได้ การจัดระยะเป็นไปตามตารางท่ี 8

(2) ระยะห่างจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ถึงฉากกั้นห้องที่ติดตั้งไม่ถึงเพดาน ให้เป็นไป

ตามตารางท่ี 9 (มยผ. 8127-52)


