
1SAFET Y LIFE

สาํหรับทานผูอานท่ีมีขอสงสยัจะหาขอมูล
มาตรฐานเสนทางหนีไฟ NFPA และมาตรฐาน
ชั้นนําระดับสากลไดจากท่ีไหน เพราะตองการ
จะเอามาอางอิงในการจัดทําเสนทางหนไีฟเพือ่
ขอรับมาตรฐานสาํหรับโรงงาน รวมถงึทานอ่ืนๆ
ท่ีตองการจะทราบรายละเอียดในเร่ืองนี้ เราจึง
ขอแนะนําในคราวเดียวกันเกี่ยวกับมาตรฐาน
เสนทางหนไีฟท่ีเปนหลักของวงการปองกนัและ
ระงับอัคคีภัยนานาชาติ ดังตอไปนี้

มาตรฐานเสนทางหนไีฟท่ีนยิมใชอางอิง
ท่ัวโลกมี 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
สาํหรับขอเขียนนีจ้ะกลาวถงึเฉพาะ NFPA

101, Life Safety Code โดยสังเขปเทานั้น สวน
มาตรฐานอ่ืนจะนําเสนอในโอกาสตอไป

มาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code
มีการนาํไปอางอิงมากท่ีสดุ ท้ังในสหรัฐอเมริกา
แคนาดา อเมริกาใต บางประเทศในประชาคม
ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก รวมท้ัง
ไทยเราดวย เรียกไดวาเปนมาตรฐานยอดนิยม
อันดับหนึง่ ฉบบัลาสดุเปนฉบับป 2012 กลาง
ปหนาจะประกาศใชฉบับใหมคือฉบับป 2015
ซึ่งตอนนี้พิมพจําหนายแลว ราคาฉบับละ 93
ดอลลาร หรือประมาณ 3,000 บาท ผูสนใจ
สามารถสัง่ซือ้ไดทางเว็บไซตของ NFPA โดยตรง

ท้ังนี ้เนือ้หาในมาตรฐาน NFPA101, Life
Safety Code แตละฉบบัท่ีใชกนัมามี 40-45 บท

(Chapters) ท่ีสําคัญๆ ไดแก ขอกําหนดท่ัวไป
(General) การแบงประเภทของการพักอาศัย
และอันตรายภายในอาคาร (Classification of
Occupancy and Hazard of Contents) เสนทาง
หนไีฟ (Means of Egress) รูปแบบการปองกนั
อัคคีภัย (Features of Fire Protection) การบริการ
สิง่อํานวยความสะดวกและอุปกรณปองกันอัคคภียั
(Building Service  and Fire Protection Equipment)
สวนประกอบและการตกแตง ภายใน (Interior
Finish, Contents, and Furnishing)  รวมถงึ การ
จัดการความปลอดภัยในอาคารประเภทตางๆ
30 ประเภท อาทิ

 อาคารโครงสรางพิเศษและอาคารสูง
(Special Structures and High-Rise Buildings)

 อาคารการประชุมสรางใหม (New
Assembly Occupancies)

 อาคารการประชุมสรางไวเดิม (Existing
Assembly Occupancies)

 สถานการศึกษาสรางใหม (New Edu-
cational Occupancies)

 สถานศึกษาสรางไวเดิม (Existing
Educational Occupancies)

 โรงแรมและหอพักสรางใหม (New
Hotels and Dormitories)

 โรงแรมและหอพักสรางไวเดิม (Existing
Hotels and Dormitories)

 อาคารอพารทเมนทสรางใหม (New
Apartment Building)

 อาคารอพารทเมนทสรางไวเดิม (Ex-
isting Apartment Building)

 อาคารธุรกิจสรางใหม (New Business
Occupancies)

 อาคารธุรกิจสรางไวเดิม (Existing
Business Occupancies)

 บานพักอาศัย 1 หรือ 2 ชั้น (One-
and Two-Family Dwellings)

 อาคารทางอุตสาหกรรม  (Industrial
Occupancies)

 อาคารจัดเก็บสินคาหรือวัสดุอุปกรณ
(Storage Occupancies)

www.safetylifethailand.com
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ขอกําหนดเสนทางหนีไฟ
บทที่เปนขอกําหนดเสนทางหนีไฟสาํหรับ

อาคารประเภทตางๆ ท่ีระบุในมาตรฐานนี้ คือ
Chapter 7 Means of Egress ประกอบดวย 12
หัวขอ ไดแก

1. ขอกําหนดทัว่ไป (General)
สาระสําคัญมีดังตอไปนี้
 ระเบียงใชเปนเสนทางสูทางออก

(Exit Access Corridors) ท่ีรองรับมากกวา 30
คน ตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง

 การกั้นแยกเสนทางหนีไฟ (Separation
of Means of Egress)

 ใหกัน้แยกเสนทางหนไีฟออกจากสวน
อ่ืนของอาคารโดยการปดลอมทุกดานดวยวัสดุ
ท่ีมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หาก
เสนทางหนีไฟเชื่อมตอกันไมเกิน 3 ชั้น

 ใหกัน้แยกเสนทางหนไีฟออกจากสวน
อ่ืนของอาคารโดยการปดลอมทกุดานดวยวสัดุทีม่ี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หากเสน
ทางหนไีฟเชือ่มตอกนัต้ังแต 4 ชัน้ ข้ึนไป ยกเวน

 เปนเสนทางในอาคารไมใชอาคารสูง
(Non-high-rise Buildings) ท่ีสรางไวเดิม และ
สวนปดลอมท่ีมีอยูแลวมีอัตราการทนไฟไมนอย
กวา 1 ชั่วโมง

 เปนเสนทางในอาคารท่ีสรางไวเดิมซึง่
ไดรบัการปกปองจากระบบหวักระจายนํ้าดับเพลงิ
อัตโนมัติ (Sprinkler System) ท่ีไดรับรองและ
ตรวจสอบดูแล และสวนปดลอมท่ีมีอยูแลวมี
อัตราการทนไฟไมนอย 1 ชั่วโมง

 วัสดุท่ี มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่ วโมง
สําหรับปดลอมเสนทางหนีไฟดังกลาวขางตน

หมายถงึ วัสดุท่ีไมติดไฟหรือติดไฟไดจาํกดั โดย
ตองยังคงสภาพมวลภายในเดิมไวไดหลังจาก
ถูกไหมเปนเวลาไมตํ่ากวา 2 ชั่วโมง

 ชองเปดตางๆ ของเสนทางหนีไฟตอง
ปองกนัดวยประตูทนไฟ (Fire Doors) โดยติดต้ัง
อุปกรณดึงหรือผลักบานประตูใหกลับมาอยูใน
ตําแหนงปดอยางสนทิไดเองโดยอัตโนมัติ



การป ดล อมเส นทางหนี ไฟต องทําอย าง
ตอเนือ่งจนกระท่ังถงึทางออก (Exit Discharge)

 หามใชสวนปดลอมทางออก (Exit
Enclosure) เพื่อจุดประสงคอ่ืนท่ีอาจจะทําให
เกดิอุปสรรคในการใชตามวัตถปุระสงคหลักเพือ่
เปนทางออกจากอาคารหรือเปนพื้นท่ีอพยพ
(Area of Refuge)

 ความสูงของเสนทางหนไีฟ (Headroom)
 ความสูงของเสนทางหนีไฟวัดจาก

เพดานสวนปดลอมจนถึงพื้นเรียบ (Finished
Floor) ตองมีไมนอยกวา 7 ฟุต 6 นิ้ว (2,285
มิลลิเมตร) กรณีมีสวนยื่นลงมาจากเพดาน
ระยะจากสวนลางสุดของสวนยื่นถึงพื้นตองไม

นอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2,030 มิลลิเมตร)
 เสนทางหนีไฟตัวอาคารสรางไวเดิม

ความสงูของเพดานวัดจากพืน้เรียบ ตองไมนอย
กวา 7 ฟตุ (2,135 มิลลิเมตร) กรณมีีสวนยืน่ลง
มาจากเพดาน ระยะจากปลายสดุของสวนยืน่ถงึ
พืน้ตองไมนอยกวา 6 ฟตุ 8 นิว้ (2,030 มิลลเิมตร)

 ความสูงของชองบันได วัดจากเพดาน
จนถึงพื้นชานบันได (Landing) หรือเสนพาด
ขอบบันได (Pitch Line) ตองไมนอยกวา 6 ฟุต
8 นิว้ (2,030 มิลลิเมตร)

 ผวิทางเดินบนเสนทางหนไีฟ (Walking Sur-
faces in the Means of Egress)

 ผิวทางเดินบนเสนทางหนไีฟจะตองมี
การปองกันการล่ืนตลอดเสนทาง

 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟจะตอง
ราบเรียบ กรณรีะดับผวิตางกนัเกนิ 0.25 นิว้ (6
มิลลิเมตร) แตไมเกิน 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร)
ตองปรับระดับดวยความลาดเอียง 1 ตอ 2 กรณี
ตางระดับมากกวา 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร) ให
ปฏิบัติดังตอไปนี้

 กรณีเสนทางหนีไฟมีความตางระดับ
มากกวา 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร) แตไมเกิน
21 นิว้ (535 มิลลิเมตร) ใหทําทางลาด (Ramp)
หรือใชบันได (Stair)

 กรณีเสนทางหนีไฟมีความตางระดับ
มากกวา 21 นิว้ (535 มิลลิเมตร) ใหปรับปรุง
แกไขโดยใชมาตรการซึ่งหนวยงานตรวจสอบ
ภาครัฐใหการเห็นชอบ

 การเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟ
(Changes in Level in Means of Egress)

 หากมีการเปล่ียนระดับบนทางหนีไฟ
ตองใชทางลาดหรือบันไดหรือวิธตีามท่ีกาํหนด
ในมาตรฐานนี้

 กรณีใชทางลาด ตองมีสวนท่ีใชเปน
ทางเดินท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน

 กรณีใชบันได ความลึกของลูกนอน
(Tread Depth) ตองไมนอยกวา 13 นิ้ว (330
มิลลิเมตร)

Exit Access Corridors
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 ความนาเช่ือถือของเสนทางหนีไฟ
(Means of Egress Reliability)

 ตลอดเสนทางหนีไฟตองปลอดสิ่งกีด
ขวางหรืออุปสรรคใดๆ ตลอดเวลาเพื่อเตรียม
พรอมในการใชงานกรณเีกิดเพลิงไหมหรือเหตุ
ฉุกเฉินอ่ืนๆ

 ตองไมประดับ ตกแตง หรอืมีวตัถอุืน่ใด
ทําใหเกิดสิง่ขวางกัน้ในทางหนีไฟ ทางไปสูทาง
หนไีฟ ทางไปสูทางออก ทางออกหรือทางปลอย
ออก หรือทําใหเกิดการบดบังทัศนวิสัยภายใน
เสนทางตางๆ เหลานั้น

 หามติดต้ังราวกัน้ เคร่ืองกัน้ หรือประตู
ซึ่งทําใหเสนทางหนีไฟขาดความตอเนื่องหรือ
ถูกแบงสวนออกไป

 หามติดต้ังกระจกบนบานประตูทาง
หนีไฟ รวมท้ังหามติดต้ังกระจกในทางหนีไฟ
หรือบริเวณใกลกบัทางหนไีฟท่ีอาจจะทําใหเกดิ
ความสับสนในการอพยพหนีไฟ

 การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Sprinkler System Installation)

ถาขอกาํหนดใดในบทนีก้ลาวถงึระบบหัว
กระจายน้าํดับเพลิงใหหมายถงึระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิงท่ีไดรับการออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ
และบํารุงรักษา ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้

2. สวนประกอบของเสนทางหนีไฟ
(Means of Egress Components)

สวนประกอบสาํคัญๆ ของเสนทางหนไีฟ
มีดังตอไปนี้

 ประต ู(Door)
ประตูและทางเขาหลักท่ีใชเปนทางออก

(Exit) สาํหรับเสนทางหนไีฟ ตองออกแบบและ
ติดต้ังในลักษณะท่ีจะไมเกดิอุปสรรคในการเขา
ถงึจากเสนทางหนไีฟหรือเสนทางสูทางออกใดๆ
โดยเม่ือเปดออกไปแลวตองโลงและปราศจาก
สิ่งขวางกั้น กรณีมีหนาตางท่ีการออกแบบและ
ติดต้ังอาจสรางความเขาใจผิดวาเปนประตู ให
ทําราวกัน้หรือสรางสิง่กดีขวาง โดยอาคารสราง
ใหม ความกวางของประตูตองไมนอยกวา 32 นิว้
(810 มิลลิเมตร) กรณีใชประตูบานคู ตองมี
บานหนึ่งเม่ือเปดออกแลวตองใหระยะเปดของ
ชองประตูไมนอยกวา 32 นิว้ (810 มิลลิเมตร)
สําหรับอาคารสรางไวเดิม ความกวางของบาน
ประตูตองไมตํ่ากวา 28 นิ้ว (710 มิลลิเมตร)

 อปุกรณปดไดเอง (Self-Closing De-
vices)

อุปกรณปดไดเองติดต้ังกบัประตูของเสน

ทางหนไีฟ เนือ่งจากเปนขอบงัคับ ประตูทางออก
ตองไมเปดคางไว เม่ือเปดออกแลวตองปดทันที
โดยคุณสมบัติสําคัญคือ ตองทํางานอัตโนมัติ
ทางกล (Mechanism) ในการเปดและปด หรือ
ผานตัวกลางท่ีเชื่อมตอกับระบบตรวจจับควัน
(Smoke Detector) ตามมาตรฐาน NFPA 72 แต

(Landing) 2 แหงอยูติดกันตองไมเกิน 12 ฟุต
(3,660 มิลลิเมตร)

 บันไดในอาคารสรางไวเดิม ตองมี
อัตราดังตอไปนี้

 ความกวางเปดโลง (Clear Width) 36
นิ้ว (915 มิลลิเมตร) ยกเวนสวนท่ียื่นเขามา
ไมเกิน 4.5 นิ้ว (114 มิลลิเมตร)

 ความสูงของชองบันได (Headroom)
ไมนอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2030 มิลลิเมตร)

 ความลึกของลูกนอน (Tread Depth)
ไมนอยกวา 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)

 ความสงูของลูกต้ัง (Height of Risers)
ไมเกิน 8 นิ้ว (205มิลลิเมตร)

 ระยะความสูงระหวางพื้นชานบันได
(Landing) 2 แหงอยูติดกันตองไมเกิน 12 ฟุต
(3,660 มิลลิเมตร)

เมือ่ไฟฟาดับอุปกรณตองกลบัมาทาํงานทางกลได
 บันได (Stairs)
 บันไดในอาคารสรางใหม ตองมีอัตรา

ดังตอไปนี้
 ความกวางเปดโลง (Clear Width) 44

นิว้ (1,120 มิลลิเมตร) หากมีคนในอาคารนอย
กวา 2,000 คน และ 56 นิว้ (1,420 มิลลิเมตร)
หากมีผูอยูในอาคาร 2,000 คนข้ึนไป

 ความสูงของชองบันได (Headroom)
ไมนอยกวา 6 ฟุต 8 นิ้ว (2030 มิลลิเมตร)

 ความลึกของลูกนอน (Tread Depth)
ไมนอยกวา 11 นิ้ว (280 มิลลิเมตร)

 ความสงูของลูกต้ัง (Height of Risers)
ไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แตไมเกิน
7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร)

 ระยะความสูงระหวางพื้นชานบันได

Minimum Headroom of the Stairs

Headroom : A headroom of 2m is
adequate on access between levels.
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3. ขดีความสามารถของเสนทางหนไีฟ
(Capacity of Means of Egress)

 ความกวางของเสนทางหนไีฟ ตองกวาง
ไมนอยกวา 36 นิ้ว (915 มิลลิเมตร) สําหรับ
อาคารสรางใหม และไมนอยกวา 28 นิว้ (710
มิลลิเมตร) สาํหรับอาคารสรางไวเดิม โดยใหวัด
ท่ีจดุแคบท่ีสดุในเสนทางหนไีฟ ยกเวนสวนท่ียืน่
เขามาดานละไมเกิน 4.5 นิ้ว(114 มิลลิเมตร)
และสูงไมเกิน 38 นิ้ว (965 มิลลิเมตร)

 คาขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ
(Capacity Factor) วัดจากอัตราความกวางตอคน
(Width per Person) สําหรับบันไดและสวน
ประกอบตางระดับและทางลาด โดยจะเปนคา
ตัวแปรหนึ่งในการกําหนดความกวางของทาง
หนไีฟใหเหมาะสมกบัจาํนวนคนท่ีมีอยูในอาคาร
ดังแสดงไวในตาราง A

 ในกรณีเสนทางสูทางออกและประตู
ทางออกหลักมีแหงเดียว ขีดความสามารถของ
เสนทางหนีไฟวัดจากอัตราความกวางตอคน
ตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในตาราง A

 ในกรณเีสนทางสูทางออกมีหลายเสน
ทาง แตมีทางออกเดียว ขีดความสามารถของ
เสนทางหนีไฟตองเพียงพอกับจาํนวนคนในอาคาร

4. จํานวนเสนทางหนีไฟ (Number of
Means of Egress)

 จํานวนเสนทางหนี ไฟจากชั้ นของ
อาคาร ชั้นลอย หรือระเบียง ตองมีอยางนอย
2 เสนทาง ยกเวนมีขอกําหนดในมาตรฐานนี้
อนุญาตใหมีเสนทางหนีไฟเสนทางเดียว

 พืน้ท่ีใดมีความจคุนมากกวา 500 คน
แตไมเกิน 1,000 คน ตองมีเสนทางหนีไฟ 3
เสนทาง หากมีความจุคนมากกวา 1,000 คน
ตองมีเสนทางหนีไฟ 4 เสนทาง

 หองโถงลิฟต (Elevator Lobby) ตองมี
ทางออกอยางนอย 1 แหง และทางออกนัน้ตอง
ไมใชกุญแจ เคร่ืองมือ หรือความสามารถพิเศษ
ใดๆ ในการเปดออกไปสูภายนอก

5. การจัดการเสนทางหนไีฟ (Arrange-
ment of Means of Egress)

 เสนทางหนไีฟและทางออกตองจดัการ
ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา

 ทางออกชั้นของอาคาร ชั้นลอย หรือ
ระเบียง ตองมีไมนอยกวา 2 แหงแยกจากกัน

 ในกรณีใชทางออก 2 แหง จะตองให
หางกันเปนระยะทางไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของ
ความยาวของเสนทแยงมุมของชั้นอาคารหรือ

พืน้ท่ีซึง่ทางออกเหลานั้นติดต้ังอยู
 กรณีพื้นท่ี ติดต้ังทางออกไดรับการ

ปกปองดวยระบบหัวกระจายน้ําเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler System) ระยะหาง
ระหวางทางออกท้ังสองตองไมนอยกวา 1 ใน 3
ของความยาวของเสนทแยงมุมของพื้นท่ีนั้น

 เสนทางสูทางออกจากระเบียงจะตอง
ไมนําไปสูทางตัน (Dead End)

 ชั้ นของอาคารหรือพื้ นท่ี ได รับการ
ปกปองดวยระบบหัวกระจายน้ําเพลิงอัตโนมัติ
ไมตองใชสิง่ปดลอมปองกันควัน (Smokeproof
Enclosure)

Discharge from Exit

6. การกําหนดระยะเสนทางสูทางออก
(Measurement of Travel Distance to Exits)

 จดุเร่ิมตนของเสนทางสูทางออก ไดแก
 จุดไกลสุดจากทางออกไปยังสวนมีคนอยู
 จุดท่ีหางจากสวนโคงของมุมหรือสิ่ง

กีดขวางใดๆ 12 นิ้ว (305 มิลลิเมตร)
 จดุสิน้สดุของเสนทางสูทางออก ไดแก
 จดุกึง่กลางของประตูทางออก
 จุดอืน่ท่ีการปลอยจากทางออกเร่ิมตนขึน้
ท้ังนี ้การกาํหนดระยะเสนทางสูทางออก

ข้ึนอยูกับประเภทของอาคาร
7. การปลอยจากทางออก (Discharge

from Exits)
การปลอยคนจากทางออกตองทําท่ี

ระดับพื้น (Level Discharge) และตรงไปสูทาง
สาธารณะหรือพื้นท่ีเปดโลงภายนอกทางออก
ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เชน พื้นท่ีอพยพ
จดัเตรียมไวโดยเฉพาะในสถานพนิจิหรือสถานท่ี
ควบคุมตัว เปนตน

 ทางออกตองไมเปดไปยงัพืน้ท่ีภายใน
ตัวอาคารหรือบนหลังคา

  

ประเภทพื้นที่  

(Area) 

 
บันได  

(ความกวางตอคน) 

 

สวนตางระดับ 
และทางลาดชัน 

(ความกวางตอคน) 

มิลลิเมตร น้ิว มิลลิเมตร น้ิว 
   

 

  เรือนที่พักอาศัยและใหการดูแล 
 

10 
 

0.4 
 

5 
 

0.2 
   

  สถานดูแลสุขภาพ  
  (ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง) 

 

7.6 
 

0.3 
 

5 
 

0.2 

   

  สถานดูแลสุขภาพ  
  (ไมติดต้ังหัวกระจายน้ําดับเพลิง) 

 

15 
 

0.6 
 

13 
 

0.5 

   

  สถานท่ีมีอันตรายสูง 
 

18 
 

0.7 
 

10 
 

0.4 
   

  ที่อ่ืนๆ ทั้งหมด 
 

7.6 
 

0.3 
 

5 
 

0.2 

 ตาราง A : แสดงคาขดีความสามารถของเสนทางหนีไฟ (Capacity Factor) ของแตละประเภทพืน้ท่ี (Area)
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 กรณไีดรับการอนมัุติจากเจาหนาท่ีรัฐ
ใหทําการปลอยออกบนหลังคา สวนของหลังคา
และเพดานจะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา
อัตราของสวนปดลอมของทางออกแนวราบ

 ตองไมปลอยคนออกในแตละชวงเกิน
50% ของอัตราความสามารถในการปลอยคน
ออกของทางออกหรือระดับความสามารถของ
เสนทางหนีไฟ

8. แสงสวางของเสนทางหนไีฟ (Illumina-
tion of Means of Egress)

 แสงสวางของเสนทางหนีไฟจะตองมี
ตอเนื่องในชวงเวลาท่ีมีผูอยูในอาคาร

 ตัวอาคารท่ีเปนอาคารโครงสรางพเิศษ
และอาคารสูง (Special Structures and High-
Rise Buildings; Chapter 11)

 ชัน้ใตดินและพื้นท่ีมีทางเขาจํากัดของ
อาคารโครงสรางพเิศษและอาคารสงู

 ประตูติดต้ังอุปกรณล็อคเพื่อหนวง
เวลาการเปด

 ปลองบันไดและสวนปดลอมกันควัน
(Smokeproof Enclosure) โดยจะตองมีเคร่ือง
ปนไฟสํารองไว

 เสนทางสูทางออก บันได ชั้นลอย
ระเบยีง ชองวางระหวางหอง ทางลาด และสวน
ของทางเดินท่ีจะนําไปสูทางออก

 ขณะทําการเปล่ียนพลังงานระหวาง
ซอมบาํรุง ระบบแสงสวางฉุกเฉินจะตองไมหยดุ
ทํางานเกิน 10 วินาที

 ระบบแสงสวางฉุกเฉินจะตองมีแหลง
ไฟฟาสาํรองเพือ่ใหระบบแสงสวางทํางานตอไป
ไดเปนเวลาไมตํากวา 1 ชัว่โมง 30 นาทีหลังจาก
ไฟฟาดับ โดยตองใหแสงสวางท่ีจุดใดๆ ก็ตาม
มีอัตราโดยเฉล่ียไมตํ่ากวา 1.0 ฟุต-แรงเทียน
หรือ 10.8 ลักซ

 ระบบแสงสวางฉุกเฉินสําหรับอาคาร
สรางใหม ข้ันตํ่าตองเปนแบบ Type 10, Class

1.5, Level 1 ตามขอกาํหนดในมาตรฐาน NFPA
110 Standard for Emergency and Standby
Power System เชนเดียวกบัเคร่ืองปนไฟฉุกเฉิน
ท่ีใหใชเปนแหลงพลังงานสํารองของระบบแสง
สวางฉุกเฉินตองติดต้ัง ทดสอบ และซอมบํารุง
ตามขอบังคับในมาตรฐานดังกลาว

 อุปกรณและแบตเตอร่ีท่ีใชในระบบ
แสงสวางฉุกเฉินตองเปนผลิตภัณฑอยูในบัญชี
รายชือ่ผูไดรับการรับรองจากมาตรฐาน UL 924,
Standard for Emergency Lighting and Power
Equipment

10. การทาํเครือ่งหมายเสนทางหนไีฟ
(Marking of Means of Egress)

หลักการท่ัวไปของการทําเคร่ืองหมาย
เสนทางหนีไฟหรือการติดปายหนีไฟ มีดังนี้

 บริเวณทางออก (Exit) หรือเสนทาง
สูทางออก (Exit Access) ซึง่อยูในตัวอาคารตอง
มีปายท่ีไดการรับรองตามมาตรฐาน ICC/ANSI
A117.1 ติดต้ังในตําแหนงซึง่มองเห็นไดชดัไมวา
จะมองจากทิศทางใดบนเสนทางนาํไปสูทางออก

 ตองมีการใชแสงสวางท่ีสรางข้ึนมา
ในบริเวณและในชวงเวลาท่ีเสนทางหนีไฟยัง
ตองการแสงสวางตอไป

 บริเวณพื้นและผิวทางเดินอ่ืนภายใน
ทางออกและภายในสวนท่ีเปนเสนทางสูทางออก
รวมถึงจุดปลอยออก (Exit Discharge) ตองจัด
ใหมีแสงสวางดังตอไปนี้

 ระหวางใชงานบันได ตองมีแสงสวาง
ไมนอยกวา 10 ฟุต-แรงเทียน (Ft.-candle)
หรือ 108 ลักซ (Lux) วัดท่ีผิวทางเดิน

 ระหวางการชมุนมุคนในอาคาร ตองมี
แสงสวางท่ีพืน้ของเสนทางสูทางออกไมนอยกวา
0.2 ฟตุ-แรงเทียน (Ft.-candle) หรือ 2.2 ลักซ
(Lux) ชวงมีการแสดงหรือมีแสงอ่ืนสองลงมา

 แหลงของแสงสวางภายในเสนทาง
หนีไฟตองมีความนาเชื่อถือซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากเจาหนาท่ีตรวจสอบของรัฐ

 หลอดสองสวางใชไฟจากแบตเตอรี
และหลอดหรือโคมเคล่ือนยายไดชนดิอ่ืนๆ ตอง
ไมนํามาใชเปนแสงสวางหลักในเสนทางหนีไฟ
แตใชเปนอุปกรณแสงสวางฉุกเฉินตามขอ 9 ได

9. แสงสวางฉุกเฉนิ (Emergency Lighting)
 แสงสวางฉุกเฉินตามหวขอนี ้ตองติดต้ัง

ในบริเวณตางๆ ดังนี้

Emergency Light Inspection
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 บริเวณเสนทางสูทางออก นบัจากปาย
อยูใกลท่ีสุด ปายตอไปตองติดต้ังไมเกินระยะ
ไกลสุดท่ีมองเห็นได คือ 100 ฟุต (30 เมตร)

 จุดท่ีเปนทางออก (ประตูทางออก)
แตละแหงจะตองติดต้ั งปายท่ี มีคําวา EXIT
(ภาษาไทยคือ ทางออก) ท่ีตําแหนงเหนอืประตู
โดยขอบลางสดุของปายอยูหางจากขอบประตู 4
นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

 บริเวณท่ีประชิดกบัทางออก ใหติดต้ัง
ปายทางออกเหนอืพืน้ โดยขอบลางสดุของปาย
จะตองอยูหางจากพื้นไมนอยกวา 6 นิ้ว (150
มิลลิเมตร) แตไมเกนิ 18 นิว้ (455 มิลลิเมตร)

 ปายหนีไฟตองมีสี ขนาด และการ
ออกแบบท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน รวมท้ัง
ติดต้ังในตําแหนงท่ีไมมีสิ่งอ่ืนแยงความสนใจ
ท้ังลวดลายบนเพดานหรือปายอ่ืนๆ บริเวณท่ี
ติดปาย หามตกแตง ทาส ีเคลือบเงา ฯลฯ ซึง่อาจ
ทําใหมองเห็นปายไมชดัเจนหรือเกดิความเขาใจ
ผิด รวมท้ังจะตองไมทําใหเกิดแสงสวางจาหรือ
แสดงแสงสใีกลจดุท่ีติดต้ังปาย

 สําหรับปายติดต้ังในอาคารสรางใหม
ตัวอักษรในปายตองสงูไมนอยกวา 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) อยูนอกคําวา EXIT โดยมีระยะหางจากตัว
อักษรไมนอยกวา 0.375 นิ้ว (9.5 มิลลิเมตร)

 สัญลักษณชี้ทางดังกลาวตองมองเห็น
และระบชุดัเจนในระยะหาง 40 ฟตุ (12 เมตร)

 ปายหนีไฟท่ีใชแสงสวางจากภายนอก
ตองมีระดับแสงสวางไมนอยกวา 5 ฟุต-แรงเทียน
(54 ลักซ) และอัตราความแตกตางความมืดและ
ความสวาง (Contrast) ไมนอยกวา 0.5

 ปายหนีไฟท่ีมีระบบแสงสวางภายใน
ตัวปายตองเปนผลิตภัณฑในบญัชรีายชือ่ผูไดรับ
การรับรองจากมาตรฐาน UL 924, Standard
for Emergency Lighting and Power Equipment

 ปายหนไีฟเรืองแสง (Photoluminescent
Signs) ผวิของปายตองมีแสงสวางตลอดเวลาท่ีมี
คนอยูภายในอาคาร โดยจะตองเปนชนดิท่ีไดรับ
การอนุมัติจากเจาหนาท่ีตรวจสอบภาครัฐ

 ประตู เสนทางเดิน บันได ฯลฯ ท่ีไม
ไดจดัไวใหเปนทางออกหรือมีลักษณะอาจทําให
เขาใจผิดวาเปนทางออก ใหคิดปาย NO EXIT

 ลิฟตท่ีเปนสวนหนึง่ของเสนทางหนไีฟ
ใหติดปายท่ีมีตัวอักษรสงูอยางนอย 5/8 นิว้ (16
มิลลิเมตร) บอกไวท่ีโถงหนาลิฟตทุกตัว ระบใุห
สามารถใชลิฟตหนีไฟภายในเงื่อนไขท่ีกําหนด
พรอมขอความบอกสมรรถนะใชงานของลิฟต

11. ขอบังคับพิเศษสําหรับอาคารที่มี
อนัตรายสงูอยูภายใน (Special Provisions for
Occupancies with High Hazard Contents)

 หากสิ่งอยูภายในอาคารถูกระบุวามี
อันตรายสูง ตองจัดใหมีทางออกหลายแหงเพื่อ
ใหผูอยูขางในหนีออกมาจากอาคาร สวนของ
อาคาร หรือพื้นท่ีอันตราย ไปสูภายนอกหรือ
พืน้ท่ีปลอดภัยซึง่จดัเตรียมไวในระยะไมเกนิ 75
ฟุต (23 เมตร)

 ขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ
สําหรับพื้นท่ีมีอันตรายสูงดังกลาว ข้ันพื้นฐาน
ตองอยูท่ีระดับ 0.7 นิว้/คน (18 มิลลิเมตร/คน)
สาํหรับบนัได และ 0.4 นิว้/คน (10 มิลลิเมตร/
คน) สาํหรับส วนประกอบตางระดับและทางลาด

 พื้นท่ีมีอันตรายสูงแตละพื้นท่ีตองมี
เสนทางหนีไฟไมนอยกวา 2 แหง ยกเวน

 มีพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางฟุต (18.6
ตารางเมตร)

 มีคนอยูในพื้นท่ีไมเกิน 3 คน
 ระยะทางเดินไปยังประตูไมเกิน 25

ฟตุ (7,620 มิลลิเมตร)
 ประตูใชกับพื้นท่ีอันตรายสูงซึ่งมีคน

อยูเกิน 5 คน อนุญาตใหมีกลอนหรือล็อค หาก
เปนกลอนหรือล็อคของบารผลักประตูฉุกเฉิน
(Panic Bar Hardware) หรือประตูหนีไฟ (Fire
Door) ท่ีเปนไปตามขอบังคับของมาตรฐานนี้

12. หองอุปกรณเครื่องกล หองหมอ
ไอน้ํา และหองเตาหลอม ภายในตวัอาคาร
(Mechanical Equipment Rooms, Boiler
Rooms, and Furnace Rooms)

 หองอุปกรณเคร่ืองกล หองหมอไอน้ํา
และหองเตาหลอม รวมถงึพืน้ท่ีมีลักษณะคลาย
กัน ตองจํากัดระยะทางเดินภายในพื้นท่ีไมเกิน
50 ฟุต (15 เมตร) ยกเวนไดรับอนุญาตเปน
อยางอ่ืนดัง ตอไปนี้

 อนุญาตใหมีระยะทางเดินในพื้นท่ีไม
เกนิ 100 ฟตุ (30 เมตร) ภายใตเงือ่นไขตอไปนี้

Panic Bar Hardware



 อาคารได รับการปกปองดวยระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System)

 ไมมีอุปกรณใชน้ํามันเชือ้เพลิงท่ีทําให
เกิดไฟไหมในพื้นท่ี

 อยูในอาคารท่ีสรางไวเดิม
 อนุญาตใหมีระยะทางเดินในพื้นท่ีไม

เกนิ 150 ฟตุ (46 เมตร) ภายใตเงือ่นไขตอไปนี้
 อาคารได รับการปกปองดวยระบบ

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System)

 ไมมีอุปกรณใชน้ํามันเชือ้เพลิงท่ีทําให
เกิดไฟไหมในพื้นท่ี

 เปนพื้นท่ีมีเสนทางหนีไฟ
 ชั้นของอาคารท่ีทําเปนหองอุปกรณ

เคร่ืองกล หองหมอไอน้าํ หรือหองเตาหลอม ได
รับอนุญาตใหมีเสนทางหนีไฟเสนเดียวได หาก
มีระยะทางเดินในพื้นท่ีเปนไปตามขอกําหนด
ท่ีกลาวไปขางตน

การนําไปใชในอาคาร
ขอท่ี 1-12 ใน Chapter 7 ขางตนเปนขอ

บังคับเสนทางหนีไฟของอาคารท่ัวไป (ไมระบุ
ประเภทอาคาร) แตหากเปนอาคารประเภท
ตางๆ ท่ีระบุในมาตรฐานนี้ต้ังแต Chapter 11
ข้ึนไป จะมีขอบงัคับเฉพาะอาคารแตละประเภท
ซึ่งแตกตางกันในรายละเอียดของขอกําหนด
ท่ัวไป สวนประกอบของเสนทางหนีไฟ ความ
สามารถของเสนทางหนีไฟ จํานวนเสนทาง
หนีไฟ การจัดการเสนทางหนีไฟ การกําหนด
เสนทางสูทางออก การปลอยคนจากทางออก
แสงสวางบนเสนทางหนีไฟ แสงสวางฉุกเฉิน
และการทําเคร่ืองหมายเสนทางหนีไฟ

ตัวอยางขอบังคับ (โดยสรุป) สําหรับ
อาคารประเภทตางๆ

สถานการศกึษาสรางใหม (New Educa-
tional Occupancies; NFPA 101 Chapter 14)

 ระยะทางเดินไปยังทางออก ไกลสุด
ตองไมเกิน 150 ฟุต (46 เมตร) ในพืน้ท่ีไมได
ติดต้ังระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ไมเกนิ 200 ฟตุ (61 เมตร) ในพืน้ท่ีติดต้ังระบบ
หัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

 แตละชั้นของอาคารจะตองมีเสนทาง
หนไีฟไมนอยกวา 2 เสนทางแยกออกจากกนัซึง่
สามารถเขาถึงไปจากทุกจุดของชัน้หรือระเบยีง

 ระเบยีงนาํไปสูทางออกตองเปดโลง มี
ความกวางไมนอยกวา 6 ฟตุ (1,830 มิลลิเมตร)

 ระเบยีงรองรับคนต้ังแต 30 คน ข้ึนไป
จะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง

สําหรับโครงสราง และ 20 นาที สําหรับประตู
ยกเวน พื้นท่ีนักศึกษาอยูมีทางออกสูภายนอก
ระเบียงอาจไมตองมีอัตราทนไฟ

 ระเบียงในอาคารท่ี ติดต้ั งระบบหัว
กระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ ตองมีผนงักัน้สวน
ท่ีมีควัน (เม่ือเกิดเพลิงไหม)

 แมอาคารไดติดต้ังระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิงอัตโนมัติเต็มอัตรา แตสวนท่ีจดัไวให
นักศึกษาทํากิจกรรมซึ่งมีพื้นท่ี 250 ตารางฟุต
(23.2 ตารางเมตร) ข้ึนไป ตองมีหนาตางหรือ
ประตูสําหรับใชเปนทางออกฉุกเฉิน

 หนาตางสาํหรับใชเปนทางออกฉุกเฉิน
ดังกลาวตองเปดโลง มีความกวางไมนอยกวา 20
นิว้ (510 มิลลิเมตร) ความสงูไมนอยกวา 24 นิว้
(620 มิลลิเมตร) พืน้ท่ีหนาตางไมนอยกวา 5.7
ตารางฟุต (0.5 ตารางเมตร) โดยสวนลางสุด
ของหนาตางสูงจากพื้นไมเกิน 44 นิ้ว (1,120
มิลลิเมตร) และกลอนประตูจะตองปดเปดได
ท่ีระยะความสูงจากพื้นไมเกิน 54 นิ้ว (1,370
มิลลิเมตร)

 อาคารหรือหองซึ่งปกติท่ัวไปใชเปน
หองเรียนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน นักเรียนอนุบาล
หรือนกัเรียนเกรด 1 (ประถมศึกษา 1) ตองอยู
ระดับเดียวกบัระดับจดุปลอยออก (Level of Exit
Discharge) และหองเรียนสาํหรับนกัเรียนเกรด
2 (ประถมศึกษา 2) ตองต้ังอยูไมเกนิ 1 ชัน้นบั
จากจดุปลอยออก

Emergency Window

Exit to Opren Area
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อาคารทางอุตสาหกรรม (Industrial
Occupancies; NFPA 101 Chapter 40)

เสนทางหนไีฟในอาคารทางอุตสาหกรรม
ใหเปนไปตามขอบงัคับเสนทางหนไีฟของอาคาร
ท่ัวไปใน NFPA 101 Chapter 7 ท่ีกลาวไปแลว
ขางตน และใหเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้

 ภายในอาคารทางอุตสาหกรรมท่ัวไป
(General Industrial Occupancies) และอาคาร
อตุสาหกรรมวตัถปุระสงคพเิศษ (Special Purpose
Industrial Occupancies) ยกเวน อุตสาหกรรมท่ีมี
อันตรายสงู (High Hazard Industrial Occupancies)
อนญุาตใหมีระเบียงท่ีเปนทางตันและระยะทาง
เดินภายในจนถงึประตูหองดังตอไปนี้

 ระเบียงท่ี เปนทางตัน (Dead-End
Corridor) ตองยาวไมเกิน 50 ฟุต (15 เมตร)
ท้ังในพื้นท่ีติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติและพื้นท่ีไมไดติดต้ังระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

 ทางเดินภายในถงึประตูหอง (Common
Path of Travel) ซึง่เปดออกไปสูระเบยีงหรือโถง
หนาหองท่ีนําไปสูทางออก ตองไมเกิน 50 ฟุต
(15 เมตร) ในพืน้ท่ีไมไดติดต้ังระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิงอัตโนมัติ และไมเกนิ 100 ฟตุ (30
เมตร) ในพื้นท่ีติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับ
เพลิงอัตโนมัติ

 ระยะไกลสดุไปยงัทางออก (Maximum
Travel Distance to Exits) มีดังนี้

 250 ฟุต (76 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีติดต้ังระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

 200 ฟุต (61 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมไดติดต้ังระบบหัว
กระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

 400 ฟตุ (122 เมตร) สาํหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมวัตถุประสงคพิเศษท่ีติดต้ัง
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ

 300 ฟุต (91 เมตร) สําหรับอาคาร
ทางอุตสาหกรรมวัตถุประสงคพิเศษท่ีไมได
ติดต้ังระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

 75 ฟตุ (23 เมตร) สาํหรับอาคารทาง
อุตสาหกรรมมีอันตรายสูงท่ี ติดต้ังระบบหัว
กระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ

หมายเหตุ ในอาคารอุตสาหกรรมท่ีมี
อันตรายสงูไมอนญุาตใหมีเสนทางไปสูออกโดย
ปราศจากการปกปองดวยระบบระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิงอัตโนมัติ และกรณีเปนอาคารทาง
อุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีมีชั้นเดียวและติดต้ังระบบ

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ อนุญาตใหมี
เสนทางสูทางออกไกลสดุ 400 ฟตุ (122 เมตร)
หากสามารถแสดงใหเห็นวามีประสทิธภิาพและ
ความปลอดภัยเพียงพอ

 หองเคร่ืองจักร (Machine Shop) ใน
อาคารชั้นเดียวซึ่งไดรับการปกปองจากระบบ
หัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ และมีระยะทาง
เดินในหองจากจุดไกลสุดถึงประตูท่ีเปดไปยัง
เสนทางสูทางออกไมเกิน 100 ฟุต (30 เมตร)
อนุญาตใหมีประตูทางออกประตูเดียวได

 แตละชั้นของอาคารตองมีเสนทางหนี
ไฟไมนอยกวา 2 เสนทาง และมีอยางนอย 1
เสนทางท่ีสามารถเขาถงึไดโดยไมตองขามไปยงั
อีกชั้นหนึ่ง

 เสนทางหนีไฟท่ีเขาถึงไดโดยไมตอง
ขามไปยงัอีกชัน้หนึง่ตองนาํไปสูทางออกโดยตรง

 หากอาคารทางอุตสาหกรรมใดถูก
ระบุวาเปนพื้นท่ีมีอันตรายสูง ใหใชขอบังคับ
เสนทางหนีไฟตาม NFPA 101 Section 7.11
Special Provisions for Occupancies with High
Hazard Contents นั่นคือ ตองมีเสนทางหนีไฟ
2 เสนทาง ยกเวนมีพืน้ท่ีไมเกนิ 200 ตารางฟตุ
(18.6 ตารางเมตร) มีคนอยูในพื้นท่ีไมเกิน 3
คน และระยะทางเดินไปยงัประตูไมเกนิ 25 ฟตุ
(7,620 มิลลิเมตร)
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