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มาตรฐานอางอิง: มาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
มาตรฐาน NFPA 72; National Fire Alarm Code

นยิาม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมาตรฐาน

ตองเปนไปตามคําจาํกัดความดังนี้
“ความไวในการตรวจจับ” (Sensitivity)

หมายถึง การตอบสนองของอุปกรณตรวจจับ
ควัน ซึ่งทําการตรวจวัดคาความหนาแนนของ
ควันแบบเชิงสัมพันธภายในกลองหรือชอง
ตรวจวัด คาความไวสงูจะทําใหอุปกรณตรวจจบั
ควันตอบสนองไดเร็วกวาคาความไวตํ่ากวาภายใต
สภาวะความหนาแนนของควันแบบเดียวกัน

“แผงควบคมุระบบแจงเหตเุพลงิไหม”
(Fire alarm control panel) หมายถึง อุปกรณท่ี
ออกแบบใหสามารถควบคุม ตรวจวัดคาทาง
ไฟฟาของอุปกรณตางๆ ท่ีมาเชื่อมตอผานสาย
สัญญาณหรือคล่ืนวิทยุ และสามารถตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณภายในของระบบได โดย
แผงควบคุมนี้ตองออกแบบเพื่อการแจงเหตุ
เพลิงไหม

“สัญญาณแจงเหตุ” (Alarm signal)
หมายถงึ สญัญาณเสยีงหรือแสงท่ีมีวัตถปุระสงค
ในการเตือนภัยใหผูใชอาคารอพยพหรือทําการ
ดับเพลิงข้ันตนกอนท่ีเพลิงไหมจะลุกลามเปน
เพลิงไหมขนาดใหญท่ีไมสามารถควบคุมไดงาย

“สัญญาณขัดของ” (Trouble signal)
หมายถงึ สญัญาณเสยีงหรือแสงท่ีมีวัตถปุระสงค
ในการเตือนใหผูรบัผดิชอบทราบวาเกิดเหตุขัดของ
อยางใดอยางหนึง่ในอุปกรณหรือระบบ เชน สาย
สัญญาณขาดหรือลัดวงจร แบตเตอร่ีหรือแหลง
จายไฟฟาบกพรอง เปนตน

“อุ ปกรณตรวจจับควั น” (Smoke
detector) หมายถงึ อุปกรณท่ีใชในการตรวจวัด
คาความหนาแนนของเขมาหรือผงคารบอนท่ี
เกิดจากการลุกไหมของเชื้อเพลิงดวยหลักการ
การหักเหของแสง หรือหลักการบังแสง หรือ
หลักการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ท่ียอมรับได

มาตรฐานการทดสอบ
 คณุลกัษณะผลติภณัฑ
 ความตองการท่ัวไป
 อุปกรณตรวจจบัควัน (Smoke Detector)

ตามมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณตรวจจับ
ควันท่ีใชกับอาคารทุกชนิด ต้ังแตบานอยูอาศัย
อาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงาน อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ

 อุปกรณตรวจจบัควันแบงเปน 2 ชนิด
ชนดิแรกออกแบบมาใชกบับานอยูอาศัย อาคาร
แถว ทาวเฮาส ท่ีมีความสงูไมเกนิ 3 ชัน้ เรียกวา
อุปกรณตรวจจบัควันและเตือนภัยในตัว (Smoke
Alarm) สวนชนดิท่ีสองออกแบบมาใชกบัอาคาร
ทุกชนิดไมมีอุปกรณเตือนภัยในตัว ตองสง
สัญญาณใหอุปกรณเตือนภัยในระบบทํางาน
เรียกชนิดนี้วา อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke
Detector)

 อุปกรณตรวจจับควันประกอบดวย
ชิน้สวนสาํคัญ คือ มีกลองหรือชองตรวจวัดความ
หนาแนนของควัน มีหลอดไฟแสดงสถานะการ
ทํางาน มีจุดตอสัญญาณกับวงจรสัญญาณของ
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและหรืออุปกรณอ่ืนๆ
เชน หลอดไฟแสดงผลระยะไกล อุปกรณเตือนภัย
รีเลย เปนตน

 กรณีมีตัวปรับความไวในการตรวจจบั
ท่ีกลองครอบอุปกรณตรวจจบัควันขณะติดต้ังแลว
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ตองสามารถปรับคาความไวได และมีเคร่ืองหมาย
แสดงทิศทางการปรับดานความไวสูงหรือตํ่า
โดยตามหลักการบังแสง กําหนดใหคาความไว
ตํ่าสุดคือ รอยละ 1.6 ตอเมตร และคาความไว
สงูสดุคือ รอยละ 12.5 ตอเมตร ตัวปรับความไว
ตองออกแบบใหหางจากชิน้สวนท่ีอาจมีแรงดัน
ไฟฟาสงู

 กลองครอบอุปกรณตรวจจบัตองทําดวย
วัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทานเม่ือใชงานในทาง
ท่ีผดิโดยมิไดต้ังใจ ดานหลังกลองครอบอุปกรณ
ตรวจจับตองออกแบบไมใหลมมีการไหลผาน
หรือทําใหฝุนสะสมท่ีอาจมีผลตอการตอบสนอง
ของอุปกรณตรวจจบัควันไดภายหลังการติดต้ัง

 กลองครอบอุปกรณตรวจจับท่ีมีชอง
(Opening) หรือตะแกรง (Louver) ใหเกิดการ
ถายเทอากาศหรือสงเสยีงสญัญาณออกมา ตอง
ติดต้ังตะขาย (Screen) ปองกันแมลงเขาไป
ภายใน โดยใหชองตะขายนีมี้ขนาดไมเกนิ 1.27
มิลลิเมตร

 ขอบหรือมุมของกลองครอบอุปกรณ
ตรวจจบั ชอง ตะแกรง กานสวิตช หรือปุม ตองมี
ขอบเรียบมนไมกอใหเกดิการขีดขวนหรือทําให
เกดิการบาดเจบ็ไดงายขณะติดต้ังหรือซอมบาํรุง

 ชิน้สวนโลหะของอุปกรณตรวจจบัตอง
ไดรับการปองกันการผุกรอนโดยการเคลือบสี

ใหชัดเจน
 ตําแหนงข้ัวตอสายดินตองไมทําใหการ

ซอมบาํรุงอุปกรณตองถอดข้ัวตอสายดินออกกอน
 ชิ้นสวนโลหะท่ีไมไดหุมฉนวนภายใน

อุปกรณท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีอาจเปนอันตรายถงึชวิีต
ไดแก กลองครอบอุปกรณ แกนเหล็ก หมอแปลง
แทนวางอุปกรณ คาปาซเิตอร เปนตน หรือชิน้สวน
โลหะท่ีอาจเปนอันตรายตอคนใชหรือคนท่ีกาํลัง
ซอมบาํรุงอุปกรณ ตองทําการตอฝาก (Bonding)
เขากับระบบสายดิน

 สายไฟฟาภายในอุปกรณตองใชเปลือก

สายท่ีมีคาความเปนฉนวนตามแรงดันไฟฟาท่ี
ใชและอุณหภูมิอาจเกิดข้ึน และตองมีความ
แข็งแรงทางกล และความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟา

 การเดินสายภายในต องแยกสาย
ออกจากชิ้นสวนท่ีมีสวนยืน่ท่ีคม หรือชิ้นสวนท่ี
อาจเคล่ือนไหวได โดยใหยึดสายไฟฟาสวนท่ีไม
เขารูปและม่ันคง โดยทําใหเขาท่ีดวยแคล็มป
สายผูกลัด หรือวิธีอ่ืนๆ

 สวิตช ข้ัวหลอด ข้ัวตอสาย เตารับ หรือ
ชิน้สวนอุปกรณในลักษณะเดียวกนั และชิน้สวน
โลหะท่ีไมไดหุมฉนวนตองติดต้ังอยางม่ันคงและ
ปองกันการหลุดหรือเคล่ือนจากการหมุนขณะ
ติดต้ังหรือซอมบาํรุง

 ชิน้สวนอุปกรณ ไดแก สวิตช รีเลย หรือ
อุปกรณลักษณะเดียวกนั ตองปองกนัดวยกลอง
ครอบปองกันฝุน เพื่อความเปนไปไดในการ
ใชงานอุปกรณในสถานท่ีท่ีมีฝุนหรือวัตถุอ่ืนๆ

 น็อตและชิ้นสวนท่ีตองการปรับหรือ
เคล่ือนตําแหนงไดตองไดรับการปองกันจาก
การหลุดหลวม ภายใตสภาพการใชงานปกติ
ยอมใหใชแหวนล็อคปองกันการหลุดหลวมท่ี
เหมาะสมกับอุปกรณแตละชิ้นได

 ชิ้นสวนโลหะนํากระแสไฟฟาตองเปน
โลหะท่ีทําจากเงิน ทองแดง ทองแดงอัลลอย
หรือโลหะท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา

 ชิ้นสวนโลหะ ไดแก ลูกปน บานพับ
และชิ้นสวนโลหะในลักษณะเดียวกัน ตองไมใช
เปนสวนผานหรือนาํกระแสไฟฟาระหวางชิน้สวน
ท่ีติดอยูกบัท่ีกับอีกชิ้นหนึ่งท่ีเคล่ือนท่ีได

ชุบสังกะสี หรือวิธีการอ่ืนท่ีเทียบเทา
 อุปกรณชนดิท่ีตองตอสายไฟฟา ชิน้สวน

ภายในและฉนวนสายไฟฟาตองไดรับการปองกนั
จากขอบหรือมุมท่ีคมดวยวัสดุท่ีทําใหขอบเรียบมน

 ขัว้ตอสายไฟฟาของอปุกรณตองออกแบบ
ใหตอสายไฟฟาไดม่ันคงดวยน็อตท่ียึดติดกับ
แผนนําไฟฟา

 อุปกรณท่ีใชแรงดันไฟฟาท่ีอาจเปน
อันตรายถงึชวิีต ตองมีข้ัวตอสายดินเพือ่ปองกนั
อันตรายขณะการซอมบํารุง และขณะเกิดไฟฟา
ลัดวงจร และตองแสดงเคร่ืองหมายข้ัวตอสายดิน
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 วัสดุท่ีใชเปนแทนยึดอุปกรณท่ีมีการ
นาํกระแสไฟฟาตองทําจากกระเบือ้งสวนประกอบ
ฟโนลิค หรือวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา

 ชองสายไฟฟาผานเขาออกกลองอุปกรณ
แผงกัน้ หรือผนงั ตองใชบชุชิง่ท่ีมีขนาดพอเหมาะ
กับสายไฟฟาและทําจากวัสดุท่ีไมสึกกรอนงาย
ม่ันคง และมีผิวเรียบมน

 อุปกรณตองมีหลอดไฟแสดงผลการ
ทํางานเม่ือตอเขากบัแหลงจายไฟฟาแลว โดยมี
หลอดไฟจะกระพริบไมนอยกวา 1 คร้ังตอนาที

 เม่ืออุปกรณตองมีหลอดไฟแสดงผล
มากกวาหนึ่งหลอด ใหหลอดแสดงสถานะการ
ตอเขากับแหลงจายไฟฟาเปนหลอดสีเขียวหรือ
ขาว สวนหลอดไฟแสดงสถานะแจงเหตุใหเปน
สีแดง และหลอดไฟแสดงสถานะขัดของใหเปน
สีเหลือง

 อุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัย
ในตัว (Smoke Alarm)

 อุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัย
ในตัวประกอบดวยชิ้นสวนสาํคัญคือ กลองหรือ
ชองตรวจวัดความหนาแนนของควัน (Smoke
Chamber) ชดุเปลงเสยีงสญัญาณเตือนภัย (Alarm
Sounding Device) ชดุแหลงจายพลังงานไฟฟาใน
ตัว (Integral Battery) หรือจดุตอสายไฟฟาจาก
แหลงไฟฟาภายนอก (External Power Supply)
หลอดไฟแสดงสถานะการทํางาน และอุปกรณ
แสดงการถอดแบตเตอร่ีออกจากอุปกรณ รวมท้ัง
การขัดขวางการติดต้ังหากไมไดใสแบตเตอร่ีกอน

 อุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัย
ในตัว (Smoke Alarm) สามารถตอรับไฟฟาโดย
ตรงจากไฟฟาของวงจรไฟฟาในบานหรืออาคาร
พาณิชยไดหรือเรียกวาแหลงจายไฟฟาหลัก แต
ตองมีแหลงจายไฟฟาสาํรองจากแบตเตอร่ีในตัว
ดวย และอีกแบบหนึ่งสามารถตอรับไฟฟาจาก
แหลงจายไฟฟาหลักท่ีเปนแบตเตอร่ีได โดยท่ี

ไมตองมีแหลงจายไฟฟาสํารองอ่ืนๆ อีก กรณี
ใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายไฟฟาหลัก อายุการ
ใชงานของแบตเตอร่ีตองไมนอยกวา 1 ป

 แบตเตอร่ีท่ีออกแบบใหเปนแหลงจาย
ไฟฟาสํารองสําหรับอุปกรณตรวจจับควันและ
เตือนภัยในตัว ตองสามารถจายกระแสไฟฟาให
อุปกรณตรวจจับในสภาวะปกติไดนานไมนอย
กวา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นยังสามารถสง
สญัญาณเตือนภัยตอไดอีกในเวลาไมนอยกวา 4
นาทีอยางตอเนื่อง

 เม่ือแรงดันไฟฟาตํ่ากวาพิกัดตอการ
ทํางานตามขอกาํหนด อุปกรณตองแสดงสญัญาณ
ขัดของเพื่อเตือนใหเปล่ียนแบตเตอร่ี

 แบตเตอร่ีแบบชารจไฟฟาได   (Rechargeable

Type) ท่ีออกแบบใหเปนแหลงจายไฟฟาสํารอง
สาํหรับอุปกรณตรวจจบัควันและเตือนภัยในตัว
กระแสไฟฟาสงูสดุในการชารจกระแสไฟฟาตอง
เปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต

 กรณีใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายไฟฟา
สาํรอง ตองทําเคร่ืองหมายบนตัวอุปกรณวาเปน
แบบใชแบตเตอร่ีและบอกวิธกีารถอดหรือเปล่ียน
แบตเตอร่ีตามระยะเวลาท่ีกําหนด

 การทํางานของอุปกรณตองสามารถ
ตรวจสอบและแสดงผลวารับกระแสไฟฟาจาก
แหลงจายไฟฟาหลักหรือแหลงจายไฟฟาสาํรอง

 การแสดงสญัญาณขัดของ อุปกรณตอง
สงสญัญาณแสดงไมนอยกวา 1 คร้ังตอนาทีอยาง
ตอเนือ่งอยางนอย 7 วัน โดยเสยีงสญัญาณตอง
มีความแตกตางจากเสยีงสญัญาณแจงเหตุ

 อุปกรณตองมสีวติชทดสอบดานตรงขาม
ท่ีติดยึดกับอาคาร โดยสวิตชจะตองเปนชนิด
เคล่ือนกลับคืนสภาพเดิมได

 การออกแบบอปุกรณตรวจจับควนั
 กรณอีาคารท่ีมีความสงูเกนิ 3 ชัน้ข้ึนไป

ตองออกแบบใหอุปกรณตรวจจบัทํางานรวมกบั
แผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม และออกแบบสาย

สัญญาณเชื่อมโยงใหเปนระบบ โดยใหสามารถ
แจงเหตุเพลิงไหมไดทราบท่ัวท้ังอาคาร

 อาคารท่ีตองการความปลอดภัยตอชวิีต
ตองออกแบบใหติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันหรือ
อุปกรณตรวจจับท่ีมีความไวในการตรวจจับท่ี
ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน

 บานอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยท่ีใช
นอนพักอาศัย ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจบัท่ีโถง
หนาหองนอนไมนอยกวา 1 ชุด และควรติดต้ัง
ภายในหองนอนทุกหองไมนอยกวา 1 ชดุ กรณี
อาคารมีความสงูไมเกนิ 3 ชัน้ ยอมใหออกแบบ
เปนอุปกรณตรวจจับควันและเตือนภัยในตัว
(Smoke Alarm)

 ชองทางเดินหนาหองชุด หองนอน
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หองสวีท หองทํางาน หองพักผูปวย หรือชอง
ทางเดินสําหรับหองท่ีมีคนอาศัยอยูในลักษณะ
เดียวกัน ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันหรือ
อุปกรณตรวจจับท่ีมีความไวในการตรวจจับท่ี
ไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน

 หองนอน หองพักผูปวย หรือหองท่ีมี
คนอาศัยนอนพักผอนในลักษณะเดียวกัน ตอง
ติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันหรืออุปกรณตรวจจบั
ท่ีมีความไวในการตรวจจับท่ีไมชากวาอุปกรณ
ตรวจจบัควัน

 หองท่ี มีเชื้ อเพลิงท่ีอาจทําใหเพลิง
ลุกลามไดอยางรวดเร็วตองติดต้ังอุปกรณตรวจจบั
ควนัหรอือุปกรณตรวจจบัทีม่คีวามไวในการตรวจจบั
ท่ีไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน

 หองท่ีมีเคร่ืองหรืออุปกรณฉุกเฉินหรือ
ทีใ่ชในเหตุการณฉกุเฉนิตองติดต้ังอุปกรณตรวจจบั
ควนัหรอือุปกรณตรวจจบัทีม่คีวามไวในการตรวจจบั
ท่ีไมชากวาอุปกรณตรวจจับควัน

 การตดิตัง้อปุกรณตรวจจับควนั
 การติดต้ังท่ัวไป
ตําแหนงอุปกรณตรวจจบัควันตองติดต้ังใน

ท่ีซึง่ตรวจจบัเพลิงไหมไดงาย และตองไมติดต้ัง
ในบริเวณท่ีอาจมีฝุนหรือควันท่ีไมใชเกิดจาก
เพลิงไหมปริมาณมากหรือความชื้นสูงอันอาจ
ทําใหเกิดการตรวจจับผดิพลาดไดงาย

 ความสงูของเพดาน
อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุดตองติดต้ัง

ในระดับความสูงไมเกิน 10.5 เมตร สําหรับ
อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสงตองติดต้ังใน
ระดับความสงูไมเกนิ 25 เมตร ถาฝาเพดานหรือ
หลังคามีความสงูเกนิ 25 เมตร ใหติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจบัควันชนดิลําแสงหลายระดับ

 ระยะหางและตําแหนงติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจบั

 อุปกรณตรวจจบัควันชนดิจดุ อุปกรณ
ตรวจจับแตละตัวตองติดต้ังท่ีฝาเพดาน หลังคา
หางจากฝาเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 25
มิลลิเมตร แตไมเกนิ 600 มิลลิเมตร ในสถานท่ี
มีการติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันสูงมากกวา 4
เมตร แตไมเกิน 10.5 เมตร ระยะหางจากฝา
เพดานหรือหลังคาใหดูตารางท่ี 1

 อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง
อุปกรณตรวจจับตองหางจากฝาเพดานหรือ
หลังคาไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร แตไมเกิน
750 มิลลิเมตร ระยะหางจากฝาเพดานหรือ
หลังคาใหดูตารางท่ี 1

หมายเหต ุ อากาศรอนจากเพลิงไหมจะถกู
สงข้ึนไปตามแนวด่ิงและจะหยดุลงเม่ืออุณหภูมิ
ของควันเทากับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ
ดังนัน้ในท่ีซึง่มีเพดานสงูจงึมีความจาํเปนในการ
สงผานควันไปใหถงึอุปกรณตรวจจบั ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันใน

ระดับท่ีตํ่ากวาสวนท่ีมีอากาศอุนท่ีบริเวณระดับ
หลังคาตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1

 ระยะห างและตําแหน งติดต้ั งของ
อุปกรณตรวจจับ

(1) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
สําหรับพื้นผิวแนวราบ

อุปกรณตรวจจบัตองติดต้ังใหมีระยะรัศมี
จากจดุใดๆ ใตพืน้ผวิแนวราบถงึอุปกรณตรวจจบั
ควันตัวท่ีใกลท่ีสุดไมเกิน 6.30 เมตร และระยะ

ตารางท่ี 1 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน

หางระหวางอุปกรณตรวจจบัตองไมเกนิ 9 เมตร
สําหรับบริเวณชองทางเดินตองติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจับใหมีระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
ไมเกิน 12 เมตร สําหรับอุปกรณตรวจจับชนิด
ลําแสงระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับแตละ
ชุดตองไมเกิน 14 เมตร
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(2) ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับ
สําหรับพื้นผิวเอียง

ระยะหางท่ีวัดในแนวนอนระหวางอุปกรณ
ตรวจจับควันสําหรับพื้นผิวเอียงตามแนวยาว
ตองเปนดังนี้

(ก) ระยะหางตามแนวยาวท่ีขนานไปกบั
จั่วหลังคา แถวท่ีบริเวณจั่วหลังคาตองหางกัน
ไมเกิน 9 เมตร

(ข) แถวของอุปกรณตรวจจบัท่ีอยูลางสดุ
(ใกลชายคา) ตองอยูหางไมเกนิ 9 เมตรจากผนงั
หรือฉากกัน้และจากแถวของอุปกรณตรวจจบัท่ี
อยูใกลกัน และตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับในแนวเดียวกันไมเกิน 18 เมตร

(ค) แถวของอุปกรณตรวจจบัท่ีอยูระหวาง
แถวบนสุดกับแถวท่ีอยูลางสุดตองมีระยะหาง
ระหวางอุปกรณไมเกนิ 18 เมตร และมีระยะหาง
ระหวางแถวไมเกิน 9 เมตร

(3) ระยะหางจากผนงั ผนงักัน้ หรือหัวจายลม
(ก) อุปกรณตรวจจบัสาํหรับแถวท่ีอยูใกล

ผนงัหรือผนงักั้น ตองหางจากผนังหรือผนงั กัน้
ไมเกนิ 4.50 เมตร แตไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร

(ข) สาํหรับชองทางเดิน ระยะหางระหวาง
ผนังปลายทางกับอุปกรณตรวจจับท่ีใกลท่ีสุด
ตองไมเกิน 6.00 เมตร

(ค) อุปกรณตรวจจับตองติดต้ังหางจาก
หัวจายลมไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร

(4) พื้นท่ีท่ีมีอัตราการระบายอากาศสูง
พืน้ท่ีท่ีมีอัตราการระบายอากาศมากกวา

15 คร้ังตอชั่วโมง ระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับตองไมเกิน 6.30 เมตร หรือหางจาก
กําแพงหรือผนังกั้นหองไมเกิน 3.15 เมตร

หมายเหตุ สําหรับพื้นท่ีซึ่งความเร็วลม
มากกวา 3.00 เมตรตอวินาที จาํเปนตองพจิารณา

ตามหลักวิศวกรรมเปนพิเศษ
 ชนดิของสายไฟฟา
 สายไฟฟาสําหรับระบบแจงเหตุเพลิง

ไหม ตองเลือกใชใหเหมาะสมกบัการใชงานของ
แตละสวนในอาคาร สายไฟฟาท่ีใชอาจจะเปน
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ดังนี้

(ก) สายทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ตาม
มอก. 11-2531

(ข) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331

(ค) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
(ง) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
(จ) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีซี

(XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอ่ืนๆ
(ฉ) สายใยแกว (Optical Fiber)
(ช) สายโทรศัพท
(ซ) สายชีลด
 สายทนไฟ
สายทนไฟท่ีใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหม

ในสวนท่ีระบุใหเปนชนิดทนไฟ ตองมีพิกัด
ทนไฟไดไมนอยกวา 750 องศาเซลเซียสเปน
เวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธีการอ่ืนท่ีทําใหมี
คุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา

 การปองกันความเสียหายทางกล
ในสถานท่ีท่ีบางแหงการเดินสายจําเปน

ตองปองกนัความเสยีหายทางกลดวย การปองกนั
อาจทําไดหลายวิธี เชน ปองกันดวยคุณสมบัติ
ของตัวสายไฟฟาเอง หรือดวยวิธกีารเดินสายไฟ
เชน เดินในทอรอย สายไฟฟา หรือติดต้ังใน
สถานท่ีซึ่งพนจากความเสียหายทางกล ซึ่งผู
ออกแบบและผูติดต้ังจําเปนตองพิจารณาเลือก
ใชใหเหมาะสม

 การทดสอบผลติภณัฑ
 การทดสอบท่ัวไป
 กอนการทดสอบผลิตภัณฑ อุปกรณ

ทดสอบตัวอยางตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ี
กําหนดไวในสวน “คุณลักษณะของผลิตภัณฑ”

 ทดสอบผลิตภัณฑ ตองทําการทดสอบ
ใหเสมือนความเปนจริงตามท่ีกาํหนดในคูมือการ
ติดต้ังและการใชผลิตภัณฑท้ังสภาพแวดลอม
ในสถานท่ีท่ีนําอุปกรณไปติดต้ัง

 การทดสอบแรงดันไฟฟา
 การทดสอบแรงดันไฟฟาใชแรงดัน

ไฟฟาท่ี 240 โวลต
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 ตัวอยางและขอมูลในการทดสอบ
 ใหสุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับควัน

จํานวนไมนอยกวา 28 ชุดจากการผลิต โดยมี
กลุมท่ีหนึง่มีจาํนวน 12 ชดุ ท่ีปรับต้ังใหมีความไว
ใหใกลกับคาสงูสดุ และกลุมท่ีสองมีจาํนวน 16
ชุด ท่ีปรับต้ังใหมีความไวใหใกลกับคาตํ่าสุด
และจํานวนรอยละ 30 ของอุปกรณแตละกลุม
ท่ีสุมมาเปนตัวอยางตองปรับเทียบคามาตรฐาน
ซึง่แตละอุปกรณตองไมมีคาความไวตางกนัเกนิ
รอยละ 25 ของอุปกรณตัวอ่ืนในแตละกลุม

 ใหมีตัวอยางหนึ่งชุดท่ีไมถูกประกอบ
เปนอุปกรณ

 ใหมีตัวอยางอีก 3 ชุด ท่ีทํางานดวย
หลักการตรวจจบัควันดวยแสง

 ใหมีคู มือการติดต้ัง และการใชงาน
จํานวน 1 ชุด

 กรณีอุปกรณใชแบตเตอร่ีเปนแหลง
จายไฟฟาหลัก ตองใหมีแบตเตอร่ีเพิ่มไมนอย
กวา 24 ชุด

 การทดสอบการทํางานปกติ
 อุปกรณตองทดสอบการทํางานภายใต

สภาวะการใชงานท่ีไดออกแบบไวท้ังหมดตามคา
ความไวของการตรวจจับตางๆ ท่ีอุปกรณต้ังคา
ไว เม่ือการปอนแรงดันไฟฟาตามพิกัดภายใต
สภาวะท้ังหมดตามขอมูลท่ีผูผลิตกาํหนดไวและ
ตามคูมือการติดต้ัง

 อุปกรณในสภาวะเตรียมพรอม ปกติ
ตองทดสอบการแสดงผลสญัญาณตางๆ เม่ือได
เชื่อมตอวงจรหรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของ

 การทดสอบโดยการปลอยควันเขากลอง
ตรวจจบัควัน เชน ควันจากไสตะเกยีง เชอืก หรือ
วัสดุเทียบเทา ตองแสดงผลการทํางานของอุปกรณ
ตามท่ีไดกําหนดไว และสัญญาณแจงเหตุตอง

ทํางานนานไมนอยกวา 4 นาทีภายใตระดับควัน
ท่ีมีมากผิดปกติระดับหนึ่ง

 ถาอุปกรณมีแหลงจายไฟฟาสํารอง
ตองทดสอบแหลงจายไฟฟาสาํรองวาสามารถสง

ในตัว หรือเปนแบบท่ีสามารถตอเชื่อมกันเปน
วงจร เม่ืออุปกรณตรวจจับความรอน ตรวจจับ
เพลิงไหมทํางาน จะสงสญัญาณแจงเหตุเหมือน
กบัการตรวจจบัควัน

 สญัญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองมีความ
สําคัญท่ีเหนือกวาและทดสอบวาเปนเสียงท่ี
ชดัเจนและแตกตางจากเสยีงปกติอ่ืนๆ ถงึแมวา
เสยีงปกติจะดังมากอน

 การทดสอบแรงดันไฟฟาจากแบตเตอร่ี
ขัดของ

กรณีใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายไฟฟา
การทดสอบระดับแรงดันไฟฟาท่ีแสดงสถานะ
ขัดของ ใหติดต้ังอุปกรณตามวงจรทดสอบดัง
รูปท่ี 1 และปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้

 การทดสอบพกิดัแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ี
โดยการต้ังแหลงจายไฟฟาใหมีแรงดันไฟฟาตาม
พกิดัของอุปกรณและปรับตัวตานทานใหคาความ
ตานทานเปน 0 โอหม จากนั้นใหเพิ่มคาความ
ตานทานจาก 0.1 ถึง 10  โอหม โดยใหอัตรา
เพิ่มไมเกิน 1 โอหมตอนาที ใหดูผลจนกระท่ัง
อุปกรณสงสัญญาณขัดของและบันทึกคาความ
ตานทาน และใหทดสอบการสงสญญาณแจงเหตุ

สัญญาณแจงเหตุไดเม่ือแหลงจายไฟฟาหลัก
ตัดการจายไฟ

 กรณอุีปกรณตรวจจบัควันและเตือนภัย
ในตัวเปนแบบท่ีสามารถตอเชื่อมกันเปนวงจร
ตองทดสอบการทํางานวาตัวใดตัวหนึง่ทํางานจะ
ทําใหตัวอ่ืนๆ ในวงจรนัน้สงสญัญาณแจงเหตุดวย

 กรณีอุปกรณตรวจจับความรอนเปน
ชิน้สวนภายในอุปกรณตรวจจบัควันและเตือนภัย

รปูที 1 วงจรทดสอบแรงดันไฟฟา โดยใชแหลงไฟฟาจําลองเปนแบตเตอรี่
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ทุกๆ ข้ันของการปรับคาความตานทาน
และทุก ข้ันของสญัญาณขัดของ

 การทดสอบระดับแรงดันไฟฟาท่ีแสดง
สถานะขัดของ โดยการต้ังแหลงจายไฟฟาใหมี
แรงดันไฟฟาตามพกิดัของอุปกรณและปรับตัวตา
นทานใหคาความตานทานเปน 0 โอหม จากนัน้
ใหลดแรงดันไฟฟาลง โดยใหอัตราลดทีละข้ัน
ไมเกิน 1/10 โวลตตอนาที ใหดูผลจนกระท่ัง
อุปกรณสงสญัญาณขัดของและบนัทึกคาแรงดัน
ไฟฟา และใหทดสอบการสงสัญญาณแจงเหตุ
ทุกๆ ข้ันของการปรับคาความตานทาน และทุก
ข้ันของสญัญาณขัดของ

 คาแรงดันไฟฟาระหวางการทดสอบ
พกิดัแรงดัน ไฟฟากบัระดับแรงดันไฟฟาท่ีแสดง
สถานะขัดของ โดยการต้ังคาแรงดันไฟฟาของ
แหลงจายไฟฟาใหอยูระหวางคาของการทดสอบ
พิกัดแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีและระดับแรงดัน
ไฟฟาท่ีแสดงสถานะขัดของ จากนั้นใหเพิ่มคา
ความตานทานจาก 0.1 ถงึ 10 โอหม โดยใหอัตรา
เพิ่มไมเกิน 1 โอหมตอนาที ใหดูผลจนกระท่ัง
อุปกรณสงสัญญาณขัดของและบันทึกคาความ
ตานทาน และใหทดสอบการสงสญัญาณแจงเหตุ
ทุกๆ ข้ันของการปรับคาความตานทาน และทุก
ข้ันของสญัญาณขัดของ และคาแรงดันไฟฟาท่ีต้ัง
คาไวจะใชในการประเมินระดับสถานะขัดของ

 การประเมินผลความสามารถของ
แบตเตอร่ี

 กําลังไฟฟาจากแบตเตอร่ีท่ีสามารถ
จายใหอุปกรณในการสงสัญญาณแจงเหตุและ
สญัญาณขัดของโดยมีระยะเวลานานไมนอยกวา
ผูผลิตกําหนด แตอยางนอย 1 ป ภายใตสภาวะ
แวดลอมหอง กราฟเสนท่ี 1 จะเกิดจากขอมูล
ท่ีวัดและบันทึกไวตามขอการรายงานผลการ

ทดสอบแรงดันไฟฟาขัดของ เพือ่ใหเปรียบเทียบ
กับกราฟเสนท่ี 2 ซึ่งไดขอมูลจริงของความ
เปล่ียนแปลงของคาความตานทานเม่ือแรงดัน
ไฟฟาแบตเตอร่ีเปล่ียนแปลงไปใน ระยะเวลา 1
ป ดังรูปท่ี 2 จุดตัดของกราฟเสนท่ี 1 และ 2
ตองไมเกิดกอนอายุของแบตเตอร่ี และกราฟ
เสนท่ี 2 จากจุดตัดนี้ไปทางขวาตองไมตํ่ากวา
กราฟเสนท่ี 1

ฉ - คาความตานทานท่ีแสดงสถานะ
ขัดของท่ีคาพกิดัแรงดันไฟฟาจดุ ค

กราฟเสนท่ี 1 - ตัวอยางการเขียนกราฟ
แรงดันไฟฟากับคาความตานทานท่ีทําใหเกิด
แสดงสถานะขัดของ

กราฟเสนท่ี 2 - ตัวอยางการเขียนกราฟ
ของคาความตานทานภายในของแบตเตอร่ีกับ
แรงดันไฟฟาท่ีเปดวงจรจากการทดสอบการ
ชงานของแบตเตอร่ีอยางนอย 1 ป

คาํอธบิายรปู
ก - ระดับแรงดันไฟฟาท่ีแสดง สถานะ

ขัดของ (โดยสมมติใหมีคาความตานทานตํ่าสดุ)
ข - คาแรงดันไฟฟาระหวางการทดสอบ

พกิดัแรงดันไฟฟากบัระดับแรงดันไฟฟาท่ีแสดง
สถานะขัดของ

ค - คาพิกัดแรงดันไฟฟา
ง - จุดตัดเปนคาสูงสุดท่ียอมรับไดของ

ความตานทานแบตเตอร่ีและคาตํ่าสดุท่ียอมรับได
ของแรงดันไฟฟา

จ - คาความตานทานท่ีแสดงสถานะ
ขัดของท่ีแรงดันไฟฟาจุด ข

สงสัญญาณแสดงไมนอยกวา 1 คร้ังตอนาที
อยางตอเนือ่งอยางนอย 7 วัน โดยเสยีงสญัญาณ
ตองมีความแตกตางจากเสยีงสญัญาณแจงเหตุ

 การประเมินอุปกรณมีการตรวจคุมท่ี
เปนไปตามคุณลักษณะนัน้ โดยปอนไฟใหอุปกรณ
ตามสภาพปกติ จากนัน้ใหทดสอบความผดิปกติ
ของวงจรไฟฟาทีละอยาง โดยแตละคร้ังผลการ
ทดสอบใหบันทึกไวและแกไขความผิดปกติให
ถูกตองกอนการทดสอบความผิดปกติอยางอ่ืน
ตอไป

 การเกิดความผิดปกติทางไฟฟา เชน
การลัดวงจร การลงดิน หรือการเปดวงจร เปนตน

รปูที 2 การประเมินผลความสามารถแบตเตอรี่

 การทดสอบการตรวจคุมทางไฟฟา
 อุปกรณตองมีการตรวจคุมทางไฟฟา

เม่ือชิน้สวนท่ีมีอายกุารใชงานเกดิบกพรอง สาย
ไฟฟาเชือ่มตอเกดิหลุดหรือหลวมทําใหวงจรเปด
หรือเกดิลัดวงจรข้ึนตองแสดงสญัญาณขัดของ

 การแสดงสญัญาณขัดของ อุปกรณตอง
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ตองไมสงผลตอการสงสัญญาณแจงเหตุเม่ือ
อุปกรณตรวจจับควันได การทดสอบนี้กระทํา
โดยปอนแรงดันไฟฟาตามสภาพปกติและทําการ
ใหเกดิความผดิปกติของวงจรทีละอยาง จากนัน้
ปอนควันไฟในระดับท่ีทําใหเกดิการตรวจจบัได
ซึง่อุปกรณตองสามารถสงสัญญาณแจงเหตุได

 กรณีใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายไฟฟา
หลัก หากกําลังไฟฟาของแบตเตอร่ีไมสามารถ
สงสัญญาณแจงเหตุไดตอเนื่องนานนอยกวา 4
นาที อุปกรณตองสงเสียงสญัญาณขัดของ

 กรณีใชแสงตรวจจับควัน หากหลอด
เปลงแสงหรือหลอดรับแสงขาด การตรวจคุม
ทางไฟฟาจะสงเสยีงสญัญาณขัดของ

 เม่ือหลอดเปลงแสงมีความเขมแสง
ลดลงเกินรอยละ 50 หรือตํ่ากวาคาท่ีกําหนด
ของผูผลิต การตรวจคุมทางไฟฟาจะสงเสียง
สญัญาณขัดของ

 การทดสอบความไวในการตรวจจับ
(Sensitivity Tests)

 อุปกรณตรวจจับควันตองทดสอบ
ความไวในการตรวจจบัดวยคาความไวท้ังสงูสดุ
และตํ่าสุดตามท่ีไดผลิตมาดวยอุปกรณทดสอบ
ในขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ภายใตชวงความเร็วของลม
ท่ีกําหนด และทิศทางท่ีทําใหอุปกรณรับกลุม
ควันไฟเขาไปในกลองตรวจจบัควันท้ังเขาสงูสดุ

เต็มท่ีและเขาไดนอยสุดตามสภาพการติดต้ัง
แนวนอนปกติ

 ชวงความไวในการตรวจจบัดวยหลักการ
บังแสง มีดังนี้

ขนานกับความตานทานขนาด 100 โอหม และ
โพเทนชิออมิเตอรขนาด 500 โอหมอีกตัวหนึ่ง
อุปกรณดังกลาวท้ังเซลแรงดันไฟฟาพลังแสง
และมิเตอรท่ีใชรวมกบัหลอดเปลงแสงท่ีทําจาก
ทังสเตน โดยการตอไฟฟาจากแหลงพลังงานท่ีมี
กระแสไฟฟาคงท่ี ณ แรงดันไฟฟาเพยีงคร่ึงเดียว
ท่ีสามารถสรางฟลักซลําแสงท่ีมีความสมํ่าเสมอ

 อุปกรณผลิตละอองเพื่อการทดสอบ
อุปกรณจะผลิตละอองโดยวิธทีางกลดาย

ไสเทียนหรือวิธีท่ีอ่ืนลักษณะเดียวกนั เพื่อใหได
อัตราการผลิตตามชวงการบงัแสงท่ีกาํหนด ดังนี้

 อุปกรณทดสอบความไวในการตรวจจบั
 กลองตรวจวัดการบงัแสง โดยแสงท่ีสง

ผานละอองท่ีมองเห็นได (ความหนาแนนของ
แสง) ตองวัดคาโดยไมโครมิเตอรท่ีมีคาความ
ตานทานสูงสุดไมเกิน 100 โอหม และอาน
คาไดสูงสุดถึง 100 ไมโครแอมแปร ดวยเซล
แรงดันพลังแสงท่ีทําจากซิลิเนียมในกลองปด
มีความไวในการตรวจจับแสง 0.416 0.046
ไมโครแอมแปรตอลูเมนตตอตารางเมตรไหล
ผานความตานทานขนาด 200 โอหม มิเตอร
ประกอบดวยมิเตอรแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล
ท่ีมีคาอิมพแีดนทตํ่าสดุเทากบั 10 เมกะโอหมท่ี

ตัวเซลรับแสงและหลอดเปลงแสงใหหางจากกนั
เทากับ 1.5 เมตร โดยใหใชสมการการคํานวณ
ดังนี้

ก) คา % การบังแสงตอเมตร (Percent

Obscuration Per Meter) ท่ีระยะใดๆ

เม่ือ
Ou =  คา % ของการบังแสงตอเมตร
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี

กลุมควัน
Tc = ค าความหนาแนนละอองขณะ

อากาศปกติ
d   =  คาระยะทางหนวยเปนเมตร
ข) คาเปอรเซ็นตการบังแสงตลอดความ

ยาวของลําแสงท่ีระยะใด ๆ โดยสมการ ดังนี้

ชวงความไวในการตรวจจบัดวยหลักการบังแสง

อตัราการผลิตละอองตามชวงการบังแสงท่ีกาํหนด



9SAFET Y LIFE

เม่ือ
Od =  คา % ของการบังแสงท่ีระยะ d
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี

กลุมควัน
Tc = ค าความหนาแนนละอองขณะ

อากาศปกติ
ค) คา % การสงผานของแสงตลอดความ

ยาวของลําแสงท่ีระยะใดๆ โดยสมการ ดังนี้

เม่ือ
Td =  คา % ของการสงผานท่ีระยะ d
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี

กลุมควัน
Tc = ค าความหนาแนนละอองขณะ

อากาศปกติ
ง) เม่ือทราบคา % การบังแสงตอเมตร

ทําใหสามารถคํานวณคา % ของการบังแสง
ตลอดความยาวท่ีระยะความยาวของลําแสง
โดยสมการ ดังนี้

เม่ือ
Od=  คา % ของการบังแสงท่ีระยะ d
Ou=  คา % ของการบังแสงตอเมตร
d  =  คาระยะทางหนวยเปนเมตร
จ) คาความหนาแนนของแสงท้ังหมด

(total optical density) ท่ีระยะใดๆ โดยสมการ
ดังนี้

เม่ือ
DOt =  คาความหนาแนนของแสง
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี

กลุมควัน
Tc = คาความหนาแนนละอองขณะ

อากาศปกติ
ฉ) คาความหนาแนนของแสงตอเมตร

(optical density per meter) ท่ีระยะใดๆ
โดยสมการ ดังนี้

เม่ือ
OD =  คาความหนาแนนของแสงตอเมตร
Ts = คาความหนาแนนละอองขณะมี

กลุมควัน
Tc = คาความหนาแนนละอองขณะ

อากาศปกติ
d =  คาระยะทางหนวยเปนเมตร
 กลองทดสอบคาความไวในการตรวจจบั

ตองเปนไปตามรายละเอียดดังนี้
ก) กลองรอบนอก ใหใชไมอัดหนา 19

มิลลิเมตร โดยใหมีขนาดดานในยาว 1.67 เมตร
กวาง 0.46 เมตร และลึก 0.49 เมตร ดานบน
กลองใหมีประตูกวาง 0.86 เมตรพรอมดวย
หนาตางพลาสติกใสขนาดกวาง 300 และ 600
มิลลิเมตร และทําชองขนาดเสนผานศูนยกลาง
6.4 มิลลิเมตร ไวตรงกลางหนาตางเพื่อใชใส
อุปกรณวัดการไหลของอากาศ และใหทําชอง
ระบายอากาศออกขนาดเสนผานศูนยกลาง
178 มิลลิเมตรท่ีปลายดานขวาของกลอง โดย
ใหสูงจากพื้นลาง 114 มิลลิเมตร พรอมดวย
บานประตูสไลดทําดวยไม

 กลองดานใน ใหใชไม อัดหนา 19
มิลลิเมตร โดยใหมีขนาดดานในยาว 1.06 เมตร
และสงู 292 มิลลิเมตร สวนดานกวางใหสงูเทา
กบักลองรอบนอก ปลายดานซายใหมีชองขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตร เพื่อติดต้ัง

พัดลมใหความเร็วลม 0.15 ถึง 0.18 เมตรตอ
วินาที หางจากดานขาง 114 มิลลิเมตร และหาง
จากพืน้ลางใกลมุม 98 มิลลิเมตร ใหมีชองขนาด
เสนผานศูนยกลาง 146 มิลลิเมตร เพื่อติดต้ัง
พดัลม ใหความเร็วลม 0.75 เมตรตอวินาที หาง
จากพืน้ลาง 96.1 มิลลิเมตร และใหมีชองขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตร สําหรับ
ลําแสงตรงกลาง 76.2 มิลลิเมตร ในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่จากดานบนมุมหลัง สวนปลายดาน
ขวาเหมือนปลายดานซาย แตใหเพิม่ชองขนาด
เสนผานศูนยกลาง 102 มิลลิเมตรตรงกลาง
76.2 มิลลิเมตร ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจาก
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ดานบนมุมหนา ผวิกลองดานในใหทาสดํีาสนทิ
 พดัลม (0.15 ถงึ 0.18 เมตรตอวินาที)

ใหมีขนาด 0.05 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แรงดัน
ไฟฟา 24 โวลต ดีซี กําลังไฟฟา 6 วัตต

 พัดลม (0.75 เมตรตอวินาที) และ
พดัลมดูดอากาศ ใหมีขนาด 0.12 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที แรงดันไฟฟา 220 โวลต เอซี ติดต้ัง
ดานใดดานหนึง่ของชองเปด ใหพัดลมสามารถ
ควบคุมความเร็วได

 เซลรับแสงหรือเซลแรงดันพลังแสง
ทําจากซิลิเนียม ชนิดชั้นแผงกั้น โดยมีพื้นท่ีรับ
แสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร โดย
วัสดุเซลรับแสงตองหุมปดปองกนัสภาพแวดลอม
จากรอบขาง และติดต้ังบนแผนไมอัดหนา 19.1
มิลลิเมตร ระยะ 127 มิลลิเมตร ดานหลัง
แผงกั้นท่ีมีชองขนาดเสนผานศูนยกลาง 63.1
มิลลิเมตรเพื่อจํากัดการตรวจจับควันจากแสง
ท่ีกระจายเฉพาะดานหนา เซลรับแสงมีคาความ
เบีย่งเบนสงูสดุรอยละ 25 จากคาจริงภาวะเชงิเสน
เทากบั 2152 ลูเมนตตอตารางเมตร ดวยโหลด
ท่ีความตานทาน 200 โอหม และมีคาความไว
ในการตรวจจับควันเทากับ 0.416 0.046

 แผนกระจายลมทําดวยอะลูมินมัขนาด
กวาง 457 มิลลิเมตร ยาว 394 มิลลิเมตร และ
ยึดดวยนอตท่ีปลายแตละดานท่ีแผนไมอัดสอง
ชิน้แตละชิน้หนา 19.1 มิลลิเมตร โดยแตละชิน้
สูง 219 มิลลิเมตร และยาว 235 มิลลิเมตร
(ติดกับดานบนของกลองทดสอบ) และอีกชิ้น
หนึ่งมีรัศมี 254 มิลลิเมตรเพื่อใหแผนกระจาย
ลมยึดติดดวย แผนนี้ตองมีสวนเกินขอบบนอีก
25.4 มิลลิเมตรและ เกินขอบลางอีก 15.9
มิลลิเมตร แตละชิน้ใหติดต้ังยดึติดแนนกบัผนงั
กลองทดสอบ

 ตัวปรับกระแสลมทําดวยแผนอะลูมินมั
แบบรังผึง้ท่ีมีชองเซลเล็กๆ ขนาด 6.4 มิลลิเมตร
และท้ังแผนมีขนาด 178 x 457 x 76 มิลลิเมตร
หากใชวัสดุอ่ืนแทนแบบรังผึง้ ใหอัตราสวนความ
ยาวชองเซลตอเสนผานศูนยกลางมากกวา 10

 แผนกรองทําดวยวัสดุเสนอะลูมินัม
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 มิลลิเมตรท่ีมีชอง
สี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 1.6 มิลลิเมตร แผนยาว
464 มิลลิเมตร และกวาง 178 มิลลิเมตร โดย
ติดเขากับขางๆ ตัวปรับกระแสลม

 อุปกรณตรวจจับตัวอยางทดสอบ ให
ติดต้ังตรงกลางกลองทดสอบดานบน

 เตารับไฟฟาจายไฟแรงดัน 220 โวลต
ท่ีควบคุมดวยหมอแปลงแบบอัตโนมัติปรับคา
แรงดันไดบนแผงควบคุม

 หลอดเปลงแสงเปนชนดิใชกบัรถยนต
มีพิกัดแรงดัน 6 โวลต ดีซี และติดต้ังบนแผน
ไมอัดหนา 19.1 มิลลิเมตร ระยะ 102 มิลลิเมตร
จากดานขางผนังบนแนวเดียวกับเซลรับแสง
ระยะหางจากหลอดเปลงแสงกบัเซลรับแสง 1.5
เมตร ใหควบคุมหลอดเปลงแสงดวยเคร่ืองปรับ
แรงดันไฟฟา 2.4 โวลตท่ียอมใหมีอุณหภูมิสี
2373 50 เคลวิน ท่ีระดับนัน้กระแสไฟฟาของ
เซลรับแสงมีคา 100 25 ไมโครแอมแปรผาน
ความตานทาน 100 โอหม หลอดเปลงแสงตอง
ไมทําใหมิเตอรเกิดการผิดพลาดไป

 สวนประกอบมิเตอรมีมิเตอรแรงดนัไฟฟา
ท่ีมีคาความตานทานอยางนอย 10 เมกะโอหม
(สภาพอากาศปกติจะแสดงคา 10 มิลลิโวลต)
และมีตัวความตานทานแบบปรับไดท่ีตอเขากบั
เซลรับแสง ใหใชมิเตอรกระแสไฟฟาท่ีมีคาความ
ตานทานสงูสดุ 100 โอหม และรอยละ 1 หรือดีกวา
ภาวะเชงิเสนในชวง 50 ถงึ 100 ไมโครแอมแปร

 ตูควบคุม ตองมีนาฬิกาต้ังเวลา สวิตช
หมอแปลงแบบอัตโนมัติปรับคาไดและตัวความ

ไมโครแอมแปรตอลูเมนตตอตารางเมตรไหล
ผานโหลดความตานทาน 200 โอหม เซลรับแสง
จะตอโหลดดวยความตานทาน 100 โอหม คิด
เปนรอยละ 1 ของตัวตานทานแบบปรับไดท่ีมี
สบิข้ันในการปรับคาความตานทานท่ีใชการตอ
ครอมเซลรับแสง โดยตัดผลกระทบตอโหลดรวม
ของเซลรํบแสงในการปรับต้ังตัวตานทานแบบปรับ
ไดตามรูปท่ี 3 และเซลรับแสงจะไดรับสองแสง
ปกติท่ี 236 ลูเมนตตอตารางเมตร สเปกตรัม
ท่ีตอบสนองสูงสุดจะอยูระหวาง 530 ถึง 580
นาโนเมตร ดวยความไวตอบสนองรอยละ 30 ท่ี
350 ถงึ 660 นาโนเมตร

รปูที 3 ตวัตานทานแบบปรบัได
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ต า น ท า น แ บ บ ป รั บ ค า ไ ด
ใชสาํหรับปรับความเร็ว ของพัดลม

 ชองจายลมเปนชนดิเดียวกบัแผนกรอง
ขางตน ติดต้ังระหวางตัวปรับกระแสลมกับแผน
กระจายลมท่ีเอียง 45 องศากับแนวนอน

 อุปกรณบันทึกอัตราการผลิตละออง
ทดสอบ

 อุปกรณตรวจวัดความเร็วลม โดยหัววัด
สอดเขาชองหนาตางพลาสติกเพื่อวัดความเร็ว
ลมท่ี 25.4 มิลลิเมตรเหนือพื้น

 แหลงจายไฟฟา มีแรงดันดานออก 0
ถึง 40 โวลตท่ีสามารถปรับแรงดันไฟฟาได
สําหรับพัดลม

 วิธีการทดสอบ
 การทดสอบตองปฏิบั ติการภายใต

สภาวะแวดลอมดังนี้ อุณหภูมิ 23 3 องศา
เซลเซยีส ท่ีความชืน้สมัพทัธ 50 20 เปอรเซน็ต
และความดันอากาศท่ี 93.3 กิโลปาสกาล

 ใหทดสอบอยางนอย 12 ชุด หลังจาก
ท่ีอุปกรณไดถกูปอนไฟฟามาแลวอยางนอย 16
ชั่วโมงหรือท่ีกําหนดโดยผูผลิต

 ความเร็วอากาศในกลองตรวจจบัควัน
ใหควบคุมไวท่ี 0.16  0.001เมตรตอวินาที
โดยวัดท่ีระยะหางเทากับ 25.4 มิลลิเมตรดาน
หนาตรงกลางของอุปกรณ โดยขณะวัดใหถอด
อุปกรณออกกอน

 ละอองทดสอบท่ีปอนเขากลองตรวจจบั
ควัน ตองกระทําแบบตอเนื่องจนกวาอุปกรณ
แสดงสถานะตรวจจบัควันไดหรือแจงเหตุ ความ
สมัพนัธของแสงกบัอัตราการผลิตควันตองรักษา
ระดับใหอยูในชวงท่ีกาํหนดในขอ “อุปกรณผลิต
ละอองเพื่อการทดสอบ” เม่ือทดสอบโดยการ
ทดลองปรับคาเปอรเซน็ตการสงผานแสง โดยมี
คาไมเกนิ 0.2 อุปกรณทดสอบแตละตัวยอมให
ทดสอบเพยีง 3 คร้ัง แตเม่ือการปรับคาเปอรเซน็ต

การสงผานแสงเกนิ 0.2 ใหทดสอบอุปกรณ 5
คร้ัง การทดสอบแตละคร้ังตองระบายอากาศให
กลองตรวจจบัควันจนกวาอุปกรณแสดงสถานะ
ปกติดวย และการไหลของอากาศตองอยูในระดับ
เสถียรอยางนอย 30 วินาทีกอนการทดสอบ
แตละคร้ัง

 คาความไวในการตรวจจบัของอุปกรณ
ทดสอบมาจากการเฉล่ียคาความไวท่ีทดสอบ
ไดท้ังหมด คาท่ีอานไดจากการทดสอบแตละคร้ัง
เม่ืออุปกรณตรวจจบัไดตองบนัทึกคือ คาเปอรเซน็ต
การสงผานแสง หรือคาการบังแสงของละออง
และเวลาท่ีทดสอบแตละคร้ัง

 การทดสอบการตรวจจับจากเพลิงไหม
ใหทดสอบในหองทดสอบ ดังนี้

 เชือ้เพลิงเปนกองชิ้นไมตนสนอบแหง
มีรูปรางและขนาดดังนี้ พื้นท่ีหนาตัดสี่เหล่ียม

จตุัรัสแตละดานๆ ละ 19 มิลลิเมตร และยาว 152
มิลลิเมตร วางซอนกนัสามชัน้ แตละชัน้มีหกชิน้
แตละชิน้ใชตะปตูอกยดึกนัไว โดยขนาดรวมของ
กองชิน้ไมจะมีขนาด152 x 152 x 64 มิลลิเมตร
โดยกองชิน้ไมใหวางบนฐานวงแหวนท่ีมีเสนผาน
ศูนยกลาง 127 มิลลิเมตร สงูจากพืน้หองทดสอบ
0.9 เมตร

 การจดุไฟท่ีกองชิน้ไม ใหใชแอลกอฮอล
ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ท่ีมีสวนผสมของเอทานอล
รอยละ 95 และเมทานอลรอยละ 5 โดยบรรจใุน
ถาดโลหะกลมเสนผานศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร
และมีความลึก 25.4 มิลลิเมตร และใหวาง
กองชิน้ไมสงูจากกนถาด 89 มิลลิเมตร และวาง
ตรงกลางเพื่อปองกันไมใหเปลวลุกทวมท่ีชิ้น
สงูสดุของกองชิน้ไม

 ตําแหนงจุดไฟ ใหใชท่ีจุดไฟวางเหนือ
ถาดบริเวณขอบถาดใหมากท่ีทําไดโดยไมโดน
ขอบขางถาด

 สภาพการกอตัวของควันในหองทดสอบ
ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้

 ควันจะลอยข้ึนสูงถึงอุปกรณตัวอยาง
ทดสอบท่ีไดติดต้ังท่ีเพดานหองทดสอบในระยะ
เวลาระหวาง 80 และ 120 วินาที และถงึอุปกรณ
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ตัวอยางท่ีไดติดต้ังท่ีผนังหองทดสอบในระยะ
เวลาระหวาง 60 และ 120 วินาที

 ปริมาตรควันตองมากพอโดยอยางนอย
60 วินาที ตองทําใหเกิดการบังแสงถึงรอยละ
12.5 ตอเมตร (0.058 โอดีตอเมตร) ท่ีทุก
ตําแหนงของอุปกรณตัวอยางทดสอบ

 ปริมาตรควันสูงสุดตองไมทําใหการ
บังแสงเกิน 0.265 โอดีตอเมตรท่ี อุปกรณ
ตัวอยางทดสอบท่ีไดติดต้ังท่ีเพดาน และ 0.46
โอดีตอเมตรท่ี อุปกรณตัวอยางทดสอบท่ีได
ติดต้ังท่ีผนงั

 เปลวไฟจะลุกทวมกองชิ้นไมในเวลา
ระหวาง 150 และ 190 วินาที

 ชวงระยะเวลาการทดสอบ เทากับ 4
นาที

 การทดสอบจะกระทําภายในหองทดสอบ
ขนาดกวาง 6.7 เมตร ยาว 10.9 เมตร และสูง
3.1 เมตร ซึง่มีเพดานเรียบไมมีสิง่กดีขวาง และ
มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน การทดสอบ
ตองควบคุมไมใหมีการเคล่ือนไหวของอากาศ
ภายในขณะทดสอบ ระยะความสูงจากฐานของ
เชือ้เพลิงถงึระดับเพดานเทากบั 2.1 เมตร หอง
ทดสอบตองมีระบบระบายควันและระบบควบคุม
สภาวะแวดลอมท่ีกําหนดได แตระบบตองถูก
หยุดทํางานระหวางการทดสอบ ดังรูปท่ี 4

   -  เชื้อเพลิงสูงจากพื้นหอง 0.9 เมตร
    -  หลอดเปลงแสงตํ่ากวาเพดาน 102

มิลลิเมตร และหางจากผนัง 178 มิลลิเมตร
   -  เซลรับแสงหางจากหลอดเปลงแสง

1.5 เมตร และจดุกึง่กลางหางจากเพดาน 102
มิลลิเมตรและหางจากผนัง 178 มิลลิเมตร

  -  อุปกรณตรวจสอบควันท่ีใชในการ
ทดสอบ

  -  พัดลมดูดควัน
  -  ท่ีเติมอากาศ
 หองทดสอบตองทดสอบในสภาวะ

แวดลอมของอุณหภูมิระหวาง 22 และ 26 องศา
เซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธระหวาง 40 และ
60 เปอรเซ็นต อุปกรณทดสอบตองปอนไฟฟา
ตามท่ีกําหนดหรือใชแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ

ตรวจจับควันและเตือนภัยในตัว โดยให ใช
แบตเตอร่ีท่ีกาํลังหมดท่ีแสดงสถานะขัดของแลว

 เม่ื อเปนชนิดแบบติดต้ั งท่ี เพดาน
อยางเดียว ใหใชตัวอยางอุปกรณทดสอบจาํนวน

รปูท่ี 4 หองทดสอบ



3 ตัวติดต้ังบนแผงตามรูปท่ี 5 เม่ือเปนชนดิแบบ
ติดต้ังท่ีผนังอยางเดียว ใหใชตัวอยางอุปกรณ
ทดสอบจํานวน 2 ตัว ติดต้ังบนแผงแตละดาน
ของผนงัตามรูปท่ี 6 เม่ืออุปกรณเปนแบบติดต้ัง
ไดท้ังเพดานและผนัง ใหใชตัวอยางอุปกรณ
ทดสอบจาํนวน 5 ตัว เพือ่ติดต้ังบนเพดาน 3 ตัว
และบนผนังดานละ 1 ตัว

 อุปกรณตรวจจับควันตัวอยางทุกตัวท่ี
ปรับต้ังคาความไวในการตรวจจบัไวใหตํ่าสดุตอง
ตรวจจบัควันไดเม่ือทดสอบโดยเชือ้เพลิงกองชิน้
ไมท่ีกําหนดเวลาใหเร่ิมจับต้ังแตเร่ิมจุดไฟ เม่ือ
ตรวจจบัควันได อุปกรณตองสงสญัญาณแจงเหตุ
อยางตอเนือ่งไมนอยกวา 5 วินาที การบงัแสงท่ี
อุปกรณตรวจจับควันตัวอยางท้ังสามตําแหนง
ใหใชชุดเซลรับแสงและหลอดเปลงแสงในการ
วัดคาการบงัแสง การประเมินผลการทดสอบคือ
อุปกรณตรวจจบัควันตัวอยางแตละตัวตองทํางาน
ภายในชวงความไวในการตรวจจับท่ีกําหนด

 การทํางานภายใตอุณหภูมิสูงผิดปกติ
 อุปกรณตองทํางานไดตามสมรรถนะ

ปกติภายใตอุณหภูมิ 49 องศาเซลเซยีส ท่ีความ
ชืน้สมัพทัธระหวางรอยละ 30 และ 50 โดยใหใช
อุปกรณ  2 ตัวท่ีปรับต้ังคาความไวในการตรวจจบั
ไวตํ่าสดุตัวหนึง่และสงูสดุอีกตัวหนึง่ ใหนาํไปอยู
ในสภาวะแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิดังกลาวอยางนอย
3 ชั่วโมง จากนัน้ใหนําไปทดสอบคาความไวใน
การตรวจจับตามขอ “การทดสอบความไวใน
การตรวจับ” (Sensitivity Tests) ขณะตอกับ
แหลงจายไฟฟาตามท่ีกําหนด

 การวัดค าความไวในการตรวจจับ
ตามขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ตองไดรับการบนัทึกไวกอน
และหลังการทดสอบการทํางานภายใตอุณหภูมิ
สงูผดิปกติ โดยคาท่ีวัดไดตองอยูในชวงความไว

รปูท่ี 5 แผงตดิตัง้อุปกรณตรวจจบัตวัอยางบนเพดาน

รปูท่ี 6 แผงตดิตัง้อุปกรณตรวจจบัตวัอยางบนผนัง

ตํ่าสดุและสงูสดุในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอม
ใหคลาดเคล่ือนไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร

 การทาํงานภายใตความช้ืนผดิปกติ
 อุปกรณ 2 ตัวท่ีปรับต้ังคาความไวใน
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การตรวจจบัไวตํ่าสดุตัวหนึง่และสงูสดุอีกตัวหนึง่
ตองทํางานไดตามสมรรถนะปกติภายใตอากาศ
ท่ีมีความชืน้สมัพทัธระหวาง 93 2 เปอรเซน็ต
ท่ีอุณหภูมิ 40 2 องศาเซลเซยีส อยางนอย 168
ชัว่โมง ขณะตอกบัแหลงจายไฟฟาตามท่ีกาํหนด

 การวัดค าความไวในการตรวจจับ
ตามขอ “การทดสอบความไวในการตรวจจับ”
(Sensitivity Tests) ตองไดรับการบนัทึกไวกอน
และหลังการทดสอบการทํางานภายใตความชืน้
ผิดปกติ โดยคาท่ีวัดไดตองอยูในชวงความไว
ตํ่าสดุและสงูสดุในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอม
ใหคลาดเคล่ือนไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร

 ทดสอบการทาํงานภายในบรเิวณฝุน
 ความไวในการตรวจจับของอุปกรณ

ตองไมลดลงอยางผิดปกติหากมีการสะสมฝุน
โดยไมสงสัญญาณเสียงแสดงสถานะแจงเหตุ
หรือสถานะขัดของ

 วิธีการทดสอบ
 การประเมินผลตามขอ “ความไวใน

การตรวจจับของอุปกรณตองไมลดลงอยางผิด
ปกติหากมีการสะสมฝุนโดยไมสงสญัญาณเสยีง
แสดงสถานะแจงเหตุหรือสถานะขัดของ” โดย
การนาํอุปกรณตรวจจบัตัวอยางติดต้ังตามท่ีผลิต
หรือออกแบบไวโดยไมตองตอกบัแหลงจายไฟฟา
ในกลองอากาศปดท่ีมีปริมาตรไมนอยกวา 0.09
ลูกบาศกเมตร

 ใชผงฝุนซเิมนตจาํนวน 60 กรัม ท่ีรักษา
ใหอยูในอุณหภูมิหอง 23 2 องศาเซลเซียส ท่ี
ความชืน้สมัพทัธระหวาง 20 และ 50 เปอรเซน็ต
ใหพัดลมเปาเปนเวลา 15 นาทีเพื่อใหฟุงคลุม
อุปกรณตรวจจบัตัวอยางท่ัวท้ังกลองอากาศปด
ความเร็วลมใหควบคุมอยูท่ี 0.25 เมตรตอวินาที

 หลังจากนั้นใหเอาอุปกรณตรวจจับ
ตัวอยางออกอยางระมัดระวัง แลวนําไปติดต้ัง
ตามท่ีผลิตหรือออกแบบไวโดยใหตอกบัแหลงจาย
ไฟฟาและใหทดสอบความไวในการตรวจจบั โดย
คาท่ีวัดไดตองอยูในชวงความไวตํ่าสดุและสงูสดุ
ในสภาวะแวดลอมปกติ แตยอมใหคลาดเคล่ือน
ไมเกิน 0.014 โอดีตอเมตร

 การทดสอบสญัญาณเสยีง
 อุปกรณตรวจจบัควันและเสยีงเตือนใน

ตัวหรืออุปกรณตรวจจบัควันท่ีมีอุปกรณสงเสยีง
เตือนแยกตางหาก ตองทําการทดสอบระดับ
ความดัง และระยะเวลาในการสงเสียงแจงเหตุ
โดยระดับความดังตองไมนอยกวา 85 เดซเิบลเอ
(ดีบีเอ) ท่ีระยะ 3 เมตรภายในหนึ่งนาทีแรกท่ี

สงเสียงดังอยางตอเนื่องดวยเคร่ืองวัดระดับ
ความดังเสยีง

 อุปกรณตรวจจบัควันแบบท่ีใชแบตเตอร่ี
ตองสงเสยีงดังนานไมนอยกวา 4 นาทีเม่ืออุปกรณ
อยูในสถานะขัดของจากเหตุแรงดันไฟฟาลดลง
ตํ่ากวาพิกัด และระดับความดังตองไมลดลง
นอย กวา 82 ดีบีเอ ท่ีระยะ 3 เมตรเม่ือผาน 4
นาทีไปแลว

การรายงานผล
การรายงานผลตองแสดงขอมูลตางๆ

อยางนอยดังตอไปนี้
 ระบุมาตรฐานท่ีทดสอบ
 ความคลาดเคล่ือนจากมาตรฐานการ

ทดสอบ
 ชื่อของหองปฏิบติัการ
 ผูสนับสนุนการทดสอบ
 วันท่ีทดสอบ และรหัสรายงานผลการ

ทดสอบ
 ผลิตภัณฑหรือยี่หอ

 วันท่ีท่ีผลิตภัณฑมาถึงหองปฏิบัติการ
 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ

ผลการทดสอบอุปกรณในสวน “การทดสอบ
ผลิตภัณฑ”

 ขอมูลจากการสังเกตดานพฤติกรรม
ของตัวอยางทดสอบ ระหวางและหลังการให
ความรอน รายละเอียดในสวนนีร้วมถงึรอยราว
การเสียรูป

 ระบวุาผลการทดสอบนีใ้หรายละเอียด
พฤติกรรมของตัวอยางทดสอบภายใตสภาพ
แวดลอมท่ีกําหนด
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