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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอกําหนดในการปองกันอัคคีภัย 

เลม 4 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัต ิ
1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ใชสําหรับ

พื้นที่ครอบครองตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี้เทานั้น 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ สําหรับในพื้นที่

จัดเก็บวัสดุ (commodity) เฉพาะพื้นที่ที่ตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ  

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ําดับเพลิงที่เปดออกอัตโนมัติ

ใหน้ําไหลออกมาดับเพลิงทันทีเมื่อความรอนจากเพลิงไหม มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิทํางานที่ตั้งไวของ 

หัวกระจายน้ําดับเพลิง 

2.2 พื้นที่ครอบครอง (occupancy area)  หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานคลายคลึงกัน แบงตามลักษณะของ

ระดับอันตราย เพื่อความมุงหมายในการจัดระบบปองกันอัคคีภัยตามมาตรฐานที่กําหนด โดยไมพิจารณาถึง

ชนิดของการกอสราง 

2.3 ระบบทอเปยก (wet pipe system) หมายถึง ระบบที่มีน้ําอยูในทอดับเพลิงตลอดเวลาเพื่อใหพรอมใชงานได

ทันที 

2.4 ระบบเปดทะลัก (deluge system) หมายถึง ระบบที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปองกันอัคคีภัยที่ตองการน้ํา

ดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ําแบบเปด (open sprinkler) หรือหัวฉีดกระจายน้ําฝอย (spray 

nozzle) พรอมกันทุกหัว 

2.5 ระบบชะลอน้ําเขา (preaction system) หมายถึง ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ทอดับเพลิงเปนชนิดทอแหง

และน้ําจะไหลเขาสูทอระบบดับเพลิงโดยการสั่งการจากระบบตรวจจับอัคคีภัย 
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2.6 ความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน (density/area) หมายถึง อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําดับเพลิง

ที่ใชตอพื้นที่ทํางาน  

2.7 วิธีคํานวณทางไฮดรอลิก (hydraulic method calculation) หมายถึง การคํานวณขนาดทอ ความดัน ในระบบ

ดับเพลิงโดยใชหลักการจากทฤษฎีกลศาสตรของไหล 

2.8 การออกแบบดวยวิธีออกแบบตามขนาดหอง (room design method) หมายถึง การออกแบบโดยคิดปริมาณ

ความตองการน้ําจากหองที่ตองการน้ําสูงสุดเทานั้น 

2.9 หนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได หมายถึง องคกรทางเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทดสอบ

หรือใหการรับรองความสามารถใชการไดของอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

2.10 อาคารสูง หมายถึง อาคารที่คนสามารถอยูหรือใชสอยได และมีความสูงตั้งแต 23 m ขึ้นไป จากระดับพื้นดิน 

ถึงพื้นชั้นดาดฟา หรือยอดผนังของชั้นสูงสุด 

2.11 ผูมีอํานาจตัดสินใจ (authority having jurisdiction) หมายถึง องคกร หนวยงาน นิติบุคคล หรือ บุคคลผูมี

อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย ขอกําหนด หรือมาตรฐาน หรือผูมีอํานาจรับรองอุปกรณ วัสดุ และการ

ติดตั้ง 

2.12 การตรวจสอบ (inspection) หมายถึง การสังเกตความเรียบรอย ขอบกพรอง ของ อุปกรณ กระบวนการ

ชิ้นงานที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือสรางขึ้นมา  

2.13 การทดสอบ (testing) หมายถึง การพิสูจนวาอุปกรณ กระบวนการ ชิ้นงานที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือสรางขึ้นมา

นั้น ทํางานไดตรงตามประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยใชเครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อประกอบการ

ดําเนินการ 

2.14 ระฆังน้ํา (water motor gong) หมายถึง อุปกรณทําหนาที่สงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหล

ของน้ําเปนตัวขับเคลื่อนกลไก 

3.  ขอกําหนดทั่วไป 

3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  กําหนดความตองการขั้นต่ําของการออกแบบและติดตั้งระบบ 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  การออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตามมาตรฐานนี้มีสมมุติฐานวา 

เพลิงไหมเกิดจากตนเพลิงเพียงจุดเดียวในอาคารที่มีระบบติดตั้งอยู  

มาตรฐานนี้ใชควบคุมวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 

(1) ปริมาณและคุณภาพของน้ําดับเพลิง 
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(2)  การเลือกชนิดของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(3) ขอตอทอ 

(4) ทอ 

(5)  วาลว 

(6)   อุปกรณประกอบอื่น ๆ 

3.2 อาคารส่ิงปลูกสรางที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงทั่วทุก

บริเวณ เวนแตบริเวณที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ใหอนุโลมไมตองติดตั้งเฉพาะในสวนของอาคารที่ติดตั้ง

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงเพียงบางสวนของอาคาร หากติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติเพียง

บางสวนของอาคารก็ใหใชมาตรฐานนี้ โดยตองปรึกษาและไดความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตัดสินใจ 

4.  ประเภทของพื้นที่ครอบครอง 

4.1 ขอบเขต 

การแบงประเภทของพ้ืนที่ครอบครองในมาตรฐานนี้ จัดจําแนกพื้นที่ตามลักษณะการครอบครองและการใช

วัสดุที่ใชงานปกติที่ติดไฟและลามไฟไดในพื้นที่นั้น ๆ โดยขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของวัสดุที่เปน

เชื้อเพลิงที่ปรากฏในพื้นที่นั้น 

4.2 พื้นที่ครอบครองแบงออกตามลักษณะการครอบครองและการใชงานปกติของวัสดุที่สามารถติดไฟและ 

ลามไฟได เปน 3 ประเภท คือ  

4.2.1  พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย (light hazard occupancy) 

พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานที่มีวัสดุเผาไหมไดวางอยูภายในพื้นที่ปริมาณต่ํา  ไมมีการจัดเก็บวัสดุหรือ

สินคาในเชิงพาณิชย 

4.2.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (ordinary hazard occupancy) 

4.2.2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุม 1 (ordinary hazard occupancy group 1) 

พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานที่มีวัสดุเผาไหมไดวางอยูภายในพื้นที่ปริมาณปานกลาง  มีการจัดเก็บ

วัสดุ หรือสินคาที่มีความสูงไมเกิน 2.4 m 

4.2.2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุม 2 (ordinary hazard occupancy group 2) 

พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานที่มีวัสดุเผาไหมไดวางอยูภายในพื้นที่ปริมาณปานกลาง  มีการจัดเก็บ

วัสดุหรือสินคาที่มีความสูงไมเกิน 3.66 m 
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4.2.3 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (extra hazard occupancy)   

4.2.3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุม 1 (extra hazard occupancy group 1) 

พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานที่มีวัสดุเผาไหมไดวางอยูภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว

ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยูในพื้นที่ปริมาณนอย 

4.2.3.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุม 2 (extra hazard occupancy group 2) 

พื้นที่ที่มีลักษณะการใชงานที่มีวัสดุเผาไหมไดวางอยูภายในพื้นที่ปริมาณมาก มีเชื้อเพลิงของเหลว

ติดไฟหรือของเหลวไวไฟอยูในพื้นที่ปริมาณมาก 

ตัวอยางพื้นที่ครอบครองแตละประเภท มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก. 

5.  ระบบและชนิดหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัต ิ

5.1   ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ แบงตามระบบทอเปน 4 ประเภท คือ 

5.1.1  ระบบทอเปยก 

ระบบที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเขากับทอที่มีน้ําบรรจุอยูและตอเขากับแหลงน้ํา ระบบนี้

จายน้ําดับเพลิงผานหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติทันทีที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติเปดเนื่องจาก

ความรอนของเพลิง 

5.1.2  ระบบเปดทะลัก   

ระบบที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเขากับทอน้ําที่ตอกับแหลงน้ําผานวาลวควบคุมน้ําเขา

ระบบ ในชวงเวลาปกติไมมีน้ําในทอและในหัวกระจายน้ําดับเพลิง เม่ือระบบตรวจจับที่ติดตั้งในบริเวณ

เดียวกันกับหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตรวจพบเพลิงไหมจึงสงสัญญาณใหวาลวควบคุมน้ําเขาระบบ เปดให

น้ําเขาสูระบบและจายน้ําออกทางหัวกระจายน้ําดับเพลิงพรอมกันทุกหัว 

5.1.3  ระบบทอแหง 

ระบบที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเขากับทอที่บรรจุอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนอัด เมื่อหัว

กระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติเปดออกเนื่องจากความรอนของเพลิงทําใหอากาศหรือกาซที่อัดอยูระบาย

ออก ความดันกาซที่ลดลงทําใหวาลวในระบบทอแหงเปดจายน้ําออกทางหัวกระจายน้ําดับเพลิง

อัตโนมัติเฉพาะหัวที่เปด 
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5.1.4  ระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขา 

ระบบที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเขากับทอที่บรรจุอากาศหรืออากาศอัด ทํางานรวมกับ

ระบบตรวจจับที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกันกับหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ โดยเมื่อตรวจพบเพลิงไหม

จะสงสัญญาณใหวาลวในระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขาเปดน้ําเขามารอในทอ และจายน้ําดับเพลิงผาน

หัวกระจายน้ําดับเพลิงทันทีที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติเปดออกเนื่องจากความรอนของเพลิง 

5.2   หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ แบงตามลักษณะการติดตั้งเปน 3 ชนิด คือ 

5.2.1  ชนิดหัวคว่ํา 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งในลักษณะที่น้ําดับเพลิงจายลงในแนวดิ่งและปะทะกับแผน

กระจายน้ํา 

5.2.2  ชนิดหัวหงาย 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งในลักษณะที่น้ําดับเพลิงจายขึ้นไปในแนวดิ่งและปะทะกับแผน

กระจายน้ํา 

5.2.3  ชนิดติดกําแพง 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดติดกําแพง กระจายน้ําสวนใหญออกเปนรูปทรงหนึ่งสวนสี่ของ

รูปทรงกลม โดยใชเฉพาะกับพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย และพ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 

6.  การออกแบบ 

การออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อกําหนดปริมาณน้ําดับเพลิงที่ตองการ มี 2 วิธี 

6.1 วิธีตารางทอ (pipe schedule method) ใชไดกับพื้นที่ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีการตอเติมหรือปรับปรุงระบบเดิม ที่ออกแบบโดยใชวิธีตารางทอ 

(2) มีการตอเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ที่เดิมออกแบบโดยใชวิธีตารางทอ 

(3)  ติดตั้งระบบใหม พ้ืนที่ไมเกิน 465 m2 

(4) ติดตั้งระบบใหม  พื้นที่เกิน 465 m2  ที่มีอัตราการไหลเปนไปตามตารางที่ 1 และมีแรงดันคงเหลือ 

(residual pressure) ที่จุดสูงสุด ของหัวกระจายน้ําดับเพลิง ไมนอยกวา 340 kPa 

(5)  ระบบที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงมีคา K-factorไมเกิน 5.6 

เมื่อ K-Factor คือ คาคงที่ แสดงความสัมพันธระหวางสัดสวนอัตราการไหลตอรากที่สองของความดัน 

สําหรับการไหลผานหัวฉีด 
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ตารางที่ 1  ปริมาณน้ําดับเพลงิที่ตองการสําหรับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่กําหนดดวยวธิีตารางทอ 

(ขอ 6.1(4)) 

ประเภทพื้นที่

ครอบครอง 

ความดัน

คงเหลือ 

kPa (psi) 

อัตราการไหลของน้ําที่ฐานของทอ

ประธานแนวดิ่ง 

l/min (GPM*) 

ระยะเวลาที่ใชงาน

ตอเนือ่ง 

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  เทากับ  3.7884 ลิตร  

6.2 วิธีคํานวณทางไฮดรอลิก ทําได 2 วิธี คือ 

6.2.1 วิธีความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ (density/area method) พิจารณาตามระดับอันตรายของพื้นที่

ครอบครองตามรูปท่ี 1 โดย 

6.2.1.1  พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย และพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง ที่หัวกระจายน้ําดับเพลิง

ทํางานนอยกวา 139 m2  ใหใชคาความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน ดังนี้ 

(1) พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย ใหใชค าความหนาแนนน้ํ าดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน  

4.1  l/min/ m2 

(2) พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุม 1 ใหใชคาความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน  

6.1  l/min/ m2 

(3) พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุม 2 ใหใชคาความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน  

8.1  l/min/ m2 

6.2.1.2   พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงทํางานนอยกวา 232 m2  ใหใชคาความ

หนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน ดังนี้ 

(1) พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุม 1 ใหใชความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน  

12.2  l/min/ m2 
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(2) พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุม 2 ใหใชความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน  

16.3  l/min/ m2 

6.2.2  วิธีออกแบบตามขนาดหอง (room design method)  

6.2.2.1    ปริมาณความตองการน้ําใหพิจารณาเฉพาะหองที่ตองการน้ําสูงสุดเทานั้น 

6.2.2.2    ความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางานใหเปนไปตามรูปท่ี 1 

6.2.2.3   ผนังของพื้นที่ที่ออกแบบโดยวิธีนี้ตองมีอัตราทนไฟเทากับระยะเวลาที่ใชปริมาณน้ําดับเพลิง   

ตอเนื่องตามท่ีระบุในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ระยะเวลาที่ใชปริมาณน้ําดับเพลงิตอเนือ่ง 

(ขอ 6.2.2.3) 

ประเภทพื้นที่ครอบครอง 

 

ระยะเวลาที่ใชปริมาณน้ําดบัเพลิงตอเนือ่ง 

(min) 

อันตรายนอย 30 

อันตรายปานกลาง 60 – 90 

อันตรายมาก 90 - 120 

6.2.2.4   ถาหองมีพื้นที่ขนาดเล็กกวาที่แสดงในรูปที่ 1 ใหใชคาความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน 

ตามขอ 6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 



มอก. 2541 เลม 4 -2555 
 

-8- 
 

 

 

   คือ  พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย 

   คือ  พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุมที่ 1 

   คือ  พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลางกลุมที่ 2 

   คือ  พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุมที่ 1 

   คือ  พื้นที่ครอบครองอันตรายมากกลุมที่ 2 

รูปที่ 1  ความหนาแนนน้ําดบัเพลิงตอพื้นที่ทํางาน 

(ขอ 6.2.1  ขอ 6.2.2.2  และ ขอ 6.2.2.4) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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7. การติดตั้ง 

7.1 ทั่วไป 

7.1.1 ตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคาร เวนแตเปนพื้นที่ที่ไดรับการยกเวน หรือ

ระบุไวเปนอยางอ่ืนตามที่กําหนดใน มอก. 2541 เลม 1 (ในกรณีที่ยังไมมีการประกาศกําหนดมาตรฐาน

ดังกลาวใหเปนไปตาม NFPA 13) 

7.1.2 พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง และระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองเปนไปตามที่ระบุ

ในขอ 7.2 และ ขอ 7.3  

7.1.3 ตําแหนงการติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง หาไดจากการคํานวณพื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง

และระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

7.1.4 หามมีส่ิงกีดขวางบริเวณดานลางจากแผนกระจายน้ําดับเพลิง ภายในระยะ 457 mm  

7.1.5 ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง เปนดังนี้ 

7.1.5.1 ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(1) ใหวัดจากระยะหางระหวางแนวเสนผานศูนยกลางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้นกับหัวที่อยู

ถัดไป 

(2) ใหวัดระยะตามแนวความลาดเอียงของเพดาน 

(3) ตองเปนไปตามขอกําหนดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดนั้น 

7.1.5.2 ระยะหางสูงสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงกําแพง 

(1) ไมเกินครึ่งหนึ่งของ ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(2) ใหวัดระยะในแนวตั้งฉากกับผนัง 

(3) ใหวัดระยะถึงผนัง ถึงแมวาจะมีส่ิงกีดขวาง เชน ตู หรือชั้นวางของ 

7.1.5.3 ระยะหางต่ําสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงกําแพง 

(1) ตองเปนไปตามขอกําหนดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดนั้น ๆ 

(2) ใหวัดระยะในแนวตั้งฉากกับผนัง 
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7.1.6 ตําแหนงของแผนกระจายน้ําดับเพลิง 

7.1.6.1 ระยะหางของแผนกระจายน้ําดับเพลิงจากเพดานตองเปนไปตามชนิดของหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

และชนิดของโครงสรางเพดาน 

7.1.6.2 ตองติดตั้งแผนกระจายน้ําดับเพลิงในแนวขนานกับเพดาน หลังคา หรือบันไดเอียง 

7.1.7 สิ่งกีดขวางการกระจายน้ําจากหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

7.1.7.1 ระยะหางต่ําสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามที่ระบุใน ขอ 7.2 และขอ 7.3 เพื่อให 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงติดตั้งอยูหางจาก โครงสรางหลังคา ทอ เสา และเพดาน ในระยะที่เหมาะสม 

7.1.7.2 ตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงใตสิ่งกีดขวางที่ยึดติดอยูกับที่ และมีความกวางมากกวา  1.2 m  

เชน ทอสงลม คาน 

7.1.7.3 ไมจําเปนตองติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงใตสิ่งกีดขวางที่ไมยึดติดอยูกับที่ เชน โตะทํางาน 

7.2 การติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดหัวคว่ําและชนิดหัวหงาย 

7.2.1 พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง  

7.2.1.1 พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิงคํานวณตามที่แสดงในรูปที่ 2  คํานวณจาก 

 

เมื่อ  

AS คือ พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง หนวยเปน ตารางเมตร 

S คือ ระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่อยูบนทอยอยเดียวกนั หนวยเปนเมตร  

โดย S ใหใชคาที่มากกวา ที่ไดจากการเปรียบเทียบ ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ํา

ดับเพลิงที่อยูติดกัน (S2) หรือ 2 เทาของระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงหัวสุดทาย

จากกําแพง (S1) 

L คือ ระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่อยูบนทอยอยถัดไป หนวยเปนเมตร 

โดย L ใหใชคาที่มากกวาจากการเปรียบเทียบ ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง

ที่อยูติดกัน (L2) หรือ 2 เทาของระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงหัวสุดทายจาก

กําแพง (L1) 

 

 

LSAS 
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รูปที่ 2  การหาพ้ืนที่ปองกนัตอหัวกระจายน้ําดบัเพลิง 

 (ขอ 7.2.1.1) 

 

3.00 2.00 3.00 3.00 

2.00 

4.00 

1.00 

4.00 

1.00 L1  

S1  S2  

L2 

S 

#1 #2 #3 #4 

#5 #6 #7 #8 

#9 #10 #11 #12 

L S = คาที่มากกวาระหวาง S1 × 2 กับ S2 

L = คาที่มากกวาระหวาง L1 × 2 กับ L2 

AS = S × L 
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7.2.1.2 พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 3 ถึงตารางที่ 5 

7.2.1.3 ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง  

ใหเปนไปตามที่ระบุในตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 

7.2.1.4 ระยะหางสูงสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงผนัง ใหเปนดังนี้ 

(1) มีคาไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิงตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 

(2) ระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงผนัง ใหวัดระยะในแนวตั้งฉากกับผนัง 

(3) ระยะหางสูงสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงกับจุดใดๆ ภายในหอง ตองมีคาไมเกิน 0.75 เทา

ของระยะที่กําหนดในตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5  สําหรับหองที่มีผนังหองทํามุมไมเปนมุมฉาก 

7.2.1.5 ระยะหางต่ําสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงผนัง ตองมีระยะไมนอยกวา 102 mm  

7.2.1.6 ระยะหางต่ําสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองมีระยะไมนอยกวา 1.8 m 
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ตารางที่ 3  พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดบัเพลิงและระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลงิ  

สําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลงิชนดิหัวคว่ําและชนดิหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย 

(ขอ 7.2.1.2  ขอ 7.2.1.3  ขอ 7.2.1.4(1)  และขอ 7.2.1.4(3)) 

ชนิดโครงสราง วิธีการออกแบบ 
พืน้ที่ปองกนัตอหัว

กระจายน้ําดบัเพลงิ 

ระยะหางสูงสุดระหวางหัว

กระจายน้ําดบัเพลงิ* 

m2  ft2 m ft 

มีและไมมีส่ิงกีดขวาง โครงสรางไม

ติดไฟ 

วิธีตารางทอ 18.6 200 4.6 15 

ไมมีส่ิงกีดขวาง โครงสรางติดไฟ   

ระยะหางระหวางชิ้นโครงสราง

มากกวาหรือเทากับ 0.91 m 

วิธีตารางทอ 18.6 200 4.6 15 

มีและไมมีส่ิงกีดขวาง โครงสรางไม

ติดไฟ 

วิธีคํานวณทาง 

ไฮดรอลิก 

20.9 225 4.6 15 

ไมมีส่ิงกีดขวาง โครงสรางติดไฟ 

ระยะหางระหวางชิ้นโครงสราง

มากกวาหรือเทากับ 0.91 m 

วิธีคํานวณทาง 

ไฮดรอลิก 

20.9 225 4.6 15 

หมายเหตุ  *ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิงกับจุดใดๆ ภายในหองมีคาไมเกิน 2.7 m (9 ft)     

สําหรับหองขนาดเล็ก จัดอยูในพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย มีพื้นที่หองไมเกิน 74.3 m2 (800 ft2) 

ตารางที่ 4  พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดบัเพลิงและระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลงิ 

สําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลงิชนดิหัวคว่ําและชนดิหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 

(ขอ 7.2.1.2  ขอ 7.2.1.3  ขอ 7.2.1.4(1)  และขอ 7.2.1.4(3)) 

ชนิดโครงสราง วิธีการออกแบบ 
พื้นที่ปองกนัตอหัว

กระจายน้ําดบัเพลงิ 

ระยะหางสูงสุดระหวาง

หัวกระจายน้ําดบัเพลิง 

m2 (ft2) m (ft) 

ทุกแบบ ทุกวิธ ี
12.1 

(130) 

4.6 

(15) 
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ตารางที่ 5  พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดบัเพลิงและระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลงิ  

สําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลงิชนดิหัวคว่ําและชนดิหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก 

(ขอ 7.2.1.2  ขอ 7.2.1.3  ขอ 7.2.1.4(1)  และขอ 7.2.1.4(3)) 

ชนิดโครงสราง วิธีการออกแบบ 
พื้นที่ปองกนัตอหัว

กระจายน้ําดบัเพลงิ 

ระยะหางสูงสุด

ระหวางหัวกระจาย

น้ําดบัเพลิง 

m2 (ft2) m (ft) 

ทุกแบบ วิธีตารางทอ 
8.4 

(90) 

3.7 

(12) 

ทุกแบบ 

วิธีคํานวณทางไฮดรอลิก 
ความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน มากกวา

หรือเทากับ 0.25 GPM/ft2 (4.667 l/min/ m2 หรือ 

2.689 GPM/m2) 

9.3 

(100) 

3.7 

(12) 

ทุกแบบ 

วิธีคํานวณทางไฮดรอลิก 

ความหนาแนนน้ําดับเพลิงตอพื้นที่ทํางาน นอยกวา 

0.25 GPM/ft2 (4.667 l/min/ m2 หรือ 2.689 GPM/m2) 

12.1 

(130) 

4.6 

(15) 

 

7.2.2 ตําแหนงของแผนกระจายน้ําดับเพลิง  

7.2.2.1 ระยะหางของแผนกระจายน้ําดับเพลิงจากเพดาน สําหรับโครงสรางไมมีสิ่งกีดขวางตองหางจาก

เพดานอยางนอย 25.4 mm  แตไมเกิน 305  mm  ตลอดพื้นที่ที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง ยกเวน

หัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบพิเศษใหติดตั้งตามคําแนะนําของผูทํา 

7.2.2.2 ระยะหางของแผนกระจายน้ําดับเพลิงจากเพดาน สําหรับโครงสรางมีสิ่งกีดขวาง ตองอยูใต

โครงสรางมีระยะระหวาง 25.4 mm ถึง 152 mm  แตตองหางจากเพดานสูงสุดไมเกิน 599 mm  
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7.3 การติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง ชนิดติดกําแพง 

7.3.1 พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง ( SA ) คํานวณจาก 

 

เมื่อ 

AS คือ พื้นที่ปองกันตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง  หนวยเปน ตารางเมตร 

S คือ ระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงตามแนวผนัง หนวยเปน เมตร 

โดย S ใหใชคาที่มากกวา ที่ไดจากการเปรียบเทียบระยะหางระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง

ที่อยูติดกัน หรือ 2 เทาของระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงหัวสุดทายจากกําแพง 

L  คือ ระยะหางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงตามแนวขวางของหอง หนวยเปนเมตร 

โดย L มีคาเทากับระยะหางจากกําแพงที่ตดิตั้งหัวกระจายน้าํดับเพลิงถึงกําแพงที่อยูดาน 

ตรงขาม กรณีที่ตดิตั้งหัวกระจายน้ําทีก่ําแพงดานใดดานหนึ่ง หรือเทากับระยะหางจาก

กําแพงที่ติดตั้งหวักระจายน้ําดับเพลิงดานใดดานหนึ่งถึงจุดกึ่งกลางของหอง กรณีที่ตดิตั้ง

หัวกระจายน้ําดับเพลิงทีก่ําแพงทั้งสองดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSAS 
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7.3.2 พื้นที่ปองกันสูงสุดตอหัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดติดกําแพงใหเปนไปตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6  พื้นที่ปองกันสงูสุดตอหัวกระจายน้ําดบัเพลิง ชนิดตดิกําแพง 

(ขอ 7.3.2  ขอ 7.3.3.1(3)  ขอ 7.3.3.1(4)  และขอ 7.3.3.2) 

  

พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย 
 

พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 
 

ผิวหนาเพดาน     

ติดไฟได 

ผิวหนาเพดาน      

ไมติดไฟ 

ผิวหนาเพดาน   

ติดไฟได 

ผิวหนาเพดาน    

ไมติดไฟ 

ระยะหางตามแนว

กําแพง ( S ) 

m 

4.26 4.26  3 3 

ระยะหางตามแนวขวาง

ของหอง ( L ) 

m 

3.65 4.26 3 3 

พื้นที่ปองกันสูงสุดตอ

หัวกระจายน้ําดับเพลิง 

m2 

11.15 18.20 7.43 9.30 

7.3.3 ระยะหางระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

7.3.3.1 ระยะหางสูงสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(1)   ใหวัดจากระยะหางระหวางแนวเสนผานศูนยกลางของหัวกระจายน้ําดับเพลิงหัวนั้นกับหัวที่

อยูถัดไปบนทอยอยเดียวกัน 

(2)   ใหวัดระยะตามแนวความลาดเอียงของเพดาน 

(3)   ในกรณีที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงบนกําแพงเพียงดานเดียว ระยะหางสูงสุดระหวาง 

หัวกระจายน้ําดับเพลิง กําหนดใหเปนไปตามตารางที่ 6 

(4)   ในกรณีที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงบนกําแพงหอง 2 ดานตรงกันขามกัน ระยะหางตาม

แนวขวางของหองกําหนดใหมีคาสูงสุดไมเกิน 7.32 m  สําหรับพ้ืนที่ครอบครองอันตรายนอย 

และไมเกิน 6.1 m  สําหรับพ้ืนที่ครอบครองอันตรายปานกลาง และระยะหางตามแนวกําแพง

กําหนดใหเปนไปตามในตารางที่ 6  



มอก. 2541 เลม 4 –2555 
 

-17- 
 

7.3.3.2 ระยะหางสูงสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงกําแพง  

ตองมีระยะไมเกินครึ่งหนึ่งของคาที่ระบุในตารางที่ 6 

7.3.3.3 ระยะหางต่ําสุดของหัวกระจายน้ําดับเพลิงถึงกําแพง 

ตองมีระยะไมนอยกวา 102 mm  

7.3.3.4 ใหวัดระยะในแนวตั้งฉากกับผนัง 

7.3.3.5 ระยะหางต่ําสุดระหวางหัวกระจายน้ําดับเพลิง  

ตองมีระยะไมนอยกวา 1.8 m  

7.3.4 ตําแหนงของแผนกระจายน้ําดับเพลิงจากเพดานถึงกําแพง 

7.3.4.1 ตองติดตั้งแผนกระจายน้ําดับเพลิงใตเพดานมีระยะหางไมนอยกวา 100 mm  แตไมเกิน 150 mm  

7.3.4.2 แผนกระจายน้ําดับเพลิงแบบแนวดิ่งตองติดตั้งใหอยูหางจากกําแพงดานหลังของหัวกระจายน้ํา

ดับเพลิง ที่ระยะไมนอยกวา 100 mm แตไมเกิน 150 mm  

7.3.4.3 แผนกระจายน้ําดับเพลิงแบบแนวนอน ตองติดตั้งใหมีระยะหางไมเกิน 150 mm และติดตั้งที่

ระยะหางนอยกวา 100 mm โดยวัดจากกําแพงที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้นติดตั้งถึงแผนกระจายน้ํา

ดับเพลิง 

7.5 การติดตั้งระบบทอสําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  

 ตัวอยางการติดตั้งระบบทอสําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติและตัวอยางหัวรับน้ําดับเพลิง 

ดูภาคผนวก ข. โดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 

7.5.1 วาลว  

7.5.1.1 วาลวควบคุมระบบสงน้ํา 

(1)   วาลวควบคุมที่ใชในระบบสงน้ําดับเพลิงตองไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันที่

เชื่อถือได 

(2) ตองติดตั้งวาลวควบคุมที่บอกตําแหนง ปด-เปด ที่จุดตอกับแหลงจายน้ําดับเพลิง ยกเวนหัวรับ

น้ําดับเพลิง 

(3) วาลวที่ติดตั้งที่จุดตอกับแหลงจายน้ํา วาลวตัดตอน วาลวควบคุมประจําชั้นในอาคารสูง หรือ

วาลวอื่น ๆ ที่ติดตั้งที่ทอดานสงน้ําไปยังหัวกระจายน้ํา ตองควบคุมการปด-เปด ที่ถูกตองดวย

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(3.1) ติดตั้งอุปกรณที่สงสัญญาณแจงเตือนเมื่อวาลวเปล่ียนสถานะ 



มอก. 2541 เลม 4 -2555 
 

-18- 
 

 

(3.2) ติดตั้งอุปกรณล็อกวาลว เชน โซ  ใหอยูในตําแหนงที่ตองการควบคุม  

(3.3) ติดตั้งอุปกรณผนกึวาลวใหอยูในตําแหนงที่ตองการควบคมุและอยูท่ีปดลอม และตอง

ตรวจสอบสภาพผนกึทุกสัปดาห 

(4) ในกรณีที่มีแหลงจายน้ําหลายแหลง ตองติดตั้งวาลวกันกลบัที่จุดตอกับแหลงจายน้ํา พรอมมี

วาลวควบคุม โดยตองติดตั้งวาลวกันกลับในแนวตั้งหรือแนวนอนตามที่ผูทํากําหนด 

(5) ตองติดตั้งวาลวควบคุมทุกตัวในบริเวณที่เขาถึงไดงาย ไมมีส่ิงกีดขวาง 

(6) ตองมีปายแสดงสถานะการทํางานติดตั้งที่วาลวควบคุมทุกตัว 

7.5.1.2 วาลวตัดตอน (sectional valves) 

ระบบที่มีทอประธานภายนอกอาคารยาวมาก ใหติดตั้งวาลวควบคุมในตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือใช

ในกรณีที่ตองการซอมแซมแตละสวน 

7.5.2 หัวรับน้ําดับเพลิง (fire department connection) 

7.5.2.1 ตองติดตั้งวาลวกันกลับ ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันที่เช่ือถือได และตองไมติดตั้ง

วาลวปด-เปด (shut-off valve) ที่หัวรับน้ําดับเพลิง 

7.5.2.2 ทอที่ตอจากหัวรับน้ําดับเพลิงตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ ดังนี้ 

(1)  ถารับน้ําจากรถดับเพลิง ทอตองมีขนาดตั้งแต 100 mm ขึ้นไป 

(2)  ถารับน้ําจากเรือดับเพลิง ทอตองมีขนาดตั้งแต 150 mm ขึ้นไป 

กรณีหัวรับน้ําดับเพลิงจายน้ําใหทอประธานแนวดิ่ง (riser) เพียงทอเดียว และออกแบบระบบดวย

วิธีคํานวณทางไฮดรอลิก  ใหทอมีขนาดเล็กกวา 100 mm ได แตตองมีขนาดไมเล็กกวาทอประธาน

แนวดิ่ง 

7.5.2.3 ตําแหนงการตอทอจากหัวรับน้ําดับเพลิงสําหรับระบบเดี่ยว (single system) ตองเปนดังนี้ 

(1)  ระบบทอเปยก ใหตอทอที่ดานสงน้ําของวาลวสัญญาณ 

(2)  ระบบทอแหง ใหตอทอระหวางวาลวควบคุมของระบบกับวาลวสัญญาณ 

(3)  ระบบชะลอน้ําเขา ใหตอทอระหวางวาลวสัญญาณกับวาลวกันกลับดานสงน้ําของวาลว

สัญญาณ 

(4)  ระบบเปด ใหตอทอที่ดานสงน้ําของวาลวสัญญาณ 
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7.5.2.4 ตําแหนงการตอทอจากหัวรับน้ําดับเพลิงสําหรับระบบรวม (multiple systems) ใหตอทอระหวาง

วาลวควบคุมการจายน้ํากับวาลวควบคุมของระบบ 

7.5.2.5  หัวรับน้ําดับเพลิงที่ตอกับระบบทอใตดิน ยกเวนไมตองเปนไปตามขอ 7.5.2.3 และขอ 7.5.2.4 

7.5.2.6  ถาหัวรับน้ําดับเพลิงจายน้ําเพียงบางสวนของอาคาร ตองมีปายระบุบริเวณที่จายน้ํา ติดตั้งที่หัวรับ

น้ําดับเพลิง 

7.5.2.7  ตองติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงในบริเวณที่รถดับเพลิงหรือเรือดับเพลิงเขาถึงไดสะดวก หรือในบริเวณ

ที่ไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจตัดสินใจ 

7.5.2.8  ตองมีปายบอกชื่อของหัวรับน้ําดับเพลิง เขียนดวยตัวหนังสือสีแดงขนาดตัวอักษรไมเล็กกวา  

50 mm  

7.5.3 มาตรความดัน (pressure gauges) 

7.5.3.1 ตองติดตั้งมาตรวัดความดันที่มีขนาดขอตอไมเล็กกวา 6 mm ที่ทอระบายน้ําประธานของระบบ 

ที่ชุดวาลวควบคุมประจําชั้นทุกชุด และที่ทางเขา-ทางออกของวาลวลดความดันทุกตัว 

7.5.3.2  ที่ขอตอของมาตรความดันทุกตัวตองติดตั้งวาลวปด-เปด 

7.5.3.3 มาตรความดันที่กําหนดใหติดตั้ง ตองไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได และ

ตองทนความดันไดไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันทํางานปกติของระบบ ณ จุดที่ตอ  

7.5.3.4  มาตรความดันทุกตัวตองถอดออกได  

7.6 สวนประกอบระบบ (system attachment) 

7.6.1 อุปกรณแจงเตือนน้ําไหล (sprinkler alarm/water flow alarm) 

7.6.1.1 ตองติดตั้งอุปกรณแจงเตือนน้ําไหล ในระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่มีจํานวนหัวกระจายน้ํา

มากกวา 20 หัว 

7.6.1.2 ตองติดตั้งอุปกรณหนวง (retarding device) ถาใชงานวาลวสัญญาณในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความดันของน้ําอยางรุนแรง  

7.6.2 ทอระบายน้ําหลัก (main drain) 

หากติดตั้งทอระบายน้ําหลักสําหรับทอประธานแนวดิ่งและทอหลัก ขนาดระบุของทอระบายน้ําหลัก

ตองเปนไปตามตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ขนาดระบุของทอระบายน้าํหลกั 

(ขอ 7.6.2) 

ขนาดระบขุองทอประธานแนวดิ่งหรือทอหลกั ขนาดระบขุองทอระบายน้ําหลัก 

ไมเกิน 50 mm  20 mm หรือใหญกวา 

65 mm  

80 mm  

30 mm หรือใหญกวา 

ตั้งแต 100 mm ขึ้นไป 50 mm  

7.6.3 ชุดหัวตอทดสอบการแจงเตือน (alarm test connection) 

(1) ตองติดตั้งชุดหัวตอทดสอบการแจงเตือน ที่ระบบทอเปยกเพื่อทดสอบอุปกรณแจงเตือนน้ําไหล

ของแตละระบบทอเปยก โดยชุดหัวตอทดสอบการแจงเตือนตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางของทอ

ไมนอยกวา 25 mm ตรงปลายตองมีขอตอที่ติดตั้งออริฟซที่มีอัตราการไหลของน้ําเทากับหรือนอย

กวาอัตราการไหลของน้ําที่ออกจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่เล็กที่สุดที่ติดตั้งในระบบทอเปยก 

(2) วาลวของชุดทดสอบตองติดตั้งในตําแหนงที่เขาถึงไดงาย 

(3) ตองปลอยน้ําออกดานนอกของอาคารหรือปลอยไปสูทอระบายน้ํา ที่รองรับปริมาณการไหลสูงสุด

ของน้ําภายใตความดัน หรือปลอยสูบริเวณอื่นที่ไมทําใหเกิดความเสียหายจากน้ําทิ้ง 

(4) ตองติดตั้งชุดทดสอบการแจงเตือนที่ทางออกจากอุปกรณแจงเตือนน้ําไหล 
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8.  การตรวจสอบ 

อุปกรณตาง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตองมีการตรวจสอบตามรายการ และความถี่ที่กําหนดในตาราง

ขางลางนี้ 

ตารางที่ 8 รายการที่ตองตรวจพินิจของระบบหัวกระจายน้าํดับเพลงิ 

(ขอ 8.) 

รายการที่ตองตรวจสอบ ความถี่  อางองิ NFPA 25 

มาตรวัดความดนั (ระบบทอแหง ระบบชะลอน้ําเขา 

และระบบเปด) 
ทุก 1 สัปดาห/ 1 เดือน 

ขอ 5.2.4.2  ขอ 5.2.4.3 

ขอ 5.2.4.4 

วาลวควบคุม (control valve)  
ตาม NFPA 25  

ตารางที ่13.1 

ตารางที่ 13.1 

อุปกรณตรวจสอบการไหล (water flow device) ทุก 3 เดือน  ขอ 5.2.5 

อุปกรณตรวจสอบสถานะ (ยกเวน อุปกรณ

ตรวจสอบสถานะวาลว  

ทุก 3 เดือน  ขอ 5.2.5 

มาตรวัดความดนั (ระบบทอเปยก) ทุก 1 เดือน  ขอ 5.2.4.1 

ปายแสดงขอมูลไฮดรอลิก ทุก 3 เดือน ขอ 5.2.6 

อาคาร ทุก 1 ป ขอ 4.1.1.1 

อุปกรณยึดทอ  ทุก 1 ป  ขอ 5.2.3 

ทอและขอตอ  ทุก 1 ป  ขอ 5.2.2 

หัวกระจายนํ้าดับเพลิง  ทุก 1 ป  ขอ 5.2.1 

หัวกระจายนํ้าดับเพลิงสํารอง (spare sprinkler)  ทุก 1 ป  ขอ 5.2.1.4 

ปายสัญลักษณ ทุก 1 ป ขอ 5.2.6.1 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  
ตาม NFPA 25  

ตารางที ่13.1 

ตารางที่ 13.1 

 

วาลวตาง ๆ (ทุกประเภท) 
ตาม NFPA 25  

ตารางที ่13.1 

ตารางที่ 13.1 

สิ่งกีดขวางของหัวกระจายน้ําดับเพลิง (obstruction)  ทุก 5 ป  ขอ 14.2 
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9.  การทดสอบ 

อุปกรณตาง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตองมีการทดสอบตามรายการ และความถี่ตามที่กําหนดในตาราง

ขางลางนี้ 

ตารางที่ 9  รายการที่ตองทดสอบของอุปกรณตาง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลงิ 

(ขอ 9.) 

รายการที่ตองทดสอบ ความถี ่ อางองิ NFPA 25 

อุปกรณตรวจสอบการไหล   

อุปกรณเชิงกล ทุก 3 เดือน ขอ 5.3.3.1 

อุปกรณแบบใบพัดและสวิตชความดัน ทุก 6 เดือน ขอ 5.3.3.2 

อุปกรณตรวจสถานะวาลว 
ตาม NFPA 25  

ตารางที ่13.1 
ตารางที ่13.1 

อุปกรณตรวจสอบสถานะ (ยกเวนอุปกรณตรวจ

สถานะวาลว) 

ตาม NFPA 25  

ตารางที ่13.1 

ตารางที ่13.1 

ทอระบายน้ําหลัก ทุก 1 ป ขอ 5.3.4 

มาตรวัดความดนัตาง ๆ  ทุก 5 ป ขอ 5.3.2 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทอุณหภูมิสูงพิเศษ 

(extra high temperature) 

ทุก 5 ป ขอ 5.3.1.1.1.4 

หัวกระจายน้ําดับเพลิง-ประเภทตอบสนองเร็ว  
ปที่ 20 และทุก ๆ 10 ป 

หลังจากการทดสอบ 

ขอ 5.3.1.1.1.3 

หัวกระจายน้ําดับเพลิง-ประเภทตอบสนองปกติ  

ปที่ 50  ขอ 5.3.1.1.1 

ปที่ 75 และทุก ๆ 5 ป 

หลังจากการทดสอบ 

ขอ 5.3.1.1.1.5 

หัวกระจายน้ําดับเพลิง – ประเภทแหง 
ปที่ 10 และทุก ๆ 10 ป 

หลังจากการทดสอบ 

ขอ 5.3.1.1.1.6 
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10.  การบํารุงรักษา 

อุปกรณตาง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตองมีการบํารุงรักษาตามรายการ และความถี่ที่กําหนดในตาราง

ขางลางนี้ 

ตารางที่ 10 รายการที่ตองบํารุงรักษาของอปุกรณตาง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ําดบัเพลิง 

(ขอ 10.) 

รายการการบํารุงรกัษา ความถี ่ อางองิ NFPA 25 

วาลวตาง ๆ (ทุกประเภท) ตาม NFPA 25 

ตารางที่ 13.1  

ตารางที่ 13.1 

จุดต่ําสุดของทอระบายน้ํา (ระบบทอแหง) ตาม NFPA 25

ขอ 13.4.4.3.2 

ขอ 13.4.4.3.2 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงและหัวฉดีน้ําฝอยอัตโนมตัิ เพื่อการปองกัน

อุปกรณเครื่องครัวเชิงพาณิชย และระบบระบายอากาศ 

ทุก 1 ป ขอ 5.4.1.9 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางพื้นที่ครอบครอง  

(ขอ 4.2) 

ก.1 ตัวอยางพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย  

ก.1.1  โรงแรม อาคารที่พักอาศัยรวม หรืออพารตเมนท (เฉพาะสวนหองพัก) 

ก.1.2 สํานักงานทั่วไป 

ก.1.3   โบสถ วัด และวิหาร 

ก.1.4 สโมสร 

ก.1.5 สถานศึกษา 

ก.1.6 โรงพยาบาล (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐานโรงพยาบาล) 

ก.1.7 สถานพยาบาลและพักฟน (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ) 

ก.1.8 หองสมุด (ยกเวนหองสมุดที่มีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ) 

ก.1.9   พิพิธภัณฑ 

ก.2 ตัวอยางพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง แบง 2 กลุม คือ 

ก.2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุม 1 โดยมีตัวอยางพื้นที่ตอไปนี้ 

ก.2.1.1 ที่จอดรถยนตและหองแสดงรถยนต 

ก.2.1.2 โรงงานผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกส 

ก.2.1.3   โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 

ก.2.1.4 รานทําขนมปง 

ก.2.1.5   รานซักผา 

ก.2.1.6 โรงงานผลิตอาหารกระปอง 

ก.2.1.7  โรงงานผลิตแกว และวัสดุที่ทําจากแกว 

ก.2.1.8 ภัตตาคาร 

ก.2.1.9 โรงงานผลิตเครื่องบริโภคประจําวัน 
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ก.2.1.10 โรงภาพยนตร และศูนยการประชุม (ไมรวมเวที และเวทีหลังมาน) 

ก.2.1.11   สํานักงานที่เปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 

ก.2.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุม 2 โดยมีตัวอยางพื้นที่ตอไปนี้ 

ก.2.2.1 โรงงานผลิตสินคาที่ทําจากหนังสัตว 

ก.2.2.2   โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม 

ก.2.2.3   โรงงานผลิตสิ่งทอ 

ก.2.2.4 โรงงานยาสูบ 

ก.2.2.5   โรงงานประกอบผลิตภัณฑไม 

ก.2.2.6 โรงพิมพและส่ิงพิมพโฆษณา 

ก.2.2.7   โรงงานใชสารเคมี 

ก.2.2.8 โรงสีขาว 

ก.2.2.9 โรงกลึง 

ก.2.2.10 โรงงานประกอบผลิตภัณฑโลหะ 

ก.2.2.11 โรงตมกลั่น (distillation) 

ก.2.2.12 อูซอมรถยนต 

ก.2.2.13 โรงงานผลิตยางรถยนต 

ก.2.2.14   โรงงานแปรรูปไมดวยเครื่อง 

ก.2.2.15 โรงงานกระดาษและผลิตเยื่อกระดาษ 

ก.2.2.16 โรงงานผลิตภัณฑกระดาษ 

ก.2.2.17 ทาเรือและสะพานสวนที่ยื่นไปในน้ํา 

ก.2.2.18 โรงงานผลิตอาหารสัตว 

ก.2.2.19 โรงภาพยนตร 

ก.2.2.20 โรงมหรสพที่มีการแสดง 

ก.2.2.21  ที่ทําการไปรษณีย 
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ก.2.2.22 รานคา 

ก.2.2.23   หองสมุด (มีชั้นเก็บหนังสือขนาดใหญ) 

ก.2.2.24   รานซักแหง 

ก.2.2.25 หองเก็บของ 

ก.2.2.26   หางสรรพสินคาและศูนยการคาที่เปนอาคารขนาดใหญ 

ก.2.2.27 ศูนยแสดงสินคาที่เปนอาคารขนาดใหญ 

ก.2.2.28   ซุปเปอรสโตรที่เก็บสินคาสูงไมเกิน 3.6 m  

ก.3  ตัวอยางพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

ก.3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก กลุม 1  

พื้นที่กลุมนี้จะมีลักษณะการใชงานที่เกี่ยวของกับของเหลวติดไฟ (combustible liquid) หรือของเหลว

ไวไฟ (flammable liquid) ในปริมาณนอย โดยมีตัวอยางพื้นที่ตอไปนี้ 

ก.3.1.1 โรงเก็บและซอมเครื่องบิน 

ก.3.1.2 พื้นที่ๆ ใชงานโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได 

ก.3.1.3 หลอดวยแบบโลหะ 

ก.3.1.4 ขึ้นรูปโลหะ 

ก.3.1.5 โรงงานผลิตไมอัดและไมแผน 

ก.3.1.6   โรงพิมพ (ใชหมึกพิมพที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 37.90 ºC) 

ก.3.1.7 อุตสาหกรรมยาง 

ก.3.1.8   โรงเล่ือย 

ก.3.1.9 โรงงานสิ่งทอรวมทั้งโรงฟอก ยอม ปนดาย เสนใยสังเคราะห และฟอกขนสัตว 

ก.3.1.10 โรงทําเฟอรนิเจอรดวยโฟม 

ก.3.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก กลุม 2  

พื้นที่กลุมนี้จะมีลักษณะการใชงานที่เกี่ยวของกับของเหลวติดไฟ หรือของเหลวไวไฟในปริมาณมาก 

โดยมีตัวอยางพื้นที่ตอไปนี้ 
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ก.3.2.1 โรงงานผลิตยางมะตอย 

ก.3.2.2 โรงพนสี 

ก.3.2.3 โรงกลั่นน้ํามัน 

ก.3.2.4   โรงงานผลิตน้ํามันเครื่อง 

ก.3.2.5 พื้นที่ ๆ ใชสารฉีดชนิดของเหลวติดไฟได 

ก.3.2.6 โรงชุบโลหะที่ใชน้ํามัน 

ก.3.2.7 อุตสาหกรรมพลาสติก 

ก.3.2.8 พื้นที่ลางโลหะดวยสารละลาย 

ก.3.2.9 การเคลือบสีดวยการจุม 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางการติดตั้งระบบทอสําหรับหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติและตัวอยางหัวรับน้ําดับเพลิง 

(ขอ 7.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ทอประธานแนวดิ่ง                                                   6  วาลวทดสอบ 

2  วาลวควบคุมพรอมอุปกรณตรวจสอบการเปด-ปด   7  ชองตาแมว (sight glass) 

3  อุปกรณตรวจจับการไหลของน้ํา                              8  ยูเนี่ยนพรอมแผนเจาะรูปขนาดเดียวกับ 

         4.  มาตรวัดความดนั                                                         ออริฟซของหัวกระจายน้ําดับเพลิง                        

5  ทอประธานแนวนอน                                               9  วาลวระบายน้ํา 

รูปที่ ข.1  ตัวอยางการติดตัง้ระบบทอสําหรับหัวกระจายน้าํดับเพลงิอัตโนมัต ิ
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1  ทอรวมในหองวาลว 

2  วาลวกันยอน 

3  ชุดดักหยดน้ําอัตโนมัต ิ

4  หัวรับน้ําดับเพลิง 

 

รูปที่ ข.2  ตัวอยางหัวรับน้ําดับเพลิง 
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	1.  ขอบข่าย
	1.1	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ใช้สำหรับพื้นที่ครอบครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้เท่านั้น
	1.2	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับในพื้นที่จัดเก็บวัสดุ (commodity) เฉพาะพื้นที่ที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

	2.  บทนิยาม
	2.1	หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler) หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่เปิดออกอัตโนมัติให้น้ำไหลออกมาดับเพลิงทันทีเมื่อความร้อนจากเพลิงไหม้ มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิทำงานที่ตั้งไว้ของ�หัวกระจายน้ำดับเพลิง
	2.2	พื้นที่ครอบครอง (occupancy area)  หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกัน แบ่งตามลักษณะของระดับอันตราย เพื่อความมุ่งหมายในการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่พิจารณาถึงชนิดของการก่อสร้าง
	2.3	ระบบท่อเปียก (wet pipe system) หมายถึง ระบบที่มีน้ำอยู่ในท่อดับเพลิงตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที
	2.4	ระบบเปิดทะลัก (deluge system) หมายถึง ระบบที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่ต้องการน้ำดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ำแบบเปิด (open sprinkler) หรือหัวฉีดกระจายน้ำฝอย (spray nozzle) พร้อมกันทุกหัว
	2.5	ระบบชะลอน้ำเข้า (preaction system) หมายถึง ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ท่อดับเพลิงเป็นชนิดท่อแห้งและน้ำจะไหลเข้าสู่ท่อระบบดับเพลิงโดยการสั่งการจากระบบตรวจจับอัคคีภัย
	2.6	ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่ทำงาน (density/area) หมายถึง อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ำดับเพลิงที่ใช้ต่อพื้นที่ทำงาน
	2.7	วิธีคำนวณทางไฮดรอลิก (hydraulic method calculation) หมายถึง การคำนวณขนาดท่อ ความดัน ในระบบดับเพลิงโดยใช้หลักการจากทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล
	2.8	การออกแบบด้วยวิธีออกแบบตามขนาดห้อง (room design method) หมายถึง การออกแบบโดยคิดปริมาณความต้องการน้ำจากห้องที่ต้องการน้ำสูงสุดเท่านั้น
	2.9	หน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ หมายถึง องค์กรทางเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทดสอบหรือให้การรับรองความสามารถใช้การได้ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2.10	อาคารสูง หมายถึง อาคารที่คนสามารถอยู่หรือใช้สอยได้ และมีความสูงตั้งแต่ 23 m ขึ้นไป จากระดับพื้นดิน ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า หรือยอดผนังของชั้นสูงสุด
	2.11	ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (authority having jurisdiction) หมายถึง องค์กร หน่วยงาน นิติบุคคล หรือ บุคคลผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนด หรือมาตรฐาน หรือผู้มีอำนาจรับรองอุปกรณ์ วัสดุ และการติดตั้ง
	2.12	การตรวจสอบ (inspection) หมายถึง การสังเกตความเรียบร้อย ข้อบกพร่อง ของ อุปกรณ์ กระบวนการชิ้นงานที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือสร้างขึ้นมา
	2.13	การทดสอบ (testing) หมายถึง การพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ กระบวนการ ชิ้นงานที่ออกแบบ ติดตั้ง หรือสร้างขึ้นมานั้น ทำงานได้ตรงตามประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อประกอบการดำเนินการ
	2.14	ระฆังน้ำ (water motor gong) หมายถึง อุปกรณ์ทำหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก

	3.  ข้อกำหนดทั่วไป
	3.1	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดความต้องการขั้นต่ำของการออกแบบและติดตั้งระบบ�หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานนี้มีสมมุติฐานว่า เพลิงไหม้เกิดจากต้นเพลิงเพียงจุดเดียวในอาคารที่มีระบบติดตั้งอยู่
	3.2	อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั่วทุกบริเวณ เว้นแต่บริเวณที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ให้อนุโลมไม่ต้องติดตั้งเฉพาะในส่วนของอาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงเพียงบางส่วนของอาคาร หากติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเพียงบางส่วนของอาคารก็ให้ใช้มาตรฐานนี้ โดยต้องปรึกษาและได้ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ

	4.  ประเภทของพื้นที่ครอบครอง
	4.1	ขอบเขต
	4.2	พื้นที่ครอบครองแบ่งออกตามลักษณะการครอบครองและการใช้งานปกติของวัสดุที่สามารถติดไฟและ�ลามไฟได้ เป็น 3 ประเภท คือ
	4.2.1 	พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (light hazard occupancy)
	4.2.2	พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (ordinary hazard occupancy)
	4.2.3	พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (extra hazard occupancy)


	5.  ระบบและชนิดหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
	5.1  	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ แบ่งตามระบบท่อเป็น 4 ประเภท คือ
	5.1.1 	ระบบท่อเปียก
	5.1.2 	ระบบเปิดทะลัก
	5.1.3 	ระบบท่อแห้ง
	5.1.4 	ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า

	5.2  	หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ แบ่งตามลักษณะการติดตั้งเป็น 3 ชนิด คือ
	5.2.1 	ชนิดหัวคว่ำ
	5.2.2 	ชนิดหัวหงาย
	5.2.3 	ชนิดติดกำแพง


	6.  การออกแบบ
	6.1	วิธีตารางท่อ (pipe schedule method) ใช้ได้กับพื้นที่ที่มีลักษณะ ดังนี้
	ตารางที่ 1  ปริมาณน้ำดับเพลิงที่ต้องการสำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่กำหนดด้วยวิธีตารางท่อ

	6.2	วิธีคำนวณทางไฮดรอลิก ทำได้ 2 วิธี คือ
	6.2.1	วิธีความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่ (density/area method) พิจารณาตามระดับอันตรายของพื้นที่ครอบครองตามรูปที่ 1 โดย
	6.2.2 	วิธีออกแบบตามขนาดห้อง (room design method)
	ตารางที่ 2  ระยะเวลาที่ใช้ปริมาณน้ำดับเพลิงต่อเนื่อง
	รูปที่ 1  ความหนาแน่นน้ำดับเพลิงต่อพื้นที่ทำงาน



	7. การติดตั้ง
	7.1	ทั่วไป
	7.1.1	ต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคาร เว้นแต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้น หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดใน มอก. 2541 เล่ม 1 (ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม NFPA 13)
	7.1.2	พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง และระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.2 และ ข้อ 7.3
	7.1.3	ตำแหน่งการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง หาได้จากการคำนวณพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงและระยะห่างของหัวกระจายน้ำดับเพลิง
	7.1.4	ห้ามมีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านล่างจากแผ่นกระจายน้ำดับเพลิง ภายในระยะ 457 mm
	7.1.5	ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิง เป็นดังนี้
	7.1.6	ตำแหน่งของแผ่นกระจายน้ำดับเพลิง
	7.1.7	สิ่งกีดขวางการกระจายน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง

	7.2	การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวคว่ำและชนิดหัวหงาย
	7.2.1	พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง
	รูปที่ 2  การหาพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง
	ตารางที่ 3  พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงและระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิง �สำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวคว่ำและชนิดหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย
	ตารางที่ 4  พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงและระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิง�สำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวคว่ำและชนิดหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
	ตารางที่ 5  พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงและระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิง �สำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหัวคว่ำและชนิดหัวหงาย พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก

	7.2.2	ตำแหน่งของแผ่นกระจายน้ำดับเพลิง

	7.3	การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง ชนิดติดกำแพง
	7.3.1	พื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง (�) คำนวณจาก
	7.3.2	พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดติดกำแพงให้เป็นไปตามตารางที่ 6
	ตารางที่ 6  พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง ชนิดติดกำแพง

	7.3.3	ระยะห่างระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิง
	7.3.4	ตำแหน่งของแผ่นกระจายน้ำดับเพลิงจากเพดานถึงกำแพง

	7.5	การติดตั้งระบบท่อสำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
	ตัวอย่างการติดตั้งระบบท่อสำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและตัวอย่างหัวรับน้ำดับเพลิง�ดูภาคผนวก ข. โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
	7.5.1	วาล์ว
	7.5.2	หัวรับน้ำดับเพลิง (fire department connection)
	7.5.3	มาตรความดัน (pressure gauges)

	7.6	ส่วนประกอบระบบ (system attachment)
	7.6.1	อุปกรณ์แจ้งเตือนน้ำไหล (sprinkler alarm/water flow alarm)
	7.6.2	ท่อระบายน้ำหลัก (main drain)
	ตารางที่ 7  ขนาดระบุของท่อระบายน้ำหลัก

	7.6.3	ชุดหัวต่อทดสอบการแจ้งเตือน (alarm test connection)


	8.  การตรวจสอบ
	ตารางที่ 8 รายการที่ต้องตรวจพินิจของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

	9.  การทดสอบ
	ตารางที่ 9  รายการที่ต้องทดสอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

	10.  การบำรุงรักษา
	ตารางที่ 10 รายการที่ต้องบำรุงรักษาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

	ภาคผนวก ก.
	ตัวอย่างพื้นที่ครอบครอง
	ก.1	ตัวอย่างพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย
	ก.1.1 	โรงแรม อาคารที่พักอาศัยรวม หรืออพาร์ตเมนท์ (เฉพาะส่วนห้องพัก)
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