
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
(Fire Alarm System)

โดย นว 7ว . อภินันท   อุปการะกุล

           อัคคภัียกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน  สาเหตสุวนใหญมาจากขณะที่เร่ิมเกิดเพลิงไหมจะ
ไมมคีนอยูหรือเกดิในบริเวณที่ไมมีคนเห็น    กวาจะรูตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินกํ าลังที่คนไมกี่คนหรืออุปกรณดับ
เพลงิขนาดเล็กที่มีอยูภายในอาคารจะทํ าการสกัดไฟได       ดังนัน้จงึจ ําเปนตองมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ติดตัง้ไวในอาคาร   เพื่อใหสามารถรับรูเหตุการณลวงหนากอนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไมได
สวนประกอบของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
           สวนประกอบทีสํ่ าคัญของระบบเตือนอัคคีภัยมี 5 สวนใหญๆ  ซึ่งทํ างานเชื่อมโยงกัน     ดังแสดงในแผน
ภาพ

ผผs

ท

1. ชดุจายไฟ (Power Supply)
         ชดุจายไฟ  เปนอปุกรณแปลงกํ าลังไฟฟาของแหลงจายไฟมาเปนกํ าลังไฟฟากระแสตรง  ที่ใชปฎิบัติงาน
ของระบบและจะตองมีระบบไฟฟาสํ ารอง  เพื่อใหระบบทํ างานไดในขณะที่ไฟปกติดับ
2.   แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
          เปนสวนควบคุมและตรวจสอบการทํ างานของอุปกรณและสวนตางๆในระบบทั้งหมด  จะประกอบดวย
วงจรตรวจคมุคอยรับสัญญาณจากอุปกรณเร่ิมสัญญาณ,  วงจรทดสอบการทํ างาน,  วงจรปองกันระบบ,  วงจร
สัญญาณแจงการทํ างานในสภาวะปกติ  และภาวะขัดของ   เชน  สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด,  แบต เตอรี่
ต่ํ าหรือไฟจายตูแผงควบคุมโดนตัดขาด    เปนตน   ตูแผงควบคุม(FCP)จะมสัีญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะ
ตางๆบนหนาตู  เชน

- Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม
- Main Sound Buzzer : จะมเีสียงดังขณะแจงเหตุ

         1. ชดุจายไฟ

         2. แผงควบคุม

     5. อุปกรณประกอบ

 3. อุปกรณเร่ิมสัญญาณ  4. อุปกรณแจงสัญญาณ



- Zone Lamp : จะตดิคางแสดงโซนที่เกิดAlarm
- Trouble Lamp : แจงเหตุขัดของตางๆ
- Control Switch : สํ าหรบัการควบคุม เชน เปด/ปดเสียงที่ตูและกระดิ่ง,ทดสอบการทํ างานตู,ทดสอบ

Battery,Resetระบบหลังเหตุการณเปนปกติ
3.  อุปกรณเริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)
            เปนอปุกรณตนกํ าเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย  ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ

1.1 อุปกรณเร่ิมสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)    ไดแก  สถานีแจงสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบ
ใชมือกด (Manual Push Station)

1.2 อุปกรณเร่ิมสัญญาณโดยอัตโนมัติ    เปนอปุกรณอัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวตอสภาวะ        ตามระยะ
ตางๆ  ของการเกิดเพลิงไหม   ไดแก   อุปกรณตรวจจับควัน(Smoke Detector)    อุปกรณตรวจจับ
ความรอน(Heat Detector)    อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ(Flame Detector)     อุปกรณตรวจจับแกส
(Gas Detector)

4.   อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)
           หลงัจากอปุกรณเร่ิมสัญญาณทํ างานโดยสงสัญญาณมายังตูควบคุม(FCP)    แลว FCPจงึสงสัญญาณ
ออกมาโดยผานอุปกรณ ไดแก  กระดิง่, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เปนตนเพื่อใหผูอยูอาศัย, ผูรับผิดชอบหรือเจาหนา
ทีดั่บเพลิงไดทราบวามีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น
5.   อุปกรณประกอบ (Auxiliary Devices)
            เปนอปุกรณทีท่ ํางานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุมปองกัน    และดับเพลิงโดยจะถาย
ทอดสัญญาณระหวางระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น   เชน
           5.1 สงสญัญาณกระตุนการทํ างานของระบบบังคับลิฟทลงชั้นลาง,  การปดพัดลมในระบบปรับอากาศ,    

เปดพดัลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,การควบคุมเปดประตูทางออก,
เปดประตหูนไีฟ, ปดประตูกันควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียง    และการประกาศแจงขาว, เปด
ระบบดับเพลิง  เปนตน

    5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุนการทํ างานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เชน จากระบบพน
นํ้ าปมดับเพลิง   ระบบดบัเพลิงดวยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ  เปนตน

อุปกรณเริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติ (Automatic Initiation Devices) มหีลายชนิดดังนี้
1. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบงออกเปน 2 แบบดังนี้

1.1 อุปกรณตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector)         อุปกรณชนิดนี้
เหมาะส ําหรับใชตรวจจับสัญญาณควันในระยะเริ่มตนที่มีอนุภาคของควันเล็กมาก    Ionization
Detector  ท ํางานโดยใชหลกัการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟา    โดยใชสารกัมมันตภาพรังสี
ปริมาณนอยมากซึ่งอยูใน Chamber   ซึง่จะท ําปฎกิิริยากับอากาศที่อยูระหวางขั้วบวกและลบ   ทํ า



ใหความนํ าไฟฟา (Conductivity)    เพิม่ข้ึนมผีลใหกระแสสามารถไหลผานไดโดยสะดวก      เมื่อมี
อนภุาคของควันเขามาใน Sensing Chamber นี ้    อนุภาคของควันจะไปรวมตัวกับ  อิออน    จะมี
ผลท ําใหการไหลของกระแสลดลงดวย  ซึ่งทํ าใหตัว ตรวจจับควันแจงสถานะ Alarm ทันที

1.2 อุปกรณตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเลคตริก (Photoelectric Smoke Detector)     เหมาะสํ าหรับ
ใชตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญข้ึน    Photoelectric Smoke Detector
ท ํางานโดยใชหลกัการสะทอนของแสง     เมื่อมีควันเขามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่
ออกมาจาก Photoemiter  ซึง่ไมไดสองตรงไปยังอุปกรณรับแสงPhoto receptor    แตแสงดังกลาว
บางสวนจะสะทอนอนุภาคควันและหักเหเขาไปที่Photo receptor  ท ําใหวงจรตรวจจับของตัวตรวจ
จบัควันสงสัญญาณแจง Alarm

2. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector)
     อุปกรณตรวจจับความรอน  เปนอปุกรณแจงอัคคีภัยอัตโนมัติรุนแรกๆ  มีหลายชนิด      ซึ่งนับไดวาเปน

อุปกรณที่ราคาถูกที่สุดและ  มีสัญญาณหลอก (Fault Alarm) นอยที่สุดในปจจุบัน   อุปกรณตรวจจับความรอน
ทีน่ยิมใชกันมีดังตอไปนี้
           2.1 อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat

Detector) อุปกรณชนิดนี้จะทํ างานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต 10 องศา
เซลเซียส ใน 1 นาที     สวนลกัษณะการท ํางาน อากาศในสวนดานบนของสวนรับความรอนเมื่อถูก
ความรอน  จะขยายตัวอยางรวดเร็วมากจนอากาศที่ขยายไมสามารถเล็ดลอดออกมาในชองระบาย
ได ท ําใหเกิดความดันสูงมากขึ้นและไปดันแผนไดอะแฟรมใหดันขาคอนแทคแตะกัน  ทํ าใหอุปกรณ
ตรวจจับความรอน นีส้งสัญญาณไปยังตูควบคุม

2.2 อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector)
อุปกรณชนิดนี้จะทํ างาน    เมื่ออุณหภูมิของ Sensors สูงถงึจดุที่กํ าหนดไวซึ่งมีต้ังแต 60 องศาเซล
เซยีสไปจนถงึ 150 องศาเซลเซียส   การทํ างานอาศัยหลักการของโลหะสองชนิด เมื่อถูกความรอน
แลวมสัีมประสทิธิ์การขยายตัวแตกตางกัน   เมื่อนํ าโลหะทั้งสองมาแนบติดกัน (Bimetal)   และให
ความรอนจะเกดิการขยายตัวที่แตกตางกัน  ทํ าใหเกิดบิดโคงงอไปอีกดานหนึ่ง  เมื่ออุณหภูมิลดลง
กจ็ะคืนสูสภาพเดิม

2.3 อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดรวม (Combination Heat Detector)    อุปกรณชนิดนี้รวมเอา
คุณสมบัติของ   Rate of Rise Heat และ Fixed Temp  เขามาอยูในตัวเดียวกันเพื่อตรวจจับความ
รอนที่เกิดไดทั้งสองลักษณะ

3.   อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
         โดยปกตจิะน ําไปใชในบริเวณพื้นที่อันตรายและมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมสูง (Heat Area)    เชน
คลงัจายนํ ้ามนั, โรงงานอุตสาหกรรม,  บริเวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไมมาก   หรือบริเวณที่งายตอการ



ระเบิดหรืองายตอการลุกลาม      อุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่คลื่นแสงในยานอุลตราไวโอเล็ท  ซึ่ง
มคีวามยาวคลืน่อยูในชวง 0.18-0.36 ไมครอนที่แผออกมาจากเปลวไฟเทานั้นแสงสวางที่เกิดจากหลอดไฟและ
แสงอินฟราเรดจะไมมีผลทํ าใหเกิด Fault Alarm ได
           การพจิารณาเลือกติดตั้งอุปกรณตรวจจับในบริเวณตางๆ        เราจะคํ านึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิต,
ความเสีย่งตอการเกิดอัคคีภัยในบริเวณตางๆ และลักษณะของเพลิงที่จะเกิด  เพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่
เหมาะสมสถานที่และไมส้ินเปลืองคาใชจายมากเกินไป
การออกแบบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
          ปจจยัที่ตองพิจารณาในการออกแบบ
          1. ความสูงของเพดาน : มผีลกบัจ ํานวนอปุกรณตรวจจับที่ตองใชตอพื้นที่     ความรอนหรือควันที่ลอย

ข้ึนมาถงึอปุกรณตรวจจับที่ติดตั้งบนเพดานสูงจะตองมีปริมาณความรอน  หรือควันที่มากกวาเพดาน
ต่ํ า   เพือ่ใหอุปกรณตรวจจับทํ างานในเวลาที่เทากัน    จึงตองลดระยะหางระหวางตัวตรวจจับ    เพื่อ
ใหระบบเสรมิก ําลังตรวจจับใหละเอียดถี่ข้ึน   เราจะพิจารณากํ าหนดระยะจัดวางตัวตรวจจับที่ติดบน
เพดานโดยอางอิงจากตารางตอไปนี้

           ชนิดตัวตรวจจับ  พืน้ที่การตรวจจับ
   (ตารางเมตร)

ระยะหางระหวางอุปกรณ
              (เมตร)

 ความสูงเพดาน
        (เมตร)

 ตัวจับควัน(smoke detector)          150                    9           0.4
 ตัวจับควัน(smoke detector)            75                 4.5           4.0
 ตัวจับรอน(heat detector)            70                    6           0.4
 ตัวจับความความรอน(heat    
detector)

           35                    3           4.9

          2. สภาพแวดลอม : อุณหภมู,ิไอนํ้ า,ลม,ฝุน,ส่ิงบดบัง,ประเภทวัสดุที่อยูบริเวณนั้น ฯลฯ  จะมผีลกับการ
เลอืกชนิดของอุปกรณตรวจจับและตํ าแหนงการติดตั้ง  เชน  ตัวจบัควันจะไมเหมาะกับบริเวณที่มีฝุน,
ไอนํ้ าและลม    Rate of  Rise Heat  Detector ไมเหมาะที่จะติดไวในหองBoiler  ถาเปนสารติดที่ติด
ไฟแตไมมีควันก็จํ าเปนตองใช Flame Detector  ดังนัน้เราจะตองมีพื้นฐานเขาใจหลักการทํ างานของ
ตัวตรวจจับแตละชนิด

          3. ระดับความสํ าคัญและความเสี่ยง : เราควรเลือกใชอุปกรณที่ตรวจจับไดไวที่สุด เพื่อรับรูเหตุการณ
ทนัทกีอนทีจ่ะลกุลามใหญโต    ในบางสถานที่อาจมีปจจัยเสี่ยงตํ่ า   เชน   เปนพื้นที่ที่อยูในระยะของ
สายตาของเจาหนาที่ประจํ าตลอดเวลาบริเวณที่ไมมีวัตถุติดไฟหรือติดไฟยาก    สํ าหรับบริเวณที่อาจ
เสีย่งตอการสูญเสียชีวิตเราจะตองใชอุปกรณที่แจงเหตุไดเร็วที่สุดไวกอนไดแก  ตัวจับควัน



      4. เงนิงบประมาณที่ต้ังไว : งบลงทนุเปนขอจํ ากัดทํ าใหไมสามารถเลือกอุปกรณตรวจจับ     ชนิดที่ดีที่
สุด   ติดตัง้ไวทุกจุดในอาคารเพราะราคาสูง  จํ าตองยอมเลือกชนิดที่มีราคาถูกไปแพงดังนี้
1. Fix Temperature Heat Detector - -> 2. Rate of Rise Heat Detector - -> 3. Combination   
Heat Detector - - > 4. Photo Electric Smoke Detector - -> 5. Ionization Smoke Detector - ->
6. Flame Detector - ->7. Beam  Smoke Detector
อุปกรณทีรั่บรูเหตุไดไวจะมีราคาแพงกวาแตอาจจะไมเหมาะสมกับบางสถานที่   เราจะตองพิจารณา
กับขออ่ืนดวย

การจัดแบงโซน
         การทีส่ามารถคนหาจดุเกิดเหตุไดเร็วเทาไร  นั่นหมายถึงความสามารถในการระงับเหตุก็จะมากขึ้นดวย
ดังนัน้ การจัดโซนจึงเปนความสํ าคัญในการออกแบบระบบ Fire Alarm   กรณเีกดิเหตุเร่ิมตนจะทํ าใหกระดิ่งดัง
เฉพาะโซนนัน้ๆ ถาคุมสถานะการณไมไดจึงจะสั่งใหกระดิ่งโซนอื่นๆดังตาม
           แนวทางการแบงโซนมีดังนี้
          1. ตองจดัโซน อยางนอย 1 โซนตอ 1 ชั้น
          2. แบงตามความเกี่ยวของของพื้นที่  ทีเ่ปนทีเ่ขาใจสํ าหรับคนในอาคารนั้น  เชน  โซน Office, โซน

Workshop
 3. ถาเปนพื้นที่ราบบริเวณกวาง   จะแบงประมาณ  600 ตารางเมตร ตอ 1 โซน      เพื่อสามารถมองเห็น

หรือคนพบจุดเกิดเหตุโดยเร็ว
           4. คนทีอ่ยูในโซนใดๆ  ตองสามารถไดยินเสียงกระดิ่ง Alarm  ในโซนนั้นไดชัดเจน
การออกแบบติดต้ัง Manual Station
           ระบบ Fire Alarm  จะตองมสีวิทซกดฉุกเฉิน(Manual Station)ดวยอยางนอยโซนละ 1 ชุด  สํ าหรับกรณี
ทีค่นพบเหตุการณกอนที่ Detector จะท ํางานหรือไมมี Detector ติดตั้งไวในบริเวณนั้น
         Manual Station  จะตองมีลักษณะดังนี้
           1. เปนการงายตอการสังเกต   โดยใชสีแดงเขม   ดูเดนหรือมีหลอดไฟ(Location Light)      ติดแสดงตํ า

แหนงในที่มืดหรือยามคํ่ าคืน
2. ตํ าแหนงทีติ่ดตัง้  ตองอยูบริเวณทางออก  ทางหนีไฟ  ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
3. ระดบัติดตัง้งายกับการกดแจงเหตุ (สูงจากพื้น 1.1-1.5 เมตร)
4. กรณรีะบบมากกวา 5 โซน ควรมีแจ็คโทรศัพทเพื่อใชติดตอระหวางเจาหนาที่บริเวณที่เกิดเหตุกับหอง
ควบคมุของอาคาร  เพื่อรายงานสถานะการณและสั่งใหเปดสวิทซ  General Alarm   ใหกระดิ่งดังทุก
โซน

การก ําหนดตํ าแหนงอุปกรณแจงสัญญาณ
          อุปกรณแจงสญัญาณมีหลายชนิด  ไดแก  กระดิ่ง ไซเรน ไฟสัญญาณกระพริบ   โดยทั่วไปเราจะนิยมติด
ต้ังกระดิ่งไวบริเวณใกลเคียงหรือที่เดียวกับ Manual Station ในระดับหูหรือเหนือศีรษะ      เราจะมกีระดิ่งอยาง



นอย 1 ตัว ตอโซนหรอืเพียงพอ    เพื่อใหคนที่อยูเขตพื้นที่โซนนั้นไดยินเสียงชัดเจนทุกคน (รัศมีความดังระดับที่
พอเพยีงของกระดิง่ขนาด 6 นิ้วจะไมเกิน 25 เมตร)  สวนไซเรนเราจะติดตั้งไวใตชายคาดานนอก    เพื่อแจงเหตุ
ใหบุคคลทีอ่ยูนอกอาคารไดรับทราบวามีเหตุผิดปกติ    โดยเราจะกํ าหนดใหไซเรนดังทันทีทุกครั้งที่เกิดเหตุกอน
จากนัน้จงึจะรอการตัดสินใจวาจะใหโซนอื่นๆดังตามหรือไม
ตํ าแหนงการติดต้ังตูควบคุม (Fire Alarm Control Panal)
         เราจะติดตั้งตูควบคุม (FCP) ไวบริเวณที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  หรือชางควบคุมระบบอาคาร
หรือหองเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
           จากทีก่ลาวมาขางตน     จะเห็นไดวาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเปนสิ่งจํ าเปนที่ผูใชตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจะตองคํ านึงถึงและเลือกใชใหเหมาะสม
เอกสารอางอิง
National.   Fire Alarm System.  n.p.,1996.
การออกแบบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย.  นวิสเตป็,เมษายน-พฤษภาคม,2541,หนา1-3.
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