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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ข้อกําหนดในการป้องกันอัคคีภัย 

เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลงิในอาคาร 
1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมหลักปฏิบัติของศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคารเป็นมาตรฐาน เพ่ือ
ใช้สําหรับอาคารสูง อาคารชุมนุมคน อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสาธารณะ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการด้านความปลอดภัยและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารเหล่าน้ัน  

2.  บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ศูนย์สั่งการดับเพลิง (fire command center) หมายถึง ที่ต้ังของหน่วยงานกลางเพ่ือเป็นศูนย์สั่งการ
อํานวยการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้บริหารอาคารหรือผู้จัดการอาคารกับผู้ใช้อาคารในภาวะปกติ กรณีภาวะฉุกเฉิน 
ให้เป็นศูนย์สั่งการดับเพลิงระหว่างพนักงานดับเพลิงกับผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง  

2.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (emergency plan) หมายถึง แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดทําเป็นเอกสาร
และลงนามโดยผู้มีอํานาจ มคีวามสอดคล้องกับแผนแม่บท กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี 
ต้องฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนให้เกิดความคุ้นเคยเพ่ือให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินดังภาคผนวก ก. ข้อ ก.2 

2.3 โครงสร้างแผนบัญชาการศูนย์สั่งการ (planning command structure) หมายถึง ผังการสั่งการเป็นลําดับช้ัน
และหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินที่ได้กําหนดไว้ ดังภาคผนวก ก. ข้อ ก.1 

2.4 ศูนย์สั่งการดับเพลิง (command center) หมายถึง ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารสําหรับพนักงานดับเพลิง 
ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารที่กําลังเกิดเพลิงไหม้ ระหว่างพนักงานดับเพลิงด้วยกันเอง และพนักงาน
ดับเพลิงกับผู้ใช้อาคาร และสําหรับผู้ที่มีหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจําอาคารกับผู้ใช้อาคาร เพ่ือปฏิบัติงาน
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2.5 ห้องสั่งการ (command room) หมายถึง ห้องที่ใช้สําหรับสั่งการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ประสานงาน เก็บอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ตรวจควบคุมระบบต่าง ๆ แบบ
แปลนอาคาร จอแสดงผลและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่ือมด้วยระบบออนไลน์ (online system) 

2.6 การบัญชาการ (command) หมายถึง การสั่งการและอํานวยการ รวมถึงการควบคุมเหตุการณ์ (incident) 
ภายใต้อํานาจหน้าที่ ที่ชัดเจนเป็นไปตามแผนที่กําหนด ผู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ต้องผ่านการฝึกอบรมระดับสูง เช่น การดับเพลิง การเผชิญเหตุ การสั่งการ 
ตลอดจนในการบัญชาการเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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2.7 ผู้อํานวยการศูนย์สั่งการ (director commander) หมายถึง ผู้มีอํานาจและหน้าที่สูงสุด อํานวยการ บริหาร
จัดการ สั่งการขณะเกิดเหตุโดยกํากับและอํานวยการให้ผู้บัญชาการต่าง ๆ 

2.8 ผู้บัญชาการร่วม (unified commander) หมายถึง ผู้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการเหตุการณ์ร่วมหลาย
หน่วยงาน อาจมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน 

2.9 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (incident commander) หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนดวัตถุประสงค์
การบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ รวมถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.9.1 ผู้บัญชาการสั่งการ (commander) หมายถึง ผู้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการเหตุการณ์ รวมทั้งประเมิน
สถานการณ์ในหน่วยงานที่เกิดเหตุ  

2.9.2 ผู้บัญชาการสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (on scene commander, OC) หมายถึง ผู้มีอํานาจและหน้าที่อํานวยการ
สั่งการในขณะเกิดเหตุในพ้ืนที่ส่วนหน้า 

2.10 หัวหน้าศูนย์สั่งการ (commander in chief) หมายถึง ผู้ที่สั่งการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการหรือ
ผู้อํานวยการศูนย์สั่งการเมื่อเกิดเหตุ เพ่ือระงับเหตุพร้อมทั้งประสานงาน และมีหน้าที่ดูแลห้องที่ใช้สําหรับสั่ง
การเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  

2.11 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก (main command staff) หมายถึง ผู้ประสานงานการติดต่อและสนับสนุนการ
บัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการ
บริหารภาวะฉุกเฉิน 

2.12 เจ้าหน้าที่ชุดตัดระบบ (isolation team, IT) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตัดแยกระบบต่าง ๆ ของการทํางาน 
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ ระบบเคร่ืองกล ระบบแรงดัน ระบบพลังงานต่าง ๆ 

2.12.1 เจ้าหน้าที่เทคนิค หมายถึง ช่างเทคนิคหรือวิศวกรที่ทําหน้าที่ดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคาร สามารถตัดแยก 
ระบบได้  

2.13 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554) 

2.14 ชุดประชาสัมพันธ์ (information team) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของสถานการณ์การเกิดเหตุ 

2.15 ผู้อํานวยการในภาวะฉุกเฉิน (emergency director, ED) หมายถึง ผู้มีอํานาจและหน้าที่ อํานวยการ สั่งการ
ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.16 ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน (mutual aid coordinator, MC) หมายถึงผู้มีหน้าที่ประสานงานระหว่าง
ผู้อํานวยการในภาวะฉุกเฉินกับหน่วยปฏิบัติการและชุดประชาสัมพันธ์ขณะเกิดเหตุ 

2.17 หัวหน้าหน่วยดับเพลิง (fire chief unit, FCU) หมายถึง บุคคลท่ีมีตําแหน่งสูงสุดในหน่วยดับเพลิง และ
ควบคุมชุดดับเพลิงต้ังแต่ 1 ชุดขึ้นไป ซึ่งได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นสูง 
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2.18 หัวหน้าชุดดับเพลิง (fire leader, FL) หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุดดับเพลิงซึ่งได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นสูง  
ผ่านการอบรมการผจญเพลิง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลักการปฐมพยาบาลขั้นต้น 

2.19 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง (fire fighter officer) หรือเจ้าพนักงานดับเพลิง (fire man/fire brigate) หมายถึง ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย หรือผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย ต้องผ่านการ
อบรมการดับเพลิง การผจญเพลิง 

2.20 ชุดโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน (emergency response team,  ERT) หมายถึง  ชุดผจญเพลิงและชุดค้นหาที่
ปฏิบัติการโต้ตอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว โดยได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การผจญเพลิง 
การช่วยเหลือ การกู้ภัย การกู้ชีพ เป็นต้น 

2.20.1 ชุดผจญเพลิง (fire man team : FMT) หมายถึง ชุดเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย ขณะเกิด
เหตุ ต้องผ่านการอบรมการดับเพลิง ผจญเพลิง 

2.20.2 ชุดค้นหา (rescue team, RT) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ค้นหาและตรวจสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสูญหาย 

2.21 ชุดปฐมพยาบาล (first aid team, FAT) หมายถึง ชุดเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ  
ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฐมพยาบาล  

2.22 ผู้ตรวจพ้ืนที่ (floor area warden, FW) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานสภาพพ้ืนที่หรือบริเวณท่ี
เกิดเหตุ 

2.23 อพยพ (evacuation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคนไปยังเส้นทางที่กําหนดอย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.24 ผู้นําอพยพ (evacuation leader, EL) หมายถึง ผู้มีหน้าที่นําคนอพยพไปตามเส้นทางที่กําหนดอย่างปลอดภัย  
สู่จุดรวมพล 

2.25 พ้ืนที่ปลอดภัย (safety area) หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ปลอดภัยเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างติดกับทางสาธารณะ  
ที่กําหนดไว้และมีระยะห่างจากตัวอาคารที่เหมาะสม เพ่ือรวมคนและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ 

2.26 ชุดปฏิบัติการตามแผน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไว้ 

2.27 ผู้ควบคุมพ้ืนที่จุดรวมพล (assembly controller, AC) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคน และควบคุมพ้ืนที่
จุดรวมพล 

2.28 จุดรวมพล (assembly point) หมายถึง จุดนัดหมายที่ปลอดภัยเป็นพ้ืนที่โล่งติดกับทางสาธารณะ ที่ผู้อพยพ
จากบริเวณที่เกิดเหตุมารวมกันเพ่ือรายงานและนับจํานวน  

2.29 ชุดประเมินความเสี่ยง (risk assessment team, RAT)หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น  

2.30 รถฉุกเฉิน (ambulance) หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้รับส่งผู้ประสบภัยที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเพ่ือ
นําส่งโรงพยาบาล 

2.31 เจ้าของอาคาร (owner of building) หมายถึง ผู้ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
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2.32 ผู้ครอบครองอาคาร (owner occupancy of building) หมายถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

2.33 ผู้บริหารอาคาร (administrator of building) หมายถึง ผู้มีหน้าที่บริหารจัดการอาคารท่ีได้รับมอบหมายใน
การบริการและอํานวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย 

2.34 เจ้าพนักงานท้องถิ่น (civil officer) หมายถึง 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดต่าง ๆ 

(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) นายกเทศมนตรี สําหรับเขตเทศบาล 

(4) นายกเมืองพัทยา สําหรับเขตเมืองพัทยา 

(5) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.35 อาคาร  (building) ความหมายตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง 
ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

2.36 อาคารสูง (high-rise building) หมายถึง อาคารท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงต้ังแต่ 23 m ขึ้น
ไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารจั่วหรือป้ันหยาให้วัด
จากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

2.37 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (special large building) หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้อาคาร หรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ัน
หรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต่ 10 000 m2 ขึ้นไป   

2.38 อาคารสาธารณะ (public building) หมายถึง อาคารท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป 
เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม 
เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม
ตลาดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่า
จอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน  

2.39 อาคารชุมนุมคน (assembly building) หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคล อาจเข้าไปภายในเพ่ือ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 1 000  m2 ขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ต้ังแต่ 500 คนขึ้นไป 

2.40 ลิฟต์สําหรับพนักงานดับเพลิง (fire man lift) หมายถึง ตัวลิฟต์ที่ออกแบบเพ่ือให้พนักงานดับเพลิงควบคุมการ
ใช้ได้ขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยมีการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

2.41 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (fire pump) หมายถึง เคร่ืองสูบนํ้าสําหรับนํ้าดับเพลิงโดยเฉพาะท่ีสูบนํ้าได้ไม่ตํ่ากว่า 
150% ของปริมาตรสูบนํ้าที่กําหนด โดยมีความดันทางด้านส่งไม่ตํ่ากว่า 65% ของความดันที่กําหนด  
ความดันนํ้าเมื่อปิดวาล์วทางด้านส่งสนิทต้องมีความดันไม่เกิน 140%  ของความดันที่กําหนด  

2.42 ผนัง (wall) หมายถึง ส่วนก่อสร้างด้านต้ังก้ันภายนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วย
แยกจากกัน 
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2.43 ผนังทนไฟ (fire wall) หมายถึง ผนังทึบที่ใช้แบ่งพ้ืนที่ภายในอาคารออกเป็นส่วน เพ่ือควบคุมการลามของไฟ
โดยมีอัตราการทนไฟของผนังชนิดต่าง ๆ  

2.44 ผนังกันไฟ (fire protection wall) หมายถึง ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 cm และไม่มี
ช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือเป็นผนังทึบที่ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างอ่ืนที่มีสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อย
กว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดา หนา 18 cm ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 cm 

2.45 แปลนอาคาร (building plan) หมายถึง แบบแสดงลักษณะขอบเขตตามแนวราบของอาคารเมื่อดูจากด้านบน 
(top view) 

2.46 แบบแปลนอาคาร (building plan drawing) หมายถึง แบบแปลนที่เขียนแบบแสดงรายละเอียดไว้บน
กระดาษไข พิมพ์เขียว หรือเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) ซึ่งมีทั้งระบบงาน โครงสร้าง
อาคาร ระบบงานสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานป้องกันอัคคีภัย และระบบงานสถาปัตยกรรม 
ระบบงานเคร่ืองกล ระบบสื่อสาร เป็นต้น 

2.47 แปลนบริเวณ (layout plan) หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ัง ขอบเขตของที่ดินและอาคาร รวมทั้งแสดง
ลักษณะขอบเขตของที่สาธารณะในบริเวณที่ติดต่อกับที่ดินโดยสังเขป 

2.48 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) หมายถึง ระบบที่ทํางานโดยใช้มนุษย์หรือทํางานโดยอัตโนมัติ 
โดยมุ่งหมายที่แจ้งการเตือนและควบคุมระบบเมื่อมีสถานการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น เป็นไปตามรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(ข้อ 2.48) 

2.49 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (emergency communication system) หมายถึง ระบบที่ใช้สื่อสารเมื่อมีสถานการณ์
ไม่ปกติ ได้แก่ ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ช่วยในการประกาศ สั่งการและแจ้งเหตุใน
ภาวะฉุกเฉิน 

ระบบตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (ควัน ความร้อน) ระบบลิฟต์ 

ระบบอัดอากาศ 

ระบบลิ้นกันไฟและกันควัน

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ระบบอ่ืน ๆ  

แผงควบคุมระบบ 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 

ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

แผงแสดงการเกิดเพลิงไหม้  
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2.50 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  (automatic fire extinguishing system) หมายถึง ระบบดับเพลิงที่ทํางานได้ทันที
ด้วยตัวเองเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้  เช่น ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 
(automatic sprinkler system)  

2.51 ชุดโทรทัศน์วงจรปิด ซีซีทีวี  (closed circuit television, CCTV) หมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสําหรับการใช้เพ่ือการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพ่ือการสอดส่องดูแล
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย 

2.52 ระบบบีเอเอส  (building automation system ,BAS)  หมายถึง  ระบบการจัดการควบคุม เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของอาคาร ด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.53 เขตเพลิงไหม้ (fire prone area) หมายถึง บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคารต้ังแต่ 30 หลังคาเรือนขึ้นไปหรือมี
พ้ืนที่ต้ังแต่ 1 600 m2  ขึ้นไป รวมถึงบริเวณที่พ้ืนที่ติดต่อกันภายในต้ังแต่ระยะ 30 m 

2.54 ควันไฟ (smoke) หมายถึง กลุ่มละอองสารแขวนลอยในอากาศพร้อมกับนํ้าและก๊าซ อันเน่ืองจากวัสดุเกิดแตก
สลายทางเคมีเพราะความร้อน หรือเกิดการเผาไหม้ขึ้น และมีอากาศเข้าไปปนรวมกลุ่มอยู่ด้วยโดยควันไฟตาม
นิยามน้ีเป็นควันที่เกิดจากอัคคีภัยโดยไม่รวมถึงควันไฟที่เกิดจากการทํางาน  

2.55 อัตราการทนไฟ (fire resistance rating) หมายถึง ระยะเวลาที่ช้ินส่วน โครงสร้างส่วนประกอบอาคาร หรือ
ระบบป้องกันไฟลามไม่ติดไฟเมื่อสัมผัสเพลิงไหม้ ซึ่งอาจพิจารณาในด้านความมั่นคงแข็งแรง การแทรกผ่าน
ของก๊าซร้อน และความเป็นฉนวน  

2.56 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินว่า
ความเสี่ยงน้ันอยู่ในระดับใด 

2.57 การระบุอันตราย (hazard identification) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละ
ลักษณะงานและกิจกรรมแล้วระบุลักษณะอันตราย 

2.58 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (automatic detector) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้จับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจจับควันหรือความร้อนถึงค่าที่กําหนด 

2.59 อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm notification device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยสัญญาณ 
เสียง และ/หรือแสง 

2.60 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm control panel) หมายถึง แผงควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านสายควบคุมวงจร 

2.61 แผงแสดงการเกิดเพลิงไหม้ (annunciator panel) หมายถึง แผงที่แสดงตําแหน่งที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เริ่ม
ตรวจจับได้ด้วยดวงไฟ ที่อาจมีแผงภาพอาคารและเสียงสัญญาณประกอบด้วย หรือแสดงผ่านจอภาพก็ได้ 

2.62 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (emergency telephone) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน สําหรับสื่อสารภายในระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านสายควบคุมวงจรหรือช่องสัญญาณเช่ือมระหว่างกันด้วยอุปกรณ์อ่ืน ๆ สําหรับสื่อสาร
ผ่านโทรศัพท์ 
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2.63 อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (emergency alarm device) หมายถึง อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงประกาศ หรือ
เสียงสัญญาณผ่านเครื่องขยายเสียง หรือระบบสัญญาณอ่ืน ๆ และลําโพงผ่านสายควบคุมวงจร 

2.64 แผงแสดงสภาวะการไหลของน้ํา (graphical water flow  panel) หมายถึง แผงแสดงการไหลของน้ําใน
ระบบท่อนํ้าดับเพลิง  

2.65 แผงแสดงระบบลิฟต์ (lift system panel) หมายถึง แผงแสดงการทํางานของลิฟต์ต่าง ๆ ในระบบลิฟต์  

2.66 แผงควบคุมและแสดงผลระบบลิ้นกันไฟและกันควัน หมายถึง แผงแสดงการทํางานของลิ้นกันไฟและกันควัน
ในระบบควบคุมควันไฟ 

2.67 ระบบปลดล๊อก หมายถึง ระบบการควบคุมอุปกรณ์ยึดบานประตูเข้า-ออกปกติ และต้องมีวงจรควบคุม
เช่ือมต่อกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถปลดล๊อกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ 

2.68 แผงแสดงแหล่งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง แผงแสดงสถานะของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

2.69 แผงควบคุม (control panel) หมายถึง แผงแสดงผลควบคุมระบบต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น ระบบระบายอากาศ 
ระบบอัดอากาศ  ระบบลิฟต์  

2.70 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน (emergency power source) หมายถึง แหล่งพลังงานไฟฟ้าสํารองอิสระ ที่ใช้
ทดแทนเมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติขัดข้อง ทั้งน้ีโดยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เช่ือถือได้ให้แก่บริภัณฑ์ที่สําคัญ
อย่างอัตโนมัติ ภายในเวลาท่ีกําหนด เพราะถ้าบริภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทํางานอย่างที่ควรแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
อันตรายที่ร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

2.71 ระบบอัดอากาศ (air-pressurized system) หมายถึง การใช้พัดลมที่อาจจะประกอบเข้ากับท่อลม หรือติดต้ัง
โดยตรงกับช่องบันไดหนีไฟ เพ่ือส่งลมและสร้างความดันอากาศ ให้ค่าตามที่กําหนด 

2.72 ลิฟต์ (lift) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับนําคนและสิ่งของขึ้นลงระหว่างพ้ืนของอาคารท่ีต่างระดับกัน แต่ไม่ใช่
บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน  

2.73 ลิฟต์พนักงานดับเพลิง (fire man lift) หมายถึง อุปกรณ์สําหรับใช้บรรทุกพนักงานดับเพลิง เพ่ือให้พนักงาน
ดับเพลิงใช้งานได้อย่างปลอดภัย ขณะเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการผจญเพลิง การค้นหาผู้ประสบภัย และมีการ
เช่ือมต่อกับระบบไฟสํารองฉุกเฉิน 

2.74 ระบบลิ้นกันไฟและกันควัน (fire and smoke damper system) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้เพ่ือกันมิให้ควัน
ถูกส่งต่อไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของระบบส่งลม อุปกรณ์น้ีต้องทํางานโดยอัตโนมัติ โดยระบบควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟสั่งให้ทํางาน และทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ไฟถูกส่งต่อไปยังส่วนอ่ืนของระบบส่งลม 
เช่นเดียวกับลิ้นกันไฟ อุปกรณ์น้ีต้องทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้ังไว้ และต้องมีค่าการทนไฟได้ไม่
น้อยกว่าโครงสร้างที่ติดต้ังอยู่   

2.75 ระบบการระบายควัน (smoke ventilation system) หมายถึง ระบบควบคุมควันไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เป็นไป
ตามหลักวิศวกรรม 

2.76 มอดูลมอนิเตอร์ (monitor module) หมายถึง อุปกรณ์ในระบบที่ระบุตําแหน่งได้ (addressable system) 
ใช้ต่อกับวงจรของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ 
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2.77 มอดูลควบคุม (control module ) หมายถึง อุปกรณ์ในระบบที่ระบุตําแหน่งได้ (addressable system) 
ใช้ต่อกับวงจรของอุปกรณ์แจ้งเหตุ 

2.78 โซนตรวจจับ (initiating zone) หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนที่ป้องกัน ที่มีอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ 
ติดต้ังอยู่ในวงจร และส่งสัญญาณไปยังโซนแจ้งเหตุ 

2.79 โซนแจ้งเหตุ (notification zone) หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนที่ป้องกัน ที่มีอุปกรณ์แจ้งเหตุติดต้ังอยู่เป็นวงจร
เมื่อรับสัญญาณของโซนตรวจจับ 

2.80 การพิสูจน์ยืนยันการแจ้งเหตุ (alarm verification) หมายถึง การหน่วงเวลา (เป็นวินาที) รอการตรวจจับเพลิง
ไหม้ซ้ําด้วยอุปกรณ์ตรวจจับชุดเดิม ก่อนส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

2.81 การปรับต้ังใหม่ (reset) หมายถึง การทําให้ระบบต่าง ๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

2.82 วัฐจักรเดมิ่ง (Deming cycle) หมายถึง การใช้กระบวนการทํางาน  วิธีปฏิบัติควบคุมคุณภาพของแผน โดย
การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และปรับปรุงแก้ไข ตามรูปที่ ก.4 

2.82.1 วางแผน (plan) หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนดความต้องการ
ในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ สําหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

2.82.2 ปฏิบัติตามแผน (do) หมายถึง การดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
2.82.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (check) หมายถึง การตรวจสอบและประเมินขั้นตอนปฏิบัติการดําเนินงาน

ของแผนงาน 
2.82.4 ปรับปรุงแก้ไข (action) หมายถึง การนําผลการประเมิน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการดําเนินการ  

ไปปฏิบัติการใหม่ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในครั้งต่อไป 
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3. ข้อกําหนดของศูนย์สัง่การดับเพลงิในอาคาร 
3.1 อาคารท่ีต้องมีห้องสั่งการดับเพลิง คือ อาคารสูง อาคารชุมนุมคน อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสาธารณะ 

สถานที่ต้ังและขนาดของห้องสั่งการดับเพลิง ต้องอยู่ระดับพ้ืนดินหรือสูงกว่า 1 ช้ัน และควรอยู่ใกล้ลิฟต์
พนักงานดับเพลิง มีขนาดพ้ืนที่ห้องไม่น้อยกว่า 16 m2 โดยภายในห้องต้องมีระบบควบคุมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกพร้อมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่วิศวกรออกแบบ ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างห้องสั่งการขนาดพ้ืนที่ประมาณ 16  m2 และ 
มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อการสั่งการ 

(ข้อ 3.1 ) 

3.2 ห้องสั่งการต้องสร้างและปิดล้อมด้วยผนังทนไฟอย่างน้อย 2 h มีประตูอย่างน้อย 1 บานเปิดออกสู่ทาง
สาธารณะหรือภายนอกอาคารได้โดยตรง หรือสถานที่ปลอดภัย ระบบภายในห้องสั่งการมีการจ่ายแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าอย่างน้อย 2 แหล่ง คือ แหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจา่ยไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน  

3.3 อุปกรณ์ภายในห้องสั่งการดับเพลิง อย่างน้อยต้องมี 

3.3.1 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้/ระบบดับเพลิง 

3.3.2 อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน 

โต๊ะวิทยุสั่งการและกระจายเสยีงตามสาย ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน  
มีการเชื่อมต่อด้วยระบบออนไลน์

ชุดโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี (CCTV)   
หรือระบบบีเอเอส (BAS)  

ระ
บบ
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ตุเ
พล

ิงไห
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ดับ
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ลิง

 / 
ระ
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ลิฟ
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บไ
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า /
 ระ

บบ
น้ํา

ดับ
เพ

ลิง
 

โต๊ะประชุม 

โครงสร้างแผน บัญชาการศูนย์สั่งการ
และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ตู้เอนกประสงค์มีอุปกรณ์ PPE  

เครื่องดับเพลิง และชุดผจญเพลิง
แบบแปลนอาคารระบบต่าง ๆ  
รวมเอกสารแผนฉุกเฉินต่าง ๆ 
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3.3.3 แผงแสดงระบบลิฟต์ 

3.3.4 แผงควบคุมและแสดงผลระบบลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน 

3.3.5 แผงควบคุมการไหลของนํ้า 

3.3.6 แผงแสดงแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

3.3.7 โทรศัพท์สายตรง อย่างน้อย 1 คู่สาย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินที่เก่ียวข้อง เช่น 199 แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ดับเพลิง  191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 1784 สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1669 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

3.3.8 ระบบอินเตอร์เน็ต แบบสายและแบบไร้สาย 

3.3.9 วิทยุสื่อสาร 

3.3.10 เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4.5 kg 

3.3.11 ตู้เก็บกุญแจประจําอาคาร และรหัสประตู 

3.3.12 ตู้หรือที่เก็บแบบแปลนงานระบบต่าง ๆ ของอาคาร 

3.3.13 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชุดผจญเพลิง และคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.3.14 จอแสดงภาพ CCTV และอุปกรณ์ควบคุม ครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญทั้งแนวราบและแนวดิ่ง 

3.3.15 ไฟสํารองฉุกเฉิน เพ่ือใช้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับในห้องสั่งการ 

3.3.16 แบบแปลนอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และแบบแปลนท่ี
ก่อสร้างเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงห้องในปัจจุบันของอาคารทั้งหมด ต้องเก็บรักษาแบบแปลนข้างต้นไว้ในห้อง
สั่งการดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุด พร้อมใช้ตลอดเวลา  

3.4 ข้อมูล การจดบันทึก และรายงาน ด้านความปลอดภัยของอาคาร ต้องรวบรวมและจัดเก็บไว้ภายในห้องสั่งการ
ดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุด ตลอดเวลา 

3.5 แผงควบคุมต่าง ๆ เช่น แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน แผงแสดงระบบลิฟต์ 
แผงควบคุมและแสดงผลระบบลิ้นกันไฟและกันควัน แผงควบคุมการไหลของนํ้า  แผงแสดงแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
แผงแสดงการเกิดเพลิงไหม้ ต้องแสดงผลอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

3.5.1 แสดงผลด้วยดวงไฟ พร้อมป้ายบอกพ้ืนที่เกิดเหตุ 

3.5.2 แสดงผลด้วยดวงไฟประกอบกับแบบแปลนอาคารท่ีแสดงแนวแบ่งพ้ืนที่เกิดเหตุชัดเจน 

3.5.3 แสดงผลด้วยอักษรบนจอแสดงผลข้อความระบุหมายเลขพ้ืนที่เกิดเหตุ 

3.5.4 แสดงผลด้วยภาพแบบแปลนอาคารบนจอคอมพิวเตอร์ ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอด 

3.6 การติดต้ังแผงควบคุม และแผงแสดงผลต้องติดต้ังตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกําหนดดังน้ี  

3.6.1 ติดต้ังในตําแหน่งที่เห็นชัดและเข้าถึงได้โดยสะดวก 

3.6.2 ต้องมีพ้ืนที่ด้านหน้าแผง ที่ทําให้แผงห่างจากสิ่งกีดขวางอ่ืนด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1 m   
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ภาคผนวก ก. 
แผนบัญชาการศูนย์สั่งการ 

(ข้อ 2.3 ) 
 

ก.1 ตัวอย่างโครงสร้างแผน บัญชาการศูนย์สั่งการ ดังรูปที่ ก.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก.1 ตัวอย่างแผนผังบญัชาการศนูย์สั่งการ 
(ข้อ 2.3 และขอ้ ก.1) 

  

ผู้อํานวยการศูนย์สั่งการ 

ผู้บัญชาการสั่งการ / หัวหน้าศูนย์สั่งการ 

ชุดปฏิบัติการตามแผน/อพยพ/ตอบโต้ 

ผู้บัญชาการร่วม 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก  

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เทคนิค 

ชุดปฐมพยาบาล 
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ก.2 ตัวอย่างแผนผัง แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน / แผนเผชิญเหตุ ดังรูปที่ ก.2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก.2 แผนผังแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน / แผนเผชิญเหตุ  
(ข้อ 2.2 และขอ้ ก.2) 

  

ผู้นําอพยพ เจ้าหน้าที่เทคนิค/ชุดตัดระบบ 

ผู้บัญชาการ/หัวหน้าศูนย์ 
สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ 

ชุดประเมินความเสี่ยง 

ผู้อํานวยการในภาวะฉุกเฉิน 

ชุดประชาสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจพ้ืนที ่

ผู้ควบคุมพ้ืนทีจุ่ดรวมพล 

ชุดปฐมพยาบาล 

รถฉุกเฉิน 

อ่ืน ๆ 

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ 
ชุดผจญเพลิง 

ชุดค้นหา/ช่วยเหลือ 

หัวหน้าชุดดับเพลิง 

อ่ืน ๆ 
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ตัวอย่างตําแหน่งของหน่วยปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
1. ผู้อํานวยการในภาวะฉุกเฉิน 
2. ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน 
3. ผู้บัญชาการ/หัวหน้าศูนย์สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ 
4. หัวหน้าหน่วยดับเพลิง 
5. หัวหน้าชุดดับเพลิง 
6. ชุดโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน 
7. ชุดผจญเพลิง 
8. ชุดปฐมพยาบาล 
9. ชุดประชาสัมพันธ์ 
10. ผู้ตรวจพ้ืนที่ 
11. ผู้นําอพยพ 
12. ผู้ควบคุมพ้ืนทีจุ่ดรวมพล 
13. ชุดตัดระบบ 
14. ชุดค้นหา 
15. ชุดประเมินความเสี่ยง 
16. รถฉุกเฉิน 
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ก.3 ตัวอย่างการปรับปรุงแผน ที่มีปัญหา อุปสรรค จากการเกิดเหตุแล้ว หรือได้จากการซักซ้อม โดยการปรับปรุง
พัฒนาแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้หลักการของวัฏจักรเดมิ่ง ตามรูปที่ ก.3 

 
รูปที่ ก.3 วัฏจักรเดม่ิง 
(ข้อ 2.82 และข้อ ก.3) 
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ก.4 ตัวอย่างแผน วัฐจักรเดมิ่ง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ก.4 วัฐจักรเดม่ิง เพื่อปรับปรุงและพฒันา 
(ข้อ 2.82 และข้อ ก.4) 

 

 

plan 

check 

action 

ทบท
วน
และ
พัฒ
นา

วัฐจักรเดมิ่ง  

กําหนดแผน 

นําแผนมาปฏิบัติตามเหตุการณ์ 

ตรวจสอบ/ 
ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติของแผน 

นําผลประเมิน/ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาแผน 
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป 

do 

Deming cycle 


