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FIRE ALARM SYSTEM 
 

1. ระบบปองกันอคัคีภัย (Fire Alarm) จะประกอบไปดวยอุปกรณใดบาง 

     ตอบ.  

     1.1.ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) กับชุดแหลงจายไฟ (Power Supply) และ แบตเตอรี่สํารอง 

           ไฟ (Battery Back-up) 

     1.2.อุปกรณกําเนิดสัญญาณเหตุเพลิงไหม (Signal Initiating Devices) เชน Smoke Detector ,Heat Detector ,Manual  

           Station ,Projected Beam Smoke Detector ,Flame Detector ,GAS Detector and Keyswitch 

     1.3.อุปกรณสงสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม (Audible Alarm Devices) เชน Bell ,Horn ,Strobe ,Horn & Strobe and  

           Speaker 

     1.4.อุปกรณประกอบอ่ืนๆ (Other Devices) เชน 

          - ตูแสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Annunciator) 

          - ตูแผนผังแสดงตําแหนงเกิดเหตุเพลิงไหม (Graphic Annunciator) 

         - ระบบเสียงประกาศเตือนการอพยพ EVAC (Evacuation System) 

         - ระบบโทรศัพทติดตอแจงเหตุเพลิงไหม (Firefighter’s Master Telephone) 

  

2. ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) มีกี่ประเภท 

     ตอบ.  

     จะมีอยู 2 ประเภทครับ คือ  

     2.1. ตูควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire (Conventional)  

     2.2. ตูควบคุมระบบ แบบ Multiplex (Addressable)  
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3. ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย (FCP) แบบ Hard-Wire กับแบบ Muitiplex ตางกันอยางไร 

     ตอบ.  

     3.1. จะตางกันท่ีราคา แบบ Hard-Wire จะมีราคาท่ีถูกกวาแบบ Muitiplex มาก  

     3.2. จะตางกันท่ีฟงกช่ันของระบบการทํางาน และระบบการควบคุม ฯลฯ  

     3.3. จะตางกันตรงการเช่ือมตอโซน กับการเพิ่มขยายโซนตางๆ ในระบบ  

     3.4. ตูควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire จะตอโซนอุปกรณตรวจจับ กับตอโซนอุปกรณแจงสัญญาณเตือน บนบอรดแผง 

            ควบคุมภายในตูควบคุมเลย สวนจํานวนโซนขึ้นอยูกับตูควบคุมแตละรุน ซ่ึงตูควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire นี้จะ           

            มีท้ังแบบ 2 โซนอุปกรณตรวจจับ หรือ แบบ 4 โซนอุปกรณตรวจจับ หรือ แบบ 5 โซนอุปกรณตรวจจับ หรือ แบบ  

            6 โซนอุปกรณตรวจจับ และ แบบ 10 โซนอุปกรณตรวจจับ (Conventional) เฉพาะแบรนดอเมริกา หรือแคนนาดา ท่ี 

            ไดรับมาตรฐาน UL , FM , ULC  

     3.5. ตูควบคุมระบบแบบ Muitiplex ตองใชอุปกรณโมดูล (Addressable Module) ในการตอโซนกับขยายโซนอุปกรณตรวจจับ  

            และโซนอุปกรณแจงสัญญาณเตือน ฯลฯ  

     3.6. การเดินสายนําสัญญาณของระบบอุปกรณจะตางกัน แบบ Hard-Wire จะเดินสายทุกโซนของอุปกรณตรวจจับ กับอุปกรณ 

            แจงเตือน มารวมไวท่ีตูควบคุมระบบ แตในแบบ Multiplex จะเดินสายรับ-สงขอมูลจากตูควบคุมระบบ เพียง 2 สายไปหา 

            ท่ีโมดูลระบุตําแหนง (Modules) แตละจุดท่ีกําหนดไว และเดินสายโซนของอุปกรณตรวจจับ กับ โซนอุปกรณแจงเตือน  

            จากท่ีโมดูลระบุตําแหนง (Modules) แตละชนิด แตละจุด ท่ีมีกําหนดไวในการออกแบบวางระบบ   

      3.7. การแสดงตําแหนงตรวจจับจะตางกันแบบ Hard-Wire จะแสดงเปนกลุม (Group Zone) และ แบบ Multiplex จะแสดง 

             เปน จุด (Point) หรอื ระบุตําแหนง (Addressable)  

      3.8. ตูควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire (Conventional) มาตรฐาน UL , FM , ULC จะเหมาะสําหรับสถานท่ีขนาดเล็ก ท่ีมีการ 

             ออกแบบแบงโซน (พื้นท่ีตรวจจับ) ไวไมเกิน 10 โซน อุปกรณตรวจจับ แบบธรรมดา (Conventional)  

      3.9. ตูควบคุมระบบ แบบ Muitiplex (Addressable) จะเหมาะสําหรับสถานท่ีขนาดใหญ ท่ีมีการออกแบบแบงโซน (พื้นท่ี 

             ตรวจจับ) ไวต้ังแต 11 โซนจนถึง 1000 กวาโซน อุปกรณตรวจจับแบบธรรมดา (Conventional) และตูควบคุมระบบ  

             แบบนี้ยังสามารถใหระบบไปทํางานรวมกับอุปกรณภายนอกอ่ืนๆ ไดดวย เชน ไปควบคุมลิฟท (Lift) หรือควบคุมแอร  

             (AHU) หรือควบคุมระบบพัดลม (Fan Control) ตางๆ หรือ ควบคุมระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Water  

             Sprinkler System) หรือระบบควบคุมการเขา-ออกประตู (Access Control System) และระบบอ่ืนๆ  
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4. ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย (FCP) แบบ Hard-Wire กับ Multiplex มีขอดี – ขอเสียตางกันอยางไร 

     ตอบ.  

     4.1. ตูควบคุมแบบ Hard-Wire จะมีราคาถูกกวา แบบ Multiplex จากจํานวนโซนท่ีเทาๆกัน 

     4.2. ตูควบคุมแบบ Hard-Wire จะเสียคาติดต้ังถูกกวา แบบ Multiplex ในจํานวนโซนท่ีเทากัน 

     4.3. ตูควบคุมแบบ Hard-Wire จะดูแลรักษาระบบงายกวาแบบ Multiplex ในจํานวนโซนท่ีเทากัน 

     4.4. ตูควบคุมแบบ Multiplex จะเพิ่มโซน หรือปรับปรุงระบบไดงาย และดีกวา แบบ Hard-Wire 

     4.5. ตูควบคุมแบบ Multiplex จะรองรับการติดต้ังในสถานท่ีขนาดใหญไดดีกวา แบบ Hard-Wire 

     4.6. ตูควบคุมแบบ Multiplex จะมีฟงกช่ันการทํางาน และการควบคุมระบบดีกวา แบบ Hard-Wire 

     4.7. ตูควบคุมแบบ Multiplex จะตอทํางานรวมกับอุปกรณภายนอกไดมากกวา แบบ Hard-Wire 

     4.8. ตูควบคุมแบบ Multiplex จะรองรับระบบเครือขายได แตแบบ Hard-Wire ทําไมได  

  

5. ระบบปองกันอคัคีภัย ในการเดินสายนําสัญญาณระบบแบบ Class A กับ Class B แตกตางกันอยางไร 

     ตอบ.  

     5.1. การเดินสายระบบแบบ Class A จะใช 4 สาย หรือเดินไป แลววนกลับ  

     5.2. การเดินสายระบบแบบ Class A จะใชทอรอยสาย ในการติดต้ังมากกวาแบบ Class B  

     5.3. การเดินสายนําสัญญาณระบบแบบ Class A จะมีคาติดต้ังระบบแพงกวาแบบ Class B  

     5.4. การเดินสายระบบแบบ Class A ถามีสายบางสวนขาดระบบก็ยังคงทํางานได หรืออุปกรณตัวใดเสีย ระบบหรืออุปกรณ 

            ตรวจจับตัวอ่ืนๆ ท่ีไมเสียก็ยังคงตรวจจับเหตุเพลิงไหมไดตามปกติ  

     5.5. การเดินสายระบบแบบ Class B จะใช 2 สาย (สวนใหญจะนิยมเดินแบบ Class B) 

     5.6. การเดินสายระบบแบบ Class B หากมีสายบางสวนขาดระบบจะทํางานไดเฉพาะชวงท่ียังเช่ือมตอกับตูควบคุมระบบเทา  

            นั้น หรืออุปกรณตรวจจับตัวใดเสียอุปกรณตัวอ่ืนๆท่ีตอจากอุปกรณตัวท่ีเสียก็จะไมตรวจจับเหตุเพลิงไหม สวนอุปกรณท่ี 

            อยูกอนตัวท่ีเสียยังคงตรวจจับเหตุเพลิงไหมไดตามปกติ  
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6. ระบบปองกันอคัคีภัย (Fire Alarm) แบบ Multiplex ใชหลักการทํางานและรับ-สงสัญญาณแบบใด 

     ตอบ.  

     จะใชการส่ือสารสัญญาณแบบลูป (Loop) โดยใชสายนําสัญญาณอยู 2 เสน (Two Wire) วางระบบแบบ Class A. เพื่อจะให 

     ตูควบคุมระบบ (FCP) สงสัญญาณโปรโตคอล (Protocol) ท่ีมีการเช่ือมโยง เครือขายท่ีมีฮารดแวรตางกันจําเปนตองกําหนด 

     ขอตกลงรวมกันเปนลักษณะของตัวเองออกไปพรอมระบุตําแหนง (Addressable) ใหปลายทางรับขอมูลท่ีไดสงไป เมื่อสง 

     สัญญาณไปยังปลายทางอุปกรณท่ีถูกระบุตําแหนง เชน Module ชนิดตางๆ หรือ Addressable Smoke Detector หรือ  

     Addressable Heat หรือ Addressable Manual Call Point หรือ Addressable Horn ก็จะแจงสถานะตัวเองกลับไปท่ีตูควบคุม 

     ระบบ (FCP) สายท่ีใชเช่ือมระบบนี้จะมีสัญญาณอยูตลอดเวลา จึงตองใชสายทนไฟ Fire Resistant Cable (FRC) มีขนาดไม 

     เล็กกวา 1.5 หรือ 2.5 mm2 หรือ Twisted Pair Shield ขนาด 18 AWG ถึง 12 AWG (ขึ้นอยูกับระยะทางการเดินระบบวาใกล 

     หรือไกล) เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก และ ระยะในการติดตอส่ือสารกับตูควบคุมระบบสายชุดตอมาจะเปนสายไฟ 

     เล้ียงอุปกรณประเภทท่ีตองอาศัยการรีเซ็ตจากการหยุดจายไฟช่ัวขณะ (Power Resetable) เชน Smoke หรือ Beam Smoke  

     เปนสายทนไฟ FRC หรือTHW ก็ได ขนาดของสายก็แลวแตระยะทางท่ีเดินสายในระบบ หรือ แลวแตสเปกท่ีผูออกแบบระบบ 

     กําหนดไว สายชุดถัดมาเปน สายไฟเล้ียงอุปกรณสัญญาณแจงเหตุ เชน กระด่ิง (Bell) หรือ ฮอรน (Horn) หรือแสงไฟกระพริบ  

     (Strobe) ตางๆ (Power Non-Resetable) ใชสายทนไฟ FRC หรือ THW ก็ได สวนขนาดของสายสัญญาณก็แลวแตระยะทาง 

     ท่ีเดินสายในระบบ หรือแลวแตสเปกท่ีผูออกแบบระบบไดกําหนดไว สายชุดสุดทายเปนสายนําสัญญาณ RS-485 หรือ RS-232  

     สําหรับเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องปริ้นเตอร หรือตูควบคุมและแสดงผลระยะไกล (Remote Annunciator) หรือ  

     ตูแผนผังแสดงตําแหนงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม (Graphic Annunciator) แลวแตสเปกท่ีผูออกแบบระบบไดกําหนดไว  

  

7. หลักการทํางานของ Module แตละชนิดในระบบปองกันอัคคีภัยแบบ Multiplex มีกี่ชนิด 

     ตอบ. หลักๆจะมีอยู 7 ชนิด คือ 

     7.1. Monitor Module จะเปนโมดูลระบบตําแหนง แบบอินพุท ท่ีตองมีไฟเล้ียง (Power Resetable) ใหอุปกรณประเภทท่ีตอง           

           อาศัยการรีเซ็ตจากการหยุดจายไฟช่ัวขณะ ซ่ึงเปนชนิด Detector Zone ใชรับสัญญาณการแจงเตือนจากอุปกรณตรวจจับ 

           ตางๆ แบบ Conventional Devices เชนอุปกรณ Smoke Detector หรือ Heat Detector หรือ Projected Beam Smoke  

           Detector หรือ UV Flame Detector หรือ GAS Detector และ Manual Station แลวสงสัญญาณไปแจงตําแหนงตรวจจับ 
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           ท่ี FCP ตอระบบสายอุปกรณไดท้ังแบบ Class A. และ Class B.   

     7.2. Single Input Module จะเปนโมดูลระบบตําแหนง แบบอินพุท ท่ีไมตองใชไฟเล้ียงจึงไมตอสายไฟเล้ียงท่ีโมดูล ใชกับตัว 

           อุปกรณท่ีไมตองใชไฟเล้ียงตางๆ เชน Manual Station หรือ Mechanical Heat Detector หรือ Keyswitch หรือพวก 

           อุปกรณ Monitoring อ่ืนๆ Flow Switch และ Supervisory Switch แบบธรรมดา (Conventional) Hard-Wire ตอไดท้ัง  

           Class A. และ Class B.  

     7.3. Control Module จะเปนโมดูลระบุตําแหนง แบบเอาทพุท ท่ีตองตอไฟเล้ียง (Power Non-Resetable) เพื่อจายกระแสไฟ 

           ใหอุปกรณแจงเตือนสัญญาณซ่ึงเปนชนิด Supervised Zone จะใชรับสัญญาณการแจงเตือนจาก FCP แลวสงตอสัญญาณ 

           ไปส่ังการใหอุปกรณ Alarm Devices ตางๆ แจงสัญญาณเตือนตามท่ีกําหนดไว เมื่อมีเหตุเพลิงไหม เชน กระด่ิง (Bell)  

          หรือ ฮอรน (Horn) หรอืแสงไฟแฟลชกระพริบ (Strobe) ตางๆ แบบธรรมดา (Conventional) ตอระบบสายอุปกรณไดท้ัง 

          แบบ Class A. และ Class B.  

    7.4. Relay Module จะเปนโมดูลระบบตําแหนง แบบรีเลยเอาทพุท (Dry Contact NO / NC) ท่ีตองมีไฟเล้ียง (Power Non- 

           Resetable) ไปส่ังงานควบคุมอุปกรณเช่ือมตอภายนอก โดยสงสัญญาณไปใหแผงควบคุมของอุปกรณตางๆ ดังนี้  

          • แผงควบคุมลิฟต (Lift) ทุกชุด เพื่อใหระบบควบคุม ส่ังใหลิฟตทุกชุดเขาสูสภาวะการทํางานฉุกเฉินเนื่องจากเกิดเหตุ 

             เพลิงไหม  

         • แผงควบคุมของ Air Handling Unit ทุกชุด เพื่อให AHU กับอุปกรณประกอบหยุดทํางานเปนโซนๆ หรือหยุดทํางาน 

            ท้ังหมด  

         • แผงควบคุมของ พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) และพัดลมระบายควัน (Smoke Exhaust Fan) และอุปกรณล้ินกัน 

            ควัน (Smoke Damper) และอุปกรณประกอบทุกชุด เพื่อใหพัดลมทํางานตามฟงกช่ัน  

         • แผงควบคุมของระบบควบคุมการเขา-ออกทางประตู (Access Control System) เพื่อใหระบบควบคุม ส่ังใหประตูท่ีควบ 

            คุมในระบบคลายล็อค เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม  

         • แผงควบคุมของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTv System) เพื่อใหระบบควบคุมไปส่ังใหระบบทํางาน เมื่อเกิดเหตุ 

            เพลิงไหม   

   7.5. Input Interface Module จะเปนโมดูลระบบตําแหนง แบบรับสัญญาณอินพุท ท่ีเช่ือมตอรับการส่ังงานหรือการเช็คสถานะ         

         ตางๆของอุปกรณภายนอก เชน Fire Pump , FM 200 , UPS , Emergency Light  
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   7.6. Output Interface Module จะเปนโมดูลระบบตําแหนง แบบเอาทพุท สําหรับใชตอกับอุปกรณภายนอกในการแสดงสถานะ 

         หรือทํางานรวมกันในระบบ  

   7.7. Isolator Module จะเปนโมดูลระบุตําแหนงแบบปองกันการลัดวงจร เพื่อใชปองกันการลัดวงจรภายในลูปท่ีเช่ือมตออุปกรณ 

         ท้ังหมดใหทํางานรวม กัน ใชสําหรับปองกันการลัดวงจรของอุปกรณท่ีเช่ือมตอในลูปเดียวกัน จากอุปกรณตรงบริเวณท่ีเกิด 

         การลัดวงจร โดยระบบและอุปกรณอ่ืนๆ ในลูปเดียวกัน ก็ยังคงทํางานไดตามปกติ (Short Circuit Isolator)  

  

8. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) มีกี่ชนิด อะไรบาง 

     ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ 

     8.1. อุปกรณตรวจจับควัน ชนิดตรวจจับดวยลําแสง (Photoelectric Smoke Detector) 

     8.2. อุปกรณตรวจจับควันกับความรอน (Photoelectric Smoke / Heat Detector) ท่ีไดรวมขอดีในการตรวจจับ 2 แบบ ไว 

            ภายในตัวเดียวกัน คือ ชนิดตรวจจับดวยลําแสง (Photoelectric) กับขนิดตรวจจับความรอนในอุณหภูมิคงท่ี (Fixed  

            Temperature) มีความไวในการตรวจจับไดเร็วกวา อุปกรณตรวจจับควัน (Photoelectric Smoke)  

     8.3. อุปกรณตรวจจับควัน ชนิดไอโอไนซเซช่ัน (Ionization Smoke Detector) ท่ีตองใชสารกัมมันตภาพรังสี (Americium  

            241) เปนตัวกําเนิดพลังงาน (Energy Source) ในการทํา Ionization ตอนตรวจจับควัน ทําใหตองทําการขออนุญาต 

            นําเขาตามกฎระเบียบของทางราชการกอน ซ่ึงทําใหเพิ่มตนทุนในการขายจึงมีราคาสูง แตจะมีคุณสมบัติในการตรวจจับ 

            ควันไดไวกวา แบบ Photoelectric Smoke แตอุปกรณตรวจจับแบบ Photoelectric Smoke & Heat จะมีความไวในการ 

            ตรวจจับท่ีเทียบเทากับ แบบแบบ Ionization และมีตนทุนในการขายตํ่ากวา และไมมีสารกัมมันตภาพรังสี ท่ีอาจจะทํา 

            อันตรายกับผูใชได  

  

9. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) มีกี่แบบ อะไรบาง 

     ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 6 แบบ คือ 

     9.1. อุปกรณตรวจจับควัน แบบธรรมดา (Conventional Smoke Detector)  

     9.2. อุปกรณตรวจจับควันดวยลําแสง แบบธรรมดา (Conventional Projected Beam Smoke Detector) 

     9.3. อุปกรณตรวจจับควันในทอ แบบธรรมดา (Conventional Duct Smoke Detector) 
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     9.4. อุปกรณตรวจจับควัน แบบระบุตําแหนง (Addressable Smoke Detector) 

     9.5. อุปกรณตรวจจับควันดวยลําแสง แบบระบุตําแหนง (Addressable Projected Beam Smoke Detector) 

     9.6. อุปกรณตรวจจับควันในทอ แบบระบุตําแหนง (Addressable Duct Smoke Detector) 

 

10. อุปกรณตรวจจับควันกับความรอนในตัวเดียวกัน ดีกวาอุปกรณตรวจจับควันชนิดเดียวอยางไร  

       ตอบ :  

       อุปกรณตรวจจับควันและความรอน (Photoelectric Smoke & Heat Detector) ท่ีรวมอยูภายในตัวเดียวกัน มีความไวในการ 

       ตรวจจับเร็วกวา ตัวอุปกรณตรวจจับควัน (Photoelectric Smoke Detector) ซ่ึงอุปกรณตรวจจับควัน กับตรวจจับความรอน  

       (Photoelectric Smoke & Heat Detector) ไดผลิตขึ้นมาเพื่อใชทดแทน อุปกรณตรวจจับควัน แบบ ไอโอไนซเซช่ัน  

       (Ionization Smoke Detector) ท่ีมีคุณสมบัติในการตรวจจับควันไดไวกวา ตัวอุปกรณ แบบ Photoelectric Smoke แต 

       อุปกรณแบบ Ionization จะใชสารกัมมันตภาพรังสี (Americium 241) เปนตัวกําเนิดพลังงาน (Energy Source) ในการ  

       Ionization ทําใหตองทําการขออนุญาตนําเขาตามกฎระเบียบของทางราชการกอน ซ่ึงทําใหเพิ่มตนทุนการขายจึงมีราคาสูง  

       ตางจากอุปกรณ แบบ Photoelectric Smoke กับ Photoelectric Smoke & Heat ท่ีมีตนทุนในการขายตํ่ากวา และไมมีสาร 

       กัมมันตภาพรังสี ท่ีอาจทําอันตรายกับผูใชได  

  

11. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) มีกี่ชนิด อะไรบาง 

       ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ 

      11.1. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) ชนิดอิเล็คโทรนิคส (Electronic)  

      11.2. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) ชนิดเม็กคานิคสคอล (Mechanical)  

  

12. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) มีกี่แบบ อะไรบาง 

       ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ 

       12.1. อุปกรณตรวจจับความรอน แบบธรรมดา (Conventional Heat Detector)  

       12.2. อุปกรณตรวจจับความรอน แบบระบุตําแหนง (Addressable Heat Detector) 
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13. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) มีกี่ประเภท อะไรบาง 

       ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ 

       13.1. ประเภทตรวจจับความรอนเมื่ออุณหภูมิคงท่ีเพิ่มขึ้น (Fixed Temperature) 

       13.2. ประเภทตรวจจับความรอนเมื่อมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (Rate-of-Rise) 

       13.3. ประเภทตรวจจับความรอนเมื่ออุณหภูมิคงท่ีเพิ่มขึ้น กับเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Fixed Temperature with  

               Rate-of-Rise) รวมอยูในตัวอุปกรณเดียวกัน  

  

14. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) แบบ Electronic ดีกวาแบบ Mechanical อยางไร?  

       ตอบ :  

       อุปกรณตรวจจับความรอน แบบ Electronic เมื่อตรวจจับไปแลวสามารถทําการคืนคาไดเอง กับยังคงตรวจจับใหมได และ 

       สามารถจะทดสอบการทํางานได ตางจากอุปกรณตรวจจับความรอน แบบ Mechanical ซ่ึงเมื่อตรวจจับไปแลวจะไมสามารถ 

       ทําการตรวจจับครั้งตอๆไปไดอีก จะตองเปล่ียนตัวอุปกรณใหม และ ไมสามารถจะทดสอบการทํางาน กับตรวจเช็ควาอุปกรณ 

       ยังทํางานไดหรือไม ถายังไปทดสอบการทํางานในครั้งแรก หรือครั้งท่ีสอง ก็อาจจะทดสอบได แตจะไมสามารถตรวจจับได 

       ตามมาตรฐานอุปกรณเดิม กับถาทดสอบครั้งท่ีสามก็จะเสียไปเลย  

  

15. ผมซื้ออุปกรณตรวจจบัความรอน (Heat) ราคาตัวละ 250 บาท เปนแบบอะไรครับ 

       ตอบ.  

       ราคา 250 บาทตอตัว เปนแบบ Mechanical แนนอนครับ เพราะถาเปนแบบ Electronic คงจะซ้ือในราคาตัวละ 250 บาท  

       ไมไดแนนอนครับ  

  

16. อุปกรณแจงเหตดุวยมือผูใช (Manual Station) มีกี่แบบ อะไรบาง 

       ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ 

       16.1. อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) แบบธรรมดา (Conventional)  

       16.2. อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) แบบระบุตําแหนง (Addressable)  
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17. อุปกรณแจงเหตดุวยมือผูใช (Manual Station) มีกี่ชนิด อะไรบาง 

       ตอบ : หลักๆจะมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ 

       17.1. อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช แบบดึงคันโยกลง (Manual Pull Station)  

      17.2. อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช แบบทุบกระจกแตกแลวกดปุม (Manual Call Point) 

  

18. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) มีกี่แบบ อะไรบาง 

      ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ 

      18.1. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน แบบธรรมดา (Conventional)  

     18.2. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน แบบระบุตําแหนง (Addressable)  

  

19. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) มีกี่ชนิด อะไรบาง 

       ตอบ : จะมีอยูดวยกัน 4 ชนิด คือ 

      19.1. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน ดวยเสียงกระด่ิง (Bell)  

      19.2. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน ดวยเสียงท่ัวไป (Horn) 

      19.3. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน ดวยเสียงดังยาว (Sounder) 

      19.4. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน ดวยแสงไฟกระพริบ (Strobe)  

  

20. การบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย (Maintenance Fire Alarm System) ทําเพื่ออะไร 

       ตอบ.  

       เพื่อใหอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย สามารถจะตรวจจับและแจงเตือนไดตลอดเวลา เพราะหากไมมีการดูแล และบํารุงรักษา 

       ระบบใหพรอมทํางาน หากเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นเมื่อใด แลวระบบอุปกรณเกิดไมทํางานหรือไมมีการแจงเตือน ส่ิงท่ีทานได 

       ลงทุนติดต้ังระบบไวก็ไมมีประโยชน และท่ีสําคัญคือการสูญเสียท้ังชีวิต กับทรัพยสิน ท่ีไมอาจจะหลีกเล่ียงไดจากการเกิด 

       เหตุเพลิงไหม ซ่ึงอุปกรณอิเล็คโทรนิคสตางๆ ไมวาชนิดใด แบบใด หากไดใชงานระบบอุปกรณไประยะหนึ่งแลวท้ิงไวนานๆ  

       อาจจะมีฝุนไปเกาะ หรือมีแมลงตางๆเขาไปทํารังอยูในอุปกรณ ซ่ึงอาจจะไปทําใหระบบอุปกรณทํางานผิดพลาด หรือไม 
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       สามารถทํางานไดตามปกติ หรือเสียได โดยถาไมคอยหมั่นดูแลรักษาระบบอุปกรณอยางตอเนื่อง หรือไมทําการบํารุงรักษา 

       ระบบใหดี ถาเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นจริงระบบอุปกรณไมทํางาน ส่ิงท่ีทานไมสนใจ หรือประหยัดงบประมาณไปนั้นก็อาจจะเปน 

       ผลเสียท่ีหาคาไมได ดังนั้นการบํารุงรักษาระบบจึงจําเปนมากท่ีสุดในการใชงานระบบปองกันอัคคีภัย หรือระบบแจงเหตุเพลิง 

       ไหม (Fire Alarm System)  

  

21. การบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย (Maintenance Fire Alarm System) มีวิธีทําอยางไร 

       ตอบ. 

       21.1.ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) 

              - จะทําการตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย 
              - จะทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย 
              - จะทดสอบการทํางาน (Testing) ของ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย  

              การตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย 

             - เช็คสภาพโดยรวมท้ังภายนอกตู และภายในตู (Housing) 
             - เช็คสายท่ีเช่ือมตอ (Wiring) อยูภายในตู 
             - เช็คสภาพบอรดควบคุม (Control Board) และการดสวนติดตอ (Interface Card) ตางๆ 
             - เช็คขั้วตอ (Terminal Strip) บอรดควบคุม (Control Board) และการด (Card) ตางๆ 
             - เช็คหมอแปลงจายไฟ (Transformer Power Supply) ภายในตู 
             - ใชอุปกรณเช็คไฟ ทําการวัดแรงดันไฟเมน (Transformer) และแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 
             - เช็คสภาพโดยรวมของแบตเตอรรี่ (Battery) และตรวจขั้วแบตเตอรี่ วาเปนสนิทหรือไม 

 
             - เช็คสภาพหนาจอแสดงผล (LCD Display) กับแปนควบคุม และสวิทซปุมกด (Keypad) ตางๆ 
             - เช็คหลอดดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) การแจงเตือนตางๆ 
             - เช็คดูฟงกช่ัน (Function) การควบคุม (Controller) และ การส่ังงาน (Relay) ตางๆ  

             การทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย 

             - จะเช็ดปดฝุนกับทําความสะอาดท้ัง ภายในตู และ ภายนอกตู 
             - จะเช็คปดฝุนกับทําความสะอาดหนาจอแสดงผล (LCD Display) กับแปนควบคุม (Keypad) 
             - จะเช็ดปดฝุนกับทําความสะอาดบอรดควบคุม (Control Board) และการด (Card) ตางๆ 
             - จะขันนอตตรง Terminal Strip เขาสายเช่ือมตอใหแนน 
             - จะเช็ดและจัดเรียงสายไฟภายในตูใหดี 

             การทดสอบการทํางาน (Testing) ของ ตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย  

             - จะทดสอบการทํางานของหนาจอแสดงผล (LCD Display) กับแปนควบคุม (Keypad) 
             - จะทดสอบการทํางานของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) การแจงเตือนตางๆ 
             - จะทดสอบระบบการตรวจสอบดวยตัวเอง (Supervisory) 
             - จะทดสอบการแจงขอผิดพลาดของระบบ (Trouble) 
             - จะทดสอบการเรียกดูเหตุการณท่ีผานมาในระบบ (History Events) 
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             - จะทดสอบการจายไฟของแบตเตอรรี่ และการชารจไฟ (Recharge Battery) อัดเขาไปใหม 
             - จะทดสอบระบบการรับสัญญาณแจงเตือนจากอุปกรณจับสัญญาณ (Signal Initiating Devices) 
             - จะทดสอบระบบการสงสัญญาณไปส่ังงานอุปกรณแจงสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) 
             - จะทดสอบกดสวิทซปุมกดหยุดเสียงแจงเตือน (Acknowledge) ท่ีตูควบคุม 
             - จะทดสอบกดสวิทซปุมกดการคืนคาระบบ (Reset) ท่ีตูควบคุม  

    21.2. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทุกแบบ ทุกชนิด 

            - จะทําการตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณตรวจจับควัน 
            - จะทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณตรวจจับควัน 
            - จะทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณตรวจจับควัน 

            การตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณตรวจจับควัน ทุกแบบ ทุกชนิด 

            - เช็คสภาพโดยรวมท้ังสวนหัว (Head) และฐานรอง (Base) ของ อุปกรณตรวจจับควัน 
            - เช็คสายท่ีเช่ือมตอ (Wiring) ตรงขั้วตอ (Terminal Strip) บนฐานรอง (Base) 
            - เช็คหลอดดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ท่ีตรงสวนหัว (Head)  

            การทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณตรวจจับควัน ทุกแบบ ทุกชนิด 

            - จะเปาฝุนท้ังสวนหัว (Head) และฐานรอง (Base) ของ อุปกรณตรวจจับควัน 
            - จะเช็คทําความสะอาดท้ังสวนหัว (Head) และฐานรอง (Base) ของ อุปกรณตรวจจับควัน 
            - จะขันน็อตตรง Terminal Strip เขาสายเช่ือมตอใหแนน 

            การทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณตรวจจับควัน ทุกแบบ ทุกชนิด  

            - จะทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับควัน ดวยสเปรยควันเทียม (Smoke Tester) 
            - จะทดสอบการทํางานของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ในการแจงเตือน 
            - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทดสอบดวยสเปรยควันเทียม 
            - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทําใหเกิดขอผิดพลาดของระบบ (Trouble)  

   21.3. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) ทุกแบบ ทุกชนิด 

           - จะทําการตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน 
           - จะทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณตรวจจับความรอน 
           - จะทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน 

           การตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน ทุกแบบ ทุกชนิด 

           - เช็คสภาพโดยรวมท้ังสวนหัว (Head) และฐานรอง (Base) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน 
           - เช็คสายท่ีเช่ือมตอ (Wiring) ตรงขั้วตอ (Terminal Strip) บนฐานรอง (Base) 
           - เช็คหลอดดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ท่ีตรงสวนหัว (Head)  

           การทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณตรวจจับความรอน ทุกแบบ ทุกชนิด 

           - จะเปาฝุนท้ังสวนหัว (Head) และฐานรอง (Base) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน 
           - จะเช็คทําความสะอาดท้ังสวนหัว (Head) และฐาน (Base) ของ อุปกรณตรวจจับความรอน 
           - จะขันน็อตตรง Terminal Strip เขาสายเช่ือมตอใหแนน 
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           การทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณตรวจจับควัน ทุกแบบ ทุกชนิด  

           - จะทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับความรอน ดวยเครื่องเปาลมรอน (Heat Tester) 
           - จะทดสอบการทํางานของดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ในการแจงเตือน 
           - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทดสอบดวยเครื่องเปาลมรอน 
           - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทําใหเกิดขอผิดพลาดของระบบ (Trouble)  

  21.4. อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช (Manual Station) ทุกแบบ ทุกชนิด 

          - จะทําการตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช 
          - จะทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช 
          - จะทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช 

          การตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช ทุกแบบ ทุกชนิด 

          - เช็คสภาพโดยรวมของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช เชน กระจก หรือ คันโยก หรือปุมกด 
          - เช็คสายท่ีเช่ือมตอ (Wiring) ตรงขั้วตอ (Terminal Strip) ท่ีดานหลังตัวอุปกรณ 
          - เช็คหลอดดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status) ถามีบนอุปกรณ  

          การทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช ทุกแบบ ทุกชนิด 

          - จะเปาฝุนท้ังดานหนา และดานใน ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช 
          - จะเช็คทําความสะอาดท้ังดานหนา และดานใน ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช 
          - จะขันน็อตตรง Terminal Strip ท่ีดานหลังอุปกรณ โดยเขาสายเช่ือมตอใหแนน 

          การทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช ทุกแบบ ทุกชนิด  

          - จะทดสอบการทํางานของอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช ดวยกุญแจไขทดสอบ หรือดึงคันโยกลง 
          - จะทดสอบการคืนคา (Reset) ของอุปกรณแจงเหตุดวยมือผูใช ดวยกุญแจไขกลับคืนคา 
          - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทดสอบดวยกุญแจไข หรือดึงคันโยกลง 
          - จะดูการสงสัญญาณไปแจงท่ีตูควบคุมระบบ เมื่อทําใหเกิดขอผิดพลาดของระบบ (Trouble)  

 21.5. อุปกรณแจงสัญญาณเตือน (Audible Alarm Devices) เชน Bell หรือ Horn หรือ Strobe 

         - จะทําการตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน 
         - จะทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน 
         - จะทดสอบการทํางาน (Testing) ของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน 

         การตรวจเช็คสภาพ (Checking) ของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน ทุกแบบ ทุกชนิด 

         - เช็คสภาพโดยรวมของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน เชน Bell หรือ Horn หรือ Strobe 
         - เช็คสายท่ีเช่ือมตอ (Wiring) ตรงขั้วตอ (Terminal Strip) ท่ีดานหลังตัวอุปกรณ 
         - เช็คความดังเสียงเตือนของอุปกรณ Bell หรือ Horn 
         - เช็คการกระพริบไฟแฟลชของอุปกรณ Strobe 
         - เช็คความดังเสียงเตือน กับการกระพริบไฟแฟลชของอุปกรณ Horn & Strobe 

         การทําความสะอาด (Cleaning) อุปกรณแจงสัญญาณเตือน เชน Bell หรือ Horn หรือ Strobe 

         - จะเปาฝุนของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน 
         - จะเช็คทําความสะอาดของ อุปกรณแจงสัญญาณเตือน 
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         - จะขันน็อตตรง Terminal Strip ท่ีดานหลังอุปกรณ โดยเขาสายเช่ือมตอใหแนน 

         การทดสอบการทํางาน (Testing) อุปกรณแจงสัญญาณเตือน เชน Bell หรือ Horn หรือ Strobe  

         - จะทดสอบการทํางานของอุปกรณแจงสัญญาณเตือน ดวยการทดสอบการตรวจจับ 
         - จะทดสอบหยุดเสียงแจงเตือน ดวยการกดปุมสวิทซ (Acknowledge) ท่ีตูควบคุม 
         - จะทดสอบการคืนคาระบบ ดวยการกดปุมสวิทซ (Reset) ท่ีตูควบคุม 
         - จะดูการเกิดขอผิดพลาดของระบบ (Trouble) จากอุปกรณแจงสัญญาณเตือนท่ีตูควบคุม 

21.6. จัดทําการรายงานเพื่อจัดเก็บขอมูล และเก็บประวัติของระบบ สงมอบใหกับทางสถานท่ีนั้นๆ  

หมายเหตุ  

ในกรณีท่ีทดสอบอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย (Tested) แลวพบขอบกพรองหรือปญหา เชน 

1. ทดสอบอุปกรณแลวไมทํางาน ใหตรวจสอบดังนี้ 
- ใหทําการวัดแรงดันไฟ จากขั้วตอสายของอุปกรณตัวท่ีเสียนั้นๆ 
- ใหทําการวัดเช็คสาย จากขั้วตอสายของอุปกรณตัวท่ีเสียนั้นๆ 
- หาอุปกรณตรวจจับตัวสุดทาย แลวเช็คคา R หาความตานทาน เช็คความผิดปกติ 
- หาอุปกรณแจงสัญญาณเตือนท่ีเสีย แลวถอดออกซอตสายสัญญาณทดสอบใหม 
- หาความผิดพลาดของระบบแบบเปนขั้นตอน และแกไขใหพรอมใชงาน 

2. ในการทดสอบระบบอุปกรณ หากพบขอผิดพลาดท่ีอุปกรณใดตองแจงแกไขหรือเปล่ียน 

3. ทํารายงานบันทึกและสรุปจํานวนอุปกรณท่ีทําการทดสอบกับทําความสะอาดท้ังหมด  

4. ทําตารางนัดในการเขาตรวจสอบและทดสอบระบบอุปกรณในครั้งตอไป 

5. การบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย ตองทําอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหระบบพรอมทํางาน 

6. ตูควบคุม FCP ตองอยูในสภาวะปกติตลอดเวลา ถามีอาการผิดปกติตองรีบแกไขโดยดวน 

  

22. อายุการใชงานเฉลี่ยสูงสุดของอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย จะใชงานไดนานกี่ป 

       ตอบ. อายุการใชงานของระบบอุปกรณอิเล็คโทรนิคสจะไมแนนอน บางอยางก็สามารถใชงานไดนานถึง 10 ปขึ้นไป  

               บางอยางก็ไมถึง 3 ป ขึ้นอยูกับหลายๆปจจัย เชน 

               - คุณภาพและมาตรฐานในการผลิต ของระบบอุปกรณนั้นๆ 

               - การติดต้ังอยางถูกวิธี หรือไม ของระบบอุปกรณนั้นๆ 

               - ความเสถียรของกระแสไฟฟาภายในสถานท่ีติดต้ังดี หรือไม  

               - การใชงานอยางถูกวิธี หรือไม ของระบบอุปกรณนั้นๆ 
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               - สภาพแวดลอมของตําแหนงติดต้ังระบบอุปกรณ 

               - การเส่ือมสภาพของระบบอุปกรณเอง ตามอายุการใชงาน หรือไม 

               - การบํารุงรักษาระบบอยางถูกวิธี หรือไม ของระบบอุปกรณนั้นๆ  

  

23. ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีจําหนายในประเทศไทยมีกี่แบรนด  

       ตอบ.  

        มีจําหนายมากกวา 30 แบรนด ท้ังหมดเปนแบรนดสินคาจากตางประเทศ เชน 

       แบรนดสินคาจากอเมริกา เชน Honeywell ภายใตแบรนดยอยคือ Notifier , Fire-Lite , Gent , Gamewell-FCI ,  

                                               Silent Knight , Eltek , Ademco , Johnson Control , Kidde-Fenwal , Apollo 

        แบรนดสินคาจากยุโรป เชน BOSCH , Siemens , Ziton ปจจุบัน คือ GE , Bentel , Haes , Kentec , Nittan 

        แบรนดสินคาจากอเมริกาเด่ียว เชน GE , Mircom , Secutron , Simplex , Will , Thorn  

        แบรนดสินคาจากแคนนาดา เชน Edwards (EST) , Mirtone แต 2 แบรนดนี้ปจจุบัน คือ GE 

        แบรนดสินคาจากญ่ีปุน เชน Nohmi , Hochiki , Panasonic 

        แบรนดสินคาจากสิงคโปร เชน Pyrogard ฯลฯ 

        แบรนดสินคาจากไตหวัน เชน CEMEN , AIP , CL , Chung-mei , HC ฯลฯ 

        แบรนดสินคาจากจีน เชน GST ฯลฯ 

        แบรนดสินคาท่ีเคยจําหนายแตเลิกจําหนาย (Discontinued) แลว เชน Thorn , National , PLEXUS   

        แบรนดสินคาจากอเมริกา เชน System Sensor ท่ีจําหนายแตอุปกรณไมจําหนายตูควบคุมท่ีแบรนดอ่ืนๆ นําอุปกรณมา 

        จําหนายรวมกับตูควบคุมระบบของแบรนดนั้นๆ  

  

24. ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีจําหนายในประเทศไทย เลือกใชแบรนดไหนถึงจะด ี 

       ตอบ. คงจะอธิบายยาวมากถาจะใหสรุปวาแบรนดไหนดี สวนจะใชแบรนดไหนดีตองดูท่ี  

               - มาตรฐานระบบอุปกรณ ดูวาไดมาตรฐาน UL , FM ตามขอกําหนดของ NFPA หรือไม 

               - มาตรฐานระบบอุปกรณและประวัติความเปนมา ของแบรนดสินคานั้น 

 



 

 - 15 - 

 

 

 

               - ความนาเช่ือถือและประสบการณ ของ บริษัทฯตัวแทนจําหนายแบรนดนั้นๆ ในประเทศไทย 

               - มาตรฐานการออกแบบวางระบบอุปกรณ ตามขอกําหนดของ NFPA หรือไม 

               - มาตรฐานอุปกรณในการติดต้ังและการติดต้ังระบบ ตามขอกําหนดของ NFPA หรือไม 

               - การทดสอบระบบกอนสงมอบงาน ของ บริษัทฯตัวแทนจําหนายแบรนดนั้นๆ ในประเทศไทย 

               - การบริการหลังการขาย ของ บริษัทฯตัวแทนจําหนายแบรนดนั้นๆ ในประเทศไทย 

               - การบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ทางสถานท่ีติดต้ังทําตามกําหนดเวลาหรือไม  

  

25. หากติดตั้ง ระบบปองกันอัคคีภัย สามารถนําไปหักลดเบี้ยประกันอคัคีภัยไดหรือไม  

       ตอบ. ไดครับ หรือ ติดตอสอบถามกับตัวแทนบริษัทฯประกันนั้นๆได  

  

26. ทําประกันอคัคีภัยกับบริษัทประกัน แลวไมตองติดตั้งระบบปองกันอคัคีภัยไดหรือไม 

       ตอบ.  

       ขึ้นอยูกับสถานท่ีติดต้ังครับวาอยูในขอกําหนดของกฎหมายควบคุมอาคารหรือไมถาอาคารนั้นๆอยูในขอกําหนดยังไงก็ตอง 

       ติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย แตถาไมไดอยูในขอกําหนดก็ไมตองติดต้ังครับ สวนความคิดตัวผมเอง ถาตองเลือกระหวางทํา 

       ประกันอัคคีภัย กับติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย ผมเลือกท่ีจะติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย เพราะเปนการปองกันหรือลดความ 

       สูญเสียจากเหตุเพลิงไหม ตางกับการทําประกันอัคคีภัย ซ่ึงนั้นหมายถึงวาเกิดเหตุเพลิงไหมกับสถานท่ีเราไปแลว ถึงได 

       เงินทดแทนตามวงเงินท่ีทําประกันไว แตหากรายกวานั้นเกิดมีคนเสียชีวิตจากการเกิดเหตุเพลิงไหม หรือวงเงินท่ีไดจาก 

       ประกันไมพอท่ีจะทดแทนทรัพยท่ีสูญเสียไป ก็คงไมไดชวยอะไรใหดีไปกวานี้แนนอน ผมจึงเลือกท่ีจะปองกันมากกวาท่ีจะ 

       เลือกเส่ียงดวง 

  

27. ติดตั้งระบบปองกันอคัคีภัยแลวเสีย หาบริษัทฯที่ติดตั้งไมไดแลวทําอยางไร  

       ตอบ.  

       ก็ตองดูวาทานติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย แบรนดอะไร รุนอะไร แลวเสริทหาขอมูลของแบรนดนั้นใน Google หากพบบริษัท 

       ท่ีจําหนายก็ติดตอสอบถามกับเขาวาทางเขาสามารถเขามาดูและแกไขใหทางทานไดหรือไม มีคาใชจายอะไรบาง เทาไหร 
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28. ติดตั้งระบบปองกันอคัคีภัยแลวตูควบคุมเสียบอยมาก บริษัทที่ตดิตั้งก็แกไมไดทําอยางไร  

       ตอบ.  

       ก็ตองดูวาทานติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย แบรนดอะไร รุนอะไร แลวเสริทหาขอมูลของแบรนดนั้นใน Google หากพบบริษัท 

       ท่ีจําหนายก็ติดตอสอบถามกับเขาวาทางเขาสามารถเขามาดูและแกไขใหทางทานไดหรือไม มีคาใชจายอะไรบาง เทาไหร 

       - หากเพิ่งติดต้ังระบบใหมๆแลวเสียบอยๆ อาจจะเปนท่ีการติดต้ังท่ีไมถูกตอง 

       - หากเพิ่งติดต้ังระบบมาปกวาๆแลวเกิดเสีย อาจเปนท่ีระบบจายไฟ กับคุณภาพอุปกรณไมดี 

       - หากติดต้ังระบบมานานแลวชวงหลังเสียบอยๆ อาจเปนท่ีการเส่ือมสภาพของอุปกรณ 

  

29. ตูควบคุมระบบปองกนัอัคคีภัยเสียบอยมาก จะเสียเงินซอมหรือซื้อเปลี่ยนใหมดีกวา 

       ตอบ.  

       ตองดูอาการท่ีเสียกอนวาเกิดจากอะไร ถาเช็คแลวซอมไปก็อาจเสียอีกไดหรือซอมแลวอาทิตย หรือ 2 อาทิตยเสียอีกใน 

       อาการเดิมๆ ก็ควรจะซ้ือตูควบคุมเปล่ียนใหมจะดีกวา เพราะหากตูควบคุมเกิดเสียแลวเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น ระบบตรวจจับ 

       และแจงเตือนไมไดความเสียหายและความสูญเสีย อาจจะมากกวาคาใชจายในการเปล่ียนตูควบคุมใหม ซ่ึงทําใหระบบมี 

       ความเสถียรพรอมปองกันและแจงเตือนลดความเสียหายใหเราได 

  

30. การออกแบบอุปกรณระบบปองกันอคัคีภัยที่ดี ตองคํานึงถึงอะไร 

       ตอบ. การออกแบบวางระบบ (Design) :  

       30.1. ตองออกแบบตามมาตรฐานและขอกําหนดของ NFPA กับ ว.ส.ท. 

       30.2. ตองคํานึงถึงพื้นท่ีในการติดต้ังวาควรจะใชระบบอุปกรณชนิดไหนจึงจะเหมาะสม 

       30.3. ตองคํานึงถึงประเภทของวัสดุหรือสินคาของพื้นท่ีท่ีจะติดต้ัง 

       30.4. ตองกําหนดชนิดและจํานวนของตูควบคุม กับอุปกรณตรวจจับ และอุปกรณแจงเตือน  

       30.5. ตองกําหนดชนิดและจํานวนของ ทอ กับ สายนําสัญญาณ ท่ีใชในการติดต้ังระบบ 

       30.6. ตองออกแบบระบบใหครอบคลุมพื้นท่ีในการปองกันใหมากท่ีสุด 

       30.7. ตองคํานึงถึงงบประมาณของอุปกรณกับคาติดต้ังใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 
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       30.8. ตองออกแบบระบบใหประหยัด แตตองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       30.9. ตองอธิบายสรุปแบบในการวางระบบอุปกรณใหกับทางลูกคา 

       30.10. การออกแบบวางระบบ ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและความซ้ือสัตยในอาชีพ 

  

31. การติดตั้งระบบปองกนัอัคคีภัยที่ดี ตองคํานึงถงึอะไร 

       ตอบ. การติดต้ังระบบ (Installation) :  

       31.1. ทีมชางท่ีติดต้ัง ตองมีประสบการณ และความชํานาญในการติดต้ังระบบ 

       31.2. อุปกรณในการติดต้ัง เชน ทอและสายนําสัญญาณ ตองใชตามท่ีสรุปกับทางลูกคา 

       31.3. ทีมชางท่ีติดต้ัง ตองมีมารยาทในการติดตอประสานงานกับลูกคา 

       31.4. ทีมชางท่ีติดต้ัง ตองมีความซ่ือสัตยในการทํางาน  

       31.5. ทีมชางท่ีติดต้ัง ตองมีเครื่องมือท่ีพรอมใชในการติดต้ังและตองมีมาตรฐาน 

       31.6. ทีมชางท่ีติดต้ัง ตองมีความระมัดระวังในการติดต้ัง กับตองรักษาความสะอาด 

       31.7. ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค ตรวจสอบการเดินทอและสายของทีมชางท่ีติดต้ัง  

       31.8. ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค เช็คทดสอบสายกับทีมชางท่ีติดต้ัง กอนติดอุปกรณ 

       31.9. ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณจากทีมชางท่ีติดต้ัง 

       31.10. Commissioning ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค คอยโปรแกรมตูควบคุมและทดสอบระบบ 

       31.11. Testing ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค คอยทดสอบการทํางานของระบบอุปกรณท้ังหมด 

       31.12. Training ตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิค สอนการใชงานระบบอุปกรณใหกับทางลูกคา 

       31.13. ตองทํารายงานการติดต้ังและแนบแบบการติดต้ังสรุปสงใหกับทางลูกคา 

  

32. กฎและมาตรฐานของการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm) มีอะไรบาง 

       ตอบ. 

       การออกแบบกอสรางและติดต้ัง รวมท้ังวัสดุและอุปกรณ ของ ระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะตองเปนไปตามมาตรฐาน และ 

       ขอกําหนด ซ่ึงกําหนดขึ้นโดยหนวยงาน หรือสถาบันดังตอไปนี้ 
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       - การไฟฟานครหลวง / ภูมิภาค (กฟน. / กฟภ.) 

       - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

       - สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) 

       - กฎกระทรวงมหาดไทย  

       - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 

       - พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

       - The National Electrical Code (NEC) 

       - International Electro-Technical Commission (IEC) 

       - American National Standards Institute (ANSI) 

       - Underwriter’s Laboratories Inc. (UL) 

       - National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

       - National Fire Protection Association (NFPA) 

       - มาตรฐานอ่ืนๆ ซ่ึงเปนมาตรฐานของประเทศผูผลิตวัสดุ หรืออุปกรณเฉพาะอยางนั้นๆ  

       - การติดต้ังอุปกรณท้ังหมด จะตองเปนไปตามขอกําหนดหรือตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต  

  

33. การปรับปรุงระบบ (Renovate) ทําเพื่ออะไร  

       ตอบ.  

       การปรับปรุงระบบปองกันอัคคีภัย เพื่อใหระบบพรอมทํางาน กับไดประโยชนสูงสุดในการใชงาน กับลดความสูญเสียจาก    

       เหตุเพลิงไหม และยังประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เชน 

       - การปรับปรุงตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาอาการเสียบอยๆ จากหลายๆสาเหตุ 

       - การปรับปรุงตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาเสีย ทําการเปล่ียนอะไหลแลวก็ไมหาย 

       - การปรับปรุงตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาอาการเสีย จากอายุการใชงานมานาน 

       - การปรับปรุงตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัย แทนระบบตูควบคุมเดิม เพื่อใหควบคุมระบบไดดีขึ้น 

       - การปรับปรุงอุปกรณตรวจจับระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาเสียจากอายุการใชงานมานาน 
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       - การปรับปรุงอุปกรณแจงเตือนระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาเสียจากอายุการใชงานมานาน 

      - การปรับปรุงสายสัญญาณระบบปองกันอัคคีภัย ท่ีมีปญหาเส่ือมสภาพจากอายุการใชงานมานาน 

      - การปรับปรุงระบบปองกันอัคคีภัยใหมท้ังหมด เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการปองกัน 

  

34. ระบบปองกันอัคคีภัย ของแบรนดราคาถูก กับแบรนดราคาแพง ตางกันอยางไร 

       ตอบ.  

       ถาเปรียบเทียบจากคุณสมบัติแตละอุปกรณ และจํานวนอุปกรณท่ีเทียบเทากันในแบบแบรนดราคาแพง จะดีกวาท้ังมาตรฐาน 

       ระบบอุปกรณ กับฟงกช่ันการทํางานของระบบ และความเสถียรของระบบอุปกรณ สวนอายุการใชงานขึ้นอยูกับหลายๆปจจัย  

       ซ่ึงการตอบแบบนี้อาจจะไมเปนธรรมกับแบรนดราคาถูก แตตอบจากประสบการณท่ีผานมา 

  

35. ระบบปองกันอัคคีภัยของแบรนดดังๆ ตางๆทําไมถึงมีราคาแพง 

       ตอบ.  

       ทุกๆแบรนดท่ีมีจําหนายในประเทศไทย เปนสินคานําเขามาจากตางประเทศท้ังหมด โดยท่ีไมมีแบรนดท่ีคนไทยคิด หรือ  

       ผลิตมาจําหนายเลยแมแตแบรนดเดียว ทําใหไมสามารถจะจําหนายในราคาท่ีถูกได แมแตสินคาเกรดจีนก็ใชวาจะราคาถูก 

       จริงๆ 

  

36. องคประกอบที่สําคัญที่สุดของ ระบบปองกันอคัคีภัย คืออะไร 

       ตอบ. มาตรฐานของระบบอุปกรณ กับการติดต้ังตามมาตรฐาน และการบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ 

  

37. ปญหาอาการเสียสวนใหญของระบบปองกันอัคคีภัย คืออะไร 

       ตอบ.  

       37.1. การออกแบบวางระบบอุปกรณท่ีไมถูกตอง และไมคํานึงถึงมาตรฐาน 

       37.2. การคํานวณแหลงจายไฟเล้ียงระบบท่ีไมถูกตอง และไมคํานึงถึงมาตรฐาน 

       37.3. การติดต้ังท่ีไมถูกวิธีท้ัง การเดินสายนําสัญญาณ และระบบอุปกรณ 
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       37.4. ไมมีคนดูแล และไมทําการบํารุงรักษาระบบใหสมํ่าเสมอ 

       37.5. การเส่ือมสภาพตามอายุการใชงานของระบบอุปกรณ แตละแบรนดตางกัน 

       37.6. ระบบไฟฟาของทางสถานท่ีติดต้ังท่ีไมมีความเสถียร 

       37.7. เลือกใชระบบอุปกรณท่ีไมไดมาตรฐาน และมีคุณภาพตํ่า  

  

38. ใหชางไฟทั่วไป เดินสายและซื้ออุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย มาติดตั้งดีไหม 

      ตอบ.  

      38.1. ตองดูวาเขาติดต้ังเดินสายนําสัญญาณถูกตองตามมาตรฐานไดหรือไม 

      38.2. ตองดูวาเขาติดต้ังอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัยตามมาตรฐานไดหรือไม 

      38.3. ตองดูวาเขาติดต้ังโปรแกรมตูควบคุมระบบปองกันอัคคีภัยใหไดหรือไม 

      38.4. ตองดูวาเขาสอนการใชงานอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัยใหไดหรือไม 

      38.5. ตองดูวาเขาใหบริการระบบปองกันอัคคีภัยหลังติดต้ังไปแลวไดหรือไม 

      38.6. ตองดูวาเขาวิเคราะหปญหาหากเกิดอาการเสียของระบบใหไดหรือไม 

      38.7. ตองดูวาเขาซอมหรือหาอะไหลระบบปองกันอัคคีภัยเปล่ียนใหไดหรือไม 

      38.8. ตองแนใจดวยตัวคุณเองวาเขาขายและติดต้ังใหแลว จะไมทอดท้ิงคุณ 

  

39. ถาซื้อแตอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย แลวจางชางอื่นเดินทอ-เดินสายใหไดหรือไม 

       ตอบ.  

       ทําไดครับ แตตองใหบริษัทฯท่ีทานซ้ืออุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย เปนผูสอนการติดต้ังใหกับชางท่ีทางทานจางเดินทอ- 

       เดินสาย แลวใหบริษัทนี้เปนผูตรวจสอบการติดต้ังเดินทอ-เดินสายของชางทาน สวนการติดต้ังตูควบคุมระบบกับโปรแกรม 

       ระบบและสอนการใชระบบใหบริษัทนี้เปนทําใหครับ จะลดปญหาการทํางานและใชงานของระบบไดดีกวา  
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40. อุปกรณตรวจจับควัน Smoke ของระบบปองกันอัคคีภัย สามารถจับควันบุหรี่ไดหรือไม 

       ตอบ.  

       ตองดูสถานท่ีกับตําแหนงในการติดต้ังครับ โดยปกติแลวควันบุหรี่ 1 มวน ถาไมไดไปพนใสในหองดักจับควันบนตัวอุปกรณ  

       อุปกรณตรวจจับควันก็ไมสารารถจะตรวจจับไดทันที เพราะควันบุหรี่ 1 มวน จะมีความหนาแนน และมีความเบาบางของควัน 

       นอยกวา ควันของเหตุเพลิงไหมปกติมาก 

  

41. อุปกรณระบบปองกันอัคคีภัย สามารถหาที่ซอมไดที่ไหนบาง 

       ตอบ.  

       สงซอมกับทางบริษัทฯท่ีซ้ือมา หรือหากบริษัทฯท่ีซ้ือมาไมมีแลวก็ลองหาบริษัทฯท่ีขายแบรนดอุปกรณเดียวกันกับท่ีซ้ือมา  

       หรือแบรนดท่ีไดซ้ือมาไมมีจําหนายแลว ก็ควรจะซ้ืออุปกรณใหมมากกวาจะซอม เพราะถึงมีคนซอมไดก็คงไมมีอะไหลท่ีจะ 

       นํามาซอมอุปกรณ  
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