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ระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม 
Industrial Fire Protection Systems



Industrial Fire Protection Systems
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบข้อก าหนด ของ กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบในการ ออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ และบ ารุงรักษา ระบบดับเพลิงและ
ส่วนประกอบต่างๆได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานวิศวกรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้เตรียมตัวส าหรับขอ ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
กับ สภาวิศวกร

โดยเป็นการอบรมภาคทฤษฎีและทดสอบ รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 วัน (รวมการสอบวัดผล 1 ชั่วโมง 30 นาที)



Industrial Fire Protection Systems
กลุ่มเป้าหมาย

- วิศวกรทีป่ฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ
- วิศวกรสาขาอ่ืนที่มีความสนใจหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงหรือการป้องกันอัคคีภัย
- วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ช่างเทคนิค หรือผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงหรือการป้องกันอัคคีภัย
- วิศวกรวิชาชีพ ASEAN วิศวกร APEC หรือ วิศวกรอื่น ที่ต้องการสะสมหน่วยพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
- ผู้ที่มีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญขึ้นไป สาขาอุตสาหการ ที่ต้องการขอ ใบรับรองความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) กับ สภาวิศวกร

ผู้ที่ผ่านการอบรมมีผลสัมฤทธิ์จะได้รับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) จ านวน 36 PDU



เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
• จรรยาบรรณวิศวกร (ข้อบังคับสภาวิศวกรฯ ปี 2559)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย

I. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

II. พ.ร.บ.โรงงาน

III. พ.ร.บ.ความปลอดภัย/ อาชีวอนามัยฯ

IV. พ.ร.บ.วิศวกร

V. กฎกระทรวง
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เนื้อหาหลักสูตรการอบรม Cont.
• มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

I. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

II. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (EIT Standard 3002-51)

III. National Fire Protection Association Standard (NFPA)



ระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ Cont.



หลักพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัย
• การป้องกันโครงสร้าง
• การก้ันแยกแบ่งส่วนอาคาร
• ระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้
• เส้นทางรถดับเพลิงเข้าสู่อาคาร
• แหล่งจ่ายน้ าดับเพลิง
• เส้นทางหนีไฟ
• ระบบดับเพลิงและระบบดับเพลิงพิเศษ
• เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



หลักพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัย Cont.



ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และแหล่งน้ าดับเพลิง Cont.
• ประเภทแหล่งน้ าดับเพลิง
• การออกแบบและเลือกเครื่องสูบน้ าดับเพลิง



ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และแหล่งน้ าดับเพลิง
• ประเภทเครื่องสูบน้ าดับเพลิง

Horizontal Split Case Centrifugal Fire Pump                             End Suction Centrifugal Fire Pump                    Vertical Turbine Fire Pump

Diesel engine Drive Fire Pump Electric Drive Fire Pump



ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
• การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบระบบฯ
• การตรวจสอบ ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบฯ



ระบบท่อน้ าดับเพลิง
• ประเภทระบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง

• การออกแบบระบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง
• ท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร



ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• ประเภทอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
• ประเภทระบบฯ และอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
• การออกแบบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• การติดตั้งและการทดสอบระบบ



ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
• ประเภทของหัวกระจายน้ าดับเพลิง
• ประเภทและการท างานของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
I. Wet pipe system
II. Dry pipe system
III. Deluge system
IV. Preaction system
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ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ Cont.
• การแบ่ง Hazard classification
• การแบ่งโซนป้องกัน
• ระบบท่อของระบบฯ
• อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ

Automatic Sprinkler System Water Spray System



ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ Cont.
• การออกแบบระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง
I. การอ่านกราฟ density/ area
I. การวางต าแหน่งหัวกระจายน้ าดับเพลิง
II. การค านวณฯ แบบต่างๆ
• การตรวจสอบ ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบฯ



เข้ารับการอบรมเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับ 18 PDU 
หลังการอบรมมีทดสอบความรู้ หากสอบผ่านได้รับสัมฤทธิบัตร 

ได้รับเพิ่มอีก 18 PDU รวม 36 PDU
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