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หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 1 

สวนที่ 1 ทั่วไป 

1.1 บทนํา 

อัคคีภัยในอาคารเปนวิบัติภัยท่ีสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก

ในแตละป ดังจะเห็นไดจากความสูญเสียในเหตุการณอัคคีภัยครั้งใหญท่ีผานมาของประเทศ เชน เหตุเพลิงไหม

ในโรงภาพยนตรเมเจอรปนเกลา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 โดยตนเพลิงเกดิข้ึนบริเวณโรงภาพยนตรท่ี 7 ช้ัน 4 

กอนจะลุกลามไปบริเวณอื่น สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมมาจากปายไฟในโรงภาพยนตร เกิดการลัดวงจร       

จนเกิดประกายไฟ และตกลงมาบนพื้นท่ีเปนพรมและเฟอรนิเจอรจนทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนอยางรวดเร็ว       

โชคดีท่ีไมมี ผู ใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  อยางไรก็ตาม มีบางเหตุการณท่ีกอใหเกิดการเสียชีวิต               

เชน เหตุการณเพลิงไหมโรงงานตุกตาเคเดอร เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2530 มีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 188 ราย 

เหตุการณเพลิงไหมโรงแรมรอยัลจอมเทียน เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2540 มีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 91 ราย     

และเหตุการณเพลิงไหมสถานบันเทิงซานติกาผับ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2552 ทําใหมีผูเสียชีวิตท้ังส้ิน 64 ราย   

โดยสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยและสรางความสูญเสียดังกลาว ไดแก ปญหาการใชวัสดุตกแตง

ภายในอาคารท่ีมีคุณลักษณะไมเหมาะสมดานอัคคีภัย เชน การใชวัสดุตกแตงภายในท่ีมีสมบัติในการลุกลามไฟ

ไดงาย และกอใหเกิดควันจํานวนมาก ซึ่งทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรมีมาตรการปองกันอัคคีภัยท่ีเหมาะสม   

เพื่อไมใหเกิดความสูญเสียในลักษณะดังกลาวนี้ข้ึนไดอีก  

กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกําหนดมาตรการกํากับดูแล        

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน ท่ีเกี่ยวของกับการกอสร างและการใชอาคารในประเทศไทย                    

ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร 

พ.ศ. 2548 [1] ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ [2] โดยไดกําหนดประเภท

อาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมทําการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของโครงสรางและอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัยดานอัคคีภัย ซึ่งอาคารเหลานี้เปนอาคารท่ีใชสําหรับ

ชุมนุมคน ประกอบไปดวย โรงมหรสพ โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักต้ังแต 80 หองข้ึนไป สถานบริการท่ีมีพื้นท่ี

ต้ังแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป และโรงงานท่ีมีพื้นท่ี

ใชสอยต้ังแต  5,000 ตารางเมตรข้ึนไป นอกจากนี้ อาคารบางประเภทท่ีมีความเส่ียงตออัคคีภัยสูง                 

ไดมีการกําหนดสมบัติดานอัคคีภัยของวัสดุท่ีใชภายในอาคาร ไดแก กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคาร

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียม

สําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 [3] ไดกําหนดใหใชวัสดุท่ีใช                    

ภายในโรงมหรสพ และทางเดินภายนอกโดยรอบอาคาร ตองเปนวัสดุท่ีมีอัตราการลามไฟไมเกิน 75                     

และอัตราการกระจายควันไมเกิน 450 ตามมาตรฐาน NFPA 101-2000 [4] และกฎกระทรวงกําหนดประเภท

และระบบความปลอดภัยของอาคารท่ีใชเพื่อประกอบกิจการเปนสถานบริการ พ.ศ. 2555 [5] ไดกําหนด                   

ใหการใชวัสดุตกแตงผิวผนังและฝาเพดานท่ีใชภายในสถานบริการจะตองเปนวัสดุท่ีติดไฟหรือลุกไหมท่ีอุณหภูมิ
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ไมนอยกวา 750 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือเปนวัสดุท่ีมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 75 และดัชนีการกระจายควัน        

ไมเกิน 450 และกําหนดใหผนังท่ีกั้นระหวางสถานบริการและกิจการการใชอาคารประเภทอื่นตองเปน          

ผนังทนไฟท่ีมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาสองช่ัวโมง ซึ่งการกําหนดดังกลาวเปนไปตามเปนไปตามมาตรฐาน      

วาดวยวัสดุและการทดสอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคาร    

ใหการรับรอง  

จากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอัคคีภัยของวัสดุตกแตงภายในขางตน พบวายังขาดการบังคับใชกฎหมาย

ดังกลาวกับอาคารทุกประเภท อีกท้ังยังขาดการกําหนดสมบัติดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงภายในแตละประเภท

และลักษณะการใชงาน อันทําใหเกิดประเด็นปญหาวาวัสดุตกแตงภายในอาคารท่ีมีหลายประเภท ควรมีสมบัติ        

ดานอัคคีภัยท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใชงานและประเภทอาคารใด ดังนั้นหากประเทศไทยมีขอกําหนดสมบัติ

ดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงแลวจะชวยใหการออกแบบ การควบคุม การกํากับดูแล และการใชงานอาคาร

เปนไปอยางถูกตองและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนสงเสริมการผลิตวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร

ของประเทศไทยใหสามารถแขงขันในระดับสากลไดอีกดวย ดังนั้นสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร          

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดใหมีการศึกษา จัดทําและรวบรวมขอมูลสมบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย       

ดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคารประเภทตางๆ ท่ีใชในการกอสรางอาคารของประเทศไทย                

สําหรับใหผูเกี่ยวของนําไปใช และไดจัดทําหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัย

ของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคารฉบับนี้ 

ประสิทธิภาพของวัสดุตกแตงตอการต านทานการเกิดอัคคีภัยเปนปจจัยหลักในการควบคุม                                     

การกําเนิดของไฟ (Fire Growth) และการลุกลามของควันไฟภายในตัวอาคาร ดังนั้นการกําหนดการใชวัสดุตกแตง                         

และวัสดุท่ีใชประดับภายในอาคาร โดยการควบคุมการเลือกใชวัสดุตกแตงและวัสดุท่ีใชประดับภายในอาคาร                                              

ให มี สม บั ติ สอดคล อ ง กั บ ดั ชนี ก า รลาม ไฟ  (Flame Spread Index)  และ ดัชนี ก า รก ระจายควั น                              

(Smoke Development Index)  ท่ี สัมพันธกับอันตรายจากอัคคีภัย ท่ี เกิดจากการใช งานในอาคาร                         

ประเภทตางๆ โดยทําการประเมินประสิทธิภาพของวัสดุท่ีเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการทดสอบ                         

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานการทดสอบท่ีเปนสากล เชน มาตรฐานของประเทศสหรฐัอเมริกา                                            

และสหราชอาณาจักร  

เนื้อหาในหลักเกณฑฉบับนี้ประกอบไปดวย 9 สวน โดยสวนท่ี 1 กลาวถึงท่ีมา วัตถุประสงค ขอบเขต

ของหลักเกณฑ รวมถึงรายละเอียดของวัสดุตกแตงภายในประเภทตางๆ ท่ีใชในประเทศไทย สวนท่ี 2                         

เปนคํานิยาม และสัญลักษณตางๆ ท่ีใช รวมถึงสมบัติของวัสดุทางดานอัคคีภัยท่ีตองทดสอบ สวนท่ี 3                         

อธิบายถึงวิธีการทดสอบดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงภายในอาคารท่ีสําคัญ สวนท่ี 4 กลาวถึงขอกําหนด                                  

การติดไฟ การลามไฟ และการกระจายควันของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในอาคาร                                        

ตามประเภทการใชงานของอาคาร สวนท่ี 5 กลาวถึงขอกําหนดการติดไฟจากการแผรังสีความรอน                                         

และการลามไฟของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในอาคาร สวนท่ี 6 กลาวถึงขอกําหนดการใชวัสดุท่ีติดไฟไดในพื้น 

สวนท่ี 7 กลาวถึงขอกําหนดวัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาแขวน บัว และวัสดุประดับอื่นๆ สวนท่ี 8 กลาวถึง
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ขอกําหนดวัสดุฉนวนกันความรอนและปองกันเสียงท่ีใชภายในอาคาร และสุดทายสวนท่ี 9 กลาวถึงขอกําหนด

ของเฟอรนิเจอรท่ีใชภายในอาคาร  

1.2 วัตถุประสงค 

การจัดทําหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง                  

ท่ีใชภายในอาคารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูออกแบบอาคาร พนักงานทองถ่ิน                                 

ท่ีตรวจสอบอาคาร รวมถึงผูใชงานอาคาร ไดมีการเลือกใชวัสดุตกแตงภายในอาคารและปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ                           

ความปลอดภัยดานอัคคีภัยภายในอาคารไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

1.3 ขอบเขตของหลักเกณฑ 

ขอบเขตของหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง                        

ท่ีใชภายในอาคารฉบับนี้ มีดังตอไปนี้   

1) วัสดุตกแตงภายในอาคาร ประกอบไปดวย วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน วัสดุตกแตง

ผิวพื้นภายใน วัสดุท่ีติดไฟไดในพื้น วัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาแขวน บัว และวัสดุประดับอื่นๆ                 

วัสดุฉนวนกันความรอนและปองกันเสียง และเฟอรนิเจอรท่ีใชภายในอาคาร  

2) หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชในอาคาร

สามารถใชสําหรับอาคารทุกประเภท ท้ังนี้ไมรวมถึงอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร                  

ท่ีใชเปนท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก (สูงไมเกิน 3 ช้ัน) ซึ่งประกอบดวย บานเด่ียว บานแฝด หองแถว                 

และบานแถว 

3) ขอกําหนดของหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง                 

ท่ีใชในอาคารฉบับนี้ เปนเพียงขอแนะนําในการเลือกใชวัสดุตกแตงภายในอาคารใหมีความปลอดภัย

เปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับท่ีใหไวใน International Building Code                 

(IBC) 2018 [6] ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

1.4 วัสดุตกแตงท่ัวไปท่ีใชในภายในอาคาร 

การใชวัสดุตกแตงภายในอาคาร จะตองคํานึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับอัคคีภัย                 

การรวงหลน การสาธารณสุข รวมถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม หากการใชวัสดุตกแตงภายในอาคาร                 

มีผลตอความปลอดภัยดังกลาวนั้น การใชวัสดุนั้นตองไดรับการรับรองหรือผานการทดสอบจากหนวยงานรับรอง                 

ท่ีเช่ือถือได  

นอกจากนี้วัสดุตกแตงภายในอาคาร ตองไมกอใหเกิดสารแขวนลอยในอากาศ หรือเกิดฝุน                   

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใชงานอาคาร เชน ใยหิน ซิลิกา หรือใยแกว ยกเวนแตมีการฉาบหุม                        

หรือปดผิวของวัสดุนั้นไมใหสารแขวนลอยหรือฝุนฟุงกระจายจึงจะสามารถนํามาใชงานได อีกท้ังวัสดุตกแตง                 
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ท่ีใชภายในอาคารตองไมปลอยสารอินทรียระเหยงาย (volatile organic compounds) ในปริมาณท่ีกอใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพของผูใชงานอาคาร 

วัสดุตกแตงอาคารท่ีสามารถหาซื้อไดในทองตลาดแบงออกเปน 2 ประเภทตามสมบัติการติดไฟ                         

ดังตอไปนี้ 

1. วัสดุท่ีไมติดไฟ (non-combustible materials) คือ วัสดุท่ีมีสมบัติไมติดไฟ ตามการทดสอบ                                             

การติดไฟตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8] ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวัสดุตกแตงภายในอาคารได                                                          

โดยไมจําเปนตองมีการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัย วัสดุเหลานี้ไดแก คอนกรีต กระเบ้ืองเซรามิค กระจก เปนตน                                 

ดังแสดงตัวอยางของวัสดุในตารางท่ี 1.1 

2.  วัสดุติดไฟ (combustible materials) คือ วัสดุ ท่ีมีสมบัติไมผานการทดสอบการ ติดไฟ                         

ตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8] ไดแก ไมเทียม แผนซับเสียง พรม หญาเทียม                         

แผนโลหะคอมพอสิต และวัสดุตกแตงประเภทผา ส่ิงทอ หนังเทียม ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 วัสดุเหลานี้                         

อาจไมเหมาะสมแกการนํามาใชงานเปนวัสดุตกแตงภายในอาคาร โดยถาหากจําเปนตองนํามาใชเปนวัสดุตกแตง                             

ภายในอาคาร ตองทําการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยตามมาตรฐานการทดสอบตางๆ ซึ่งข้ึนอยูกับการใชงาน                         

ดังจะกลาวถึงในบทตอไป 

นอกจากนี้ยังมีวัสดุท่ีคาดวาไมติดไฟ ซึ่งจําเปนตองนําไปทดสอบสมบัติการติดไฟตามมาตรฐาน                         

มยผ. 8208-52 หรือ ASTM E136 กอน เพื่อพิสูจนวาไมติดไฟ ตัวอยางวัสดุเหลานี้ ไดแก แผนยิปซัม                                       

แผนซีเมนตเสริมใยไม อคูสติกบอรด ดังแสดงในตารางท่ี 1.3  
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ตารางท่ี 1.1 ตัวอยางวัสดุท่ีไมติดไฟ (non-combustible materials) 

วัสดุ รายละเอียด 
บริเวณท่ีใชงาน 

ผนัง เพดาน พื้น 

กระเบ้ืองเซรามิก 

ผลิตจากดินซึ่งนํามาเผา  

ผานความรอนสูง            

และเคลือบผิว ไมติดไฟ          

มีท้ังสําหรับปูพื้นและปูผนัง 

/ - / 

หินแกรนิต 

เปนหินธรรมชาติ  

มีความแข็งแรงทนทาน  

ไมติดไฟ  

/ - / 

 หินขัด ผลิตจากปูนซีเมนตขาว 

และหินเกล็ดผสมกัน 

และขัดหนาพื้นผิวใหเรียบ 

ลวดลายจะเกิดจากขนาด สี 

และรูปรางของหินเกล็ด  

มีความแข็งแรง ดูแลรักษางาย 

ไมติดไฟ 

/ - / 
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ตารางท่ี 1.2 ตัวอยางวัสดุตกแตงท่ีติดไฟ (combustible materials) 

วัสดุ รายละเอียด 

บริเวณท่ีใชงาน                             

ผนัง เพดาน พื้น 

ไมจริง 

 

สวนใหญเปนไมเนื้อแข็ง 

หรือไมท่ีมีลวดลาย  

นิยมใชปูพื้นและทําผนัง 

นิยมใชเนื่องจากลวดลาย

สวยงาม  

/ / / 

ไมปารเกต 

 

เปนไมช้ินเล็กๆ เรียงตอกัน

ใหเปนลวดลายท่ีสวยงาม 

ทําจากไมจริง  

เคลือบผิวดวยเชลแล็ค 

หรือสียอมไม นิยมใชปูพื้น 

- - / 

ไมเทียม 

 

นิยมใชในปจจุบันเนื่องจาก 

มีลวดลายสวยงาม 

เหมือนไมจริง มีหลายประเภท

แบงตามวัตถุดิบท่ีใชในการ

ผลิต เชน 

- เสนใยเซลลูโลสผสมกับ

ซีเมนตเพสต 

- ผงไมผสมกับพลาสติก 

- ช้ินไมขนาดเล็กผสมกับ

ซีเมนตเพสต 

/ / / 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) ตัวอยางวัสดุตกแตงท่ีติดไฟ (combustible materials) 

วัสดุ รายละเอียด 

บริเวณท่ีใชงาน                      

ผนัง เพดาน พื้น 

กระเบ้ืองยาง 

 

ผลิตจากพีวีซีเรซิน  

เปนแผนมีความหนาตางๆ กัน         

มีลวดลายสวยงาม  

- - / 

ไมอัด 
เกิดจากการรวมเศษไม          

เขาดวยกัน โดยการฝาน (slice) 

ใหไดช้ินไมบางๆ            

หนาต้ังแต 1 ถึง 4 มิลลิเมตร  

แลวนํามาอัดติดกันโดยใชกาว

เปนตัวประสานใหเปนแผน  

มีหลายความหนา  

/ / / 

แผนซับเสียง (acoustic foam) 

 

 
 

เปนวัสดุโฟม ใชไดท้ังฝา  

และผนัง มีสมบัติซับเสียง  

ลดเสียงสะทอน                  

มีท้ังแบบเปนหลุมรังไข     

และแบบเรียบ  

/ / - 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) ตัวอยางวัสดุตกแตงท่ีติดไฟ (combustible materials) 

วัสดุ รายละเอียด 

บริเวณท่ีใชงาน                            

ผนัง เพดาน พื้น 

แผนซับเสียงความหนาแนนสูง 

 

เปนวัสดุโฟมความหนาแนนสูง

กวาแบบรงัไข  

นิยมใชปูพื้นเพื่อดูดซับเสียง  

ในหองเลนดนตรี รับแรงกระแทก 

ในหองออกกําลังกาย ติดไฟ 

และลามไฟ 

- - / 

แผนโฟมพอลิเอทิลีน 

 

แผนโฟมพอลิเอทิลีนเปนวัสดุ

สําหรับซับเสียง ลดเสียงสะทอน 

นิยมใชบุผนัง ติดไฟและลามไฟ 

/ / - 

หญาเทียม 

 

ทํามาจากเสนใยสังเคราะห  

ทําใหดูเหมือนหญาธรรมชาติ  

มักใชกับสนามกีฬาในรม  

สนามหญาตามท่ีพักอาศัย  

และนิยมนําไปตกแตงพื้นและผนัง

ภายในบาน ดูแลรักษางาย ติดไฟ

และลามไฟ 

/ - / 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) ตัวอยางวัสดุตกแตงท่ีติดไฟ (combustible materials) 

วัสดุ รายละเอียด 

บริเวณท่ีใชงาน                                 

ผนัง เพดาน พื้น 

กระดาษปดฝาผนัง (wallpaper)

 

ทําจากวัสดุติดไฟหลายประเภท 

เชน กระดาษ ผา ไวนิล     

นิยมใชปดผิวผนังภายในอาคาร

ท่ีเปนปูนฉาบ ผนังยิปซัม    

หรือผนังไมอัด เพื่อความสวยงาม  

มีความหนาแตกตางกัน  

/ / - 

พรม

 

เปนวัสดุทอจากเสนใย           

เชน ผา ขนสัตว ใยสังเคราะห 

นิยมใชปูพื้นหรือบุผนังภายใน

อาคารเพื่อความสวยงาม     

ลดการสะทอนของเสียง      

และเพื่อความอบอุน 

/ - / 

แผนโฟมปูพื้นอเนกประสงค 

 

ทําจาก PVC  

มีลักษณะออนนุม ใชปูพื้นเพื่อนั่ง 

นอน รองคลานสําหรับเด็ก  

หรือตกแตงเพื่อความสวยงาม 

- - / 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) ตัวอยางวัสดุตกแตงประเภทผา และหนังเทียม 

วัสดุ รายละเอียด 
บริเวณท่ีใชงาน                                     

วัสดุซับเสียง เฟอรนิเจอร ผามาน 

ผา 

 

เปนผาสวยงามชนิดตางๆ  

เชน ผาสักหลาด ผากํามะหยี่  

ใชในการตกแตงผนัง 

รวมถึงหุมวัสดุซับเสียง  

ประเภทตาง  ๆเพื่อความสวยงาม  

/ / 

 

 

 

/ 

หนังเทียม 

 

เปนวัสดุท่ีทําเลียนแบบหนังแท 

มีท้ังผลิตจาก PU และ PVC  

มีสีสันสวยงาม  

นิยมใชหุมเฟอรนิเจอร  

/ / - 

ฟองน้ํา 

ผลิตจากพอลิยูริเทน 

มีลักษณะนุม ใชเปนวัสดุ     

ซับเสียง หรือทําเปนเบาะ

สําหรับเกาอี้ โซฟา 

/ / - 
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ตารางท่ี 1.3 ตัวอยางวัสดุตกแตงท่ีคาดวาไมติดไฟ 

วัสดุ รายละเอียด 
บริเวณท่ีใชงาน 

ผนังและเพดาน พื้น 

แผนยิปซัม  

 

ผลิตจากแรยิปซัม มีลักษณะแข็ง  

แตเปราะ มสีมบัติไมติดไฟ ทนไฟ  

เปนท่ีนิยมในการใชเปนวัสดุตกแตง

ผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน

เนื่องจากน้ําหนักเบา 

/ - 

ใยแกว (glass wool) 

 

เกิดจากการหลอมละลาย และแข็งตัว

ของซิลิกา นิยมใชในการทําฉนวน

ตางๆ เชน ฉนวนกันความรอน 

ฉนวนไฟฟา และฉนวนกันเสียง  

มีหลายความหนาแนน  

ข้ึนอยูกับการใชงาน 

/ - 

ใยหิน (rock wool) 

 

ผลิตจากหินภูเขาไฟ โดยถูกทําให

เปนเสนใยคลายขนสัตว  

นิยมนํามาทําเปนฉนวนกันไฟ  

ฉนวนกันความรอนและปองกันเสียง  

/ - 

อคูสติกบอรด 

 

ผลิตจากใยแร (mineral fiber) 

ลักษณะแข็งแตเปราะ เปนรูพรุน 

ใชไดท้ังฝาและผนัง  

มีสมบัติซับเสียง ลดเสียงสะทอน 

/ - 
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จากสถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทย พบวาสถานบริการและโรงมหรสพเปนประเภทอาคาร                                                    

ท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย และมีความเสียหายจากทรัพยสินและชีวิตมนุษยจากการเกิดอัคคีภัย                                         

มากกวาอาคารประเภทอื่น จากการสํารวจและเก็บขอมูลการใชวัสดุตกแตงในอาคารสถานบริการ                                 

และโรงมหรสพท้ังภายในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด จํานวน 24 แหง ซึ่งผลการสํารวจพบวาสถานบริการ                              

และโรงมหรสพมีการใชวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน ผิวพื้นภายใน และเฟอรนิเจอร                                

อยางหลากหลายและมีความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางมาก ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 ถึงรูปท่ี 1.9 

1. วัสดุตกแตงผิวผนังภายใน 

จากการสํารวจพบวา วัสดุตกแตงผิวผนังภายในท้ังในสถานบริการและโรงมหรสพ สวนใหญเปนวัสดุติดไฟ                            

คิดเปนรอยละ 59 (ในสถานบริการ) และรอยละ 80 (ในโรงมหรสพ) สวนการตกแตงดวยวัสดุไมติดไฟ                            

คิดเปนรอยละ 41 (ในสถานบริการ) และรอยละ 20 (ในโรงมหรสพ) ดังแสดงในรูปท่ี 1.1  

ดังนั้นจะเห็นวา สถานบริการและโรงมหรสพเปนประเภทอาคารท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางมาก

เนื่องจากใชวัสดุตกแตงท่ีติดไฟและลามไฟเปนสวนใหญ และวัสดุเหลานี้หาซื้อไดโดยท่ัวไป และขาดผลการทดสอบ                             

ดานอัคคีภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล   

          
รูปท่ี 1.1 แผนภูมิแสดงประเภทของวัสดุตกแตงผิวผนังภายในสถานบริการและโรงมหรสพ 

 

วัสดุติดไฟท่ีเปนวัสดุตกแตงผิวผนังภายในท่ีพบสวนใหญในสถานบริการคือ ไมอัด/ไมอัดฟอรเมการ

และโครงไมคิดเปนรอยละ 25 วอลเปเปอรติดบนไมอัดและโครงไมคิดเปนรอยละ 15 ไมจริงคิดเปนรอยละ 13 

และวัสดุซับเสียงหุมดวยผาติดบนโครงไมคิดเปนรอยละ 12 ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 

 

 

 

ติดไฟ

59%

ไมติดไฟ

41%

สถานบริการ

ติดไฟ

80%

ไมติดไฟ

20%

โรงมหรสพ



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 13 

 
รูปท่ี 1.2 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวผนังภายในท่ีติดไฟของสถานบริการ 

 

วัสดุติดไฟท่ีเปนวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในท่ีพบสวนใหญในโรงมหรสพคือ วัสดุซับเสียง

หุมดวยผาและโครงไมคิดเปนรอยละ 48 ผาสักหลาดติดบนไมอัดและโครงไมคิดเปนรอยละ 18 ไมอัดติดบนโครงไม   

คิดเปนรอยละ 12 และไมจริงคิดเปนรอยละ 7 ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 

 
รูปท่ี 1.3 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวผนังภายในท่ีติดไฟของโรงมหรสพ 

25%

15%

13%12%
3%

9%

10%

5% 5% 2%

1%

ไมอัด/ไมอัดฟอรเมการ+โครงไม วอลเปเปอร+ไมอัด+โครงไม ไมจริง

วัสดุซับเสียง หุมดวยผา+โครงไม ไมเทียม แผนโฟมซับเสียง

วัสดุซับเสียง หุมดวยหนังเทียม+โครงไม สติกเกอร วอลเปเปอร+ยิปซ่ัม

หญาเทียม โฟม

48%

18%

12%

7%

7%
4%

2% 2%

วัสดุซับเสียง หุมดวยผา+โครงไม ผาสักหลาด+ไมอัด+โครงไม ไมอัด+โครงไม

ไมจริง วอลเปเปอร+ไมอัด+โครงไม ยิปซั่ม

แผนยาง+ไมอัด+โครงไม วีวาบอรด
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2. วัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายใน 

จากการสํารวจพบวา วัสดุตกแตงผิวผนังภายในท้ังในสถานบริการและโรงมหรสพ สวนใหญเปนวัสดุติดไฟ                            

คิดเปนรอยละ 87 (ในสถานบริการ) และรอยละ 78 (ในโรงมหรสพ) สวนการตกแตงดวยวัสดุไมติดไฟ                                  

คิดเปนรอยละ 13 (ในสถานบริการ) และรอยละ 22 (ในโรงมหรสพ) ดังแสดงในรูปท่ี 1.4 

 
รูปท่ี 1.4 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในสถานบริการและโรงมหรสพ 

วัสดุติดไฟท่ีเปนวัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในท่ีพบสวนใหญในสถานบริการคือ แผนยิปซั่ม                                 

คิดเปนรอยละ 50 ไมอัดหรือไมอัด OSB คิดเปนรอยละ 13 แผนโฟมซับเสียงคิดเปนรอยละ 11 และฉนวนใยแกว                        

คิดเปนรอยละ 7 ดังแสดงในรูปท่ี 1.5 

 
รูปท่ี 1.5 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในท่ีติดไฟของสถานบริการ 

 

 

 

ติดไฟ

87%

ไมติดไฟ

13%

สถานบริการ

ติดไฟ

78%

ไมติดไฟ

22%

โรงมหรสพ

50%

13%

11%

4%

7%

5%
4%

4%
2% แผนยิปซั่ม

ไมอัด/ไมอัด OSB

แผนโฟมซับเสียง

ไมเทียม

ใยแกว

เสื่อ

วีวารบอรด

วัสดุซับเสียงหุมดวยผา + โครงไม

พลาสติก
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วัสดุติดไฟท่ีเปนวัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในท่ีพบสวนใหญในโรงมหรสพคือ ยิปซั่มคิดเปนรอยละ 79                                     

ไมอัดหรือไมอัด OSB คิดเปนรอยละ 10 และไมจริงคิดเปนรอยละ 6 ดังแสดงในรูปท่ี 1.6 

 
รูปท่ี 1.6 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในท่ีติดไฟของโรงมหรสพ 

 

3. วัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน 

จากการสํารวจพบวา วัสดุตกแตงผิวพื้นภายในท้ังในสถานบริการและโรงมหรสพ สวนใหญเปนวัสดุติดไฟ                     

คิดเปนรอยละ 58 (ในสถานบริการ) และรอยละ 93 (ในโรงมหรสพ) สวนท่ีเหลือคือวัสดุไมติดไฟ ซึ่งคิดเปนรอยละ 42                

(ในสถานบริการ) และรอยละ 7 (ในโรงมหรสพ) ดังแสดงในรูปท่ี 1.7 

 
รูปท่ี 1.7 แผนภูมิแสดงประเภทของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในในสถานบริการและโรงมหรสพ  

79%

10%

6%

2% 2% 1%

ยิปซั่ม ไมอัด/ไมอัด OSB ไมจริง ไวนิล ฟองน้ํา หุมดวยผา+โครงไม ใยแกว

ติดไฟ

58%

ไมติดไฟ

42%

สถานบริการ

93%

7%

โรงมหรสพ
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โดยวัสดุติดไฟท่ีเปนวัสดุแตงพื้นท่ีพบสวนใหญในสถานบริการคือ ไมจริง/ไมปารเกตคิดเปนรอยละ 28   

แผนไมลามิเนตคิดเปนรอยละ 28 พรมคิดเปนรอยละ 21 และกระเบ้ืองยางคิดเปนรอยละ 13 ดังแสดงในรูปท่ี 1.8 

 
รูปท่ี 1.8 แผนภูมิแสดงประเภทของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในท่ีติดไฟของสถานบริการ 

สวนวัสดุท่ีติดไฟท่ีเปนวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในท่ีพบสวนใหญในโรงมหรสพคือ พรมคิดเปนรอยละ 67 

กระเบ้ืองยางคิดเปนรอยละ 23 และไมจริง/ไมปารเกตคิดเปนรอยละ 4 ดังแสดงในรูปท่ี 1.9 

 
รูปท่ี 1.9 แผนภูมิแสดงวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในท่ีติดไฟของโรงมหรสพ 

 

28%

28%

21%

13%

9%

1%

ไมจริง/ไมปารเกต แผนไมลามิเนต พรม

กระเบ้ืองยาง แผนวีวาบอรด ไมอัดฟอรเมการ

67%

23%

4% 3%3%

พรม กระเบ้ืองยาง/แผนยาง ไมจริง/ไมปารเกต

ไมอัด/ไมอัดฟอรเมการ แผนไมลามิเนต พรมสักหลาด
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1.5 ขอยกเวนวัสดุตกแตงอาคารท่ีไมตองทําการทดสอบดานอัคคีภัย 

หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุนี้ มีขอยกเวนการใชวัสดุตกแตง

บางประเภทซึ่ งสามารถใชงานในอาคารได โดยไม จํา เปนตองผานการทดสอบสมบัติด านอั คคีภัย                                                               

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. วัสดุท่ีจัดเปนประเภทไมติดไฟ (non-combustible materials) อยางแนนอน เชน กระเบ้ืองเซรามิค 

กระจก เหล็ก หินลาง หินขัด อลูมิเนียม ยิปซั่มชนิดทนไฟ กระเบ้ืองแกรนิตโต คอนกรีต และหินออน 

เปนตน 

2. วัสดุตกแตงผิวผนังภายในและผิวฝาเพดานภายในท่ีมีความหนานอยกวา 0.9 มิลลิเมตร และปดลงบนผิว

โดยตรงของผนังหรือฝาเพดานท่ีทําจากวัสดุท่ีมีอัตราการทนไฟ  

1.6 การอางอิงถึงกฎเกณฑและมาตรฐานฉบับอ่ืน 

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยดานอัคคีภัยท่ีใชอางอิงในหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรอง 

ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคารฉบับนี้ ประกอบดวยกฎกระทรวงและมาตรฐาน

ดานอัคคีภัยท่ีออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอบังคับหรือหลักเกณฑดานอัคคีภัยของประเทศท่ีเปนสากล

จํานวน 2 ประเทศ โดยมีรายละเอียดอยางสังเขปคือ  

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ขอบังคับ IBC-2018 และการทดสอบคุณสมบัติวัสดุดานอัคคีภัย

ตามมาตรฐาน ASTM และมาตรฐาน NFPA  

2. สหราชอาณาจักร ไดแก ขอกําหนดของ the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) 

Regulations 1988 amended 1989, 1993 and 2010 (FFFSR) 
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สวนที่ 2 นิยามและสัญลักษณ 

2.1 สมบัติทางอัคคีภัย 

ในสวนนี้เปนการอธิบายความหมายของคํานิยามท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัย                       

ท่ีใชในหลักเกณฑฉบับนี ้

หนวยงานรับรองท่ีเช่ือถือได หมายถึง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคล                 

ท่ีมีบุคลากรและเครื่องมือเพื่อการทดสอบ วิเคราะหหรือประเมินผล วัสดุและอุปกรณประกอบอาคาร                    

ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และไดรับรองผลการทดสอบวิเคราะหหรือประเมินผล                                 

จากผูมีอํานาจในหนวยงานนั้น 

ดัชนีการลามไฟ หมายถึง ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบท่ีไดจากการสังเกตการลามไฟเทียบกับเวลา                             

ของตัวอยางทดสอบ ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 [9]  

ดัชนีการกระจายควัน หมายถึง ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบท่ีไดจากการวัดปริมาณควันเทียบกับเวลา                                   

ของตัวอยางทดสอบ ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 [9]  

คาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติ  หมายถึง ระดับของพลังงานการแผรังสีความรอนตอหนึ่งหนวยพื้นท่ี                                          

ซึ่งหางจากจุดปลอยรังสีความรอนนอยท่ีสุดท่ีไม ทําให เกิดเพลิงไหม ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน                            

ASTM E648 [10] 

ระยะการเผาไหม (char length) หมายถึง ระยะการเผาไหมของวัสดุตกแตงประเภทส่ิงทอ จากการทดสอบ                                                      

ตามมาตรฐาน NFPA 701 [11] Method 2 โดยวัดความยาวของรอยไหมบนช้ินทดสอบจากขอบท่ีจุดเริ่มตน                                          

ของการเผาไหม ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

 
รูปท่ี 2.1 ระยะการเผาไหม (Char Length) 
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2.2 ประเภทของอาคาร  

คํานิยามเพื่อจําแนกประเภทของอาคารสําหรับใชในหลักเกณฑนี้จะยึดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                                                        

พ.ศ. 2522 [2] กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 [1]                                             

และกฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึ่งไดแบงอาคารในประเทศไทย                                            

เปนประเภทตางๆ ตามลักษณะการใชงานและลักษณะของอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

อาคารชุมนุมคน อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคน   

ท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแต 500 คนข้ึนไป 

อาคารอยูอาศัย อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและกลางคืน ไมวาจะเปนการ       

อยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว 

หองแถว อาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป มีผนังแบงอาคาร

เปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 

ตึกแถว อาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป มีผนังแบงอาคาร      

เปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

บานแถว หองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งมีท่ีวางดานหนาและดานหลังระหวางรั้ว

หรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามช้ัน 

บานแฝด อาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังแบงอาคารเปนบาน   

มีท่ีวางระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง

ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 

อาคารพาณิชย อาคารท่ีใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม       

ท่ีใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา 5 แรงมา และใหหมายความรวมถึง

อาคารอื่นใดท่ีกอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร            

ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได 

อาคารสาธารณะ อาคารท่ีใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยท่ัวไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ 

การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการ พาณิชยกรรม 

เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด       

สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา     

สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ 

โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 

  



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 21 

อาคารอยูอาศัยรวม อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว 

โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

อาคารขนาดใหญ อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 

หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต 15.00 เมตรข้ึนไป และมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ัน     

หรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา     

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนัง

ของช้ันสูงสุด 

สํานักงาน อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสํานักงานหรือท่ีทําการ 

คลังสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของ  

เพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

โรงงาน อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

โรงแรม อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

ภัตตาคาร อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีขายอาหารหรือเครื่องด่ืม      

โดยมีพื้นท่ีสําหรับต้ังโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

โรงมหรสพ อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร     

แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณะชน    

เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม แบงออกเปน 

 1) โรงมหรสพประเภท ก เปนอาคารเด่ียว ซึ่ งมีการจัดท่ีนั่งคนดู            

ในลักษณะยึดติดกับพื้น 

2) โรงมหรสพประเภท ข  เปนอาคารเด่ียว ซึ่งไมมีการจัดท่ีนั่งคนดู        

ในลักษณะยึดติดกับพื้น 

3) โรงมหรสพประเภท ค  ต้ังอยูในอาคารท่ีประกอบกิจการหลายประเภท

รวมกัน ซึ่งมีการจัดท่ีนั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 

4) โรงมหรสพประเภท ง  ต้ังอยูในอาคารท่ีประกอบกิจการหลายประเภท

รวมกัน ซึ่งไมมีการจัดท่ีนั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 

5) โรงมหรสพประเภท จ  ต้ังอยูกลางแจงซึ่งมีรั้วท่ีถาวร หรือมีลักษณะมั่นคง

แข็งแรงกั้นขอบเขตโรงมหรสพ พื้นท่ีภายในขอบเขตต้ังแต 150 ตารางเมตรข้ึนไป 
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สถานบริการ สถานท่ีท่ีใหบริการเพื่อการคา รูปแบบตาง ๆ เชน สถานเตนรํา สถานอาบน้ํา 

นวด หรืออบตัว หรือสถานท่ีจําหนาย และบริการ อาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องด่ืม

อยางอื่น โดยมีการแสดงดนตรีหรืออื่น ๆ เพื่อความบันเทิง แบงออกเปน 

  1) สถานบริการประเภท ก หมายความถึง เปนอาคารเด่ียวหรือท่ีต้ังอยูในอาคาร           

ท่ีประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน พื้นท่ีบริการนอยกวา 200 ตารางเมตร 

2) สถานบริการประเภท ข หมายความถึง เปนอาคารเด่ียว พื้นท่ีบริการต้ังแต 

200 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร 

3) สถานบริการประเภท ค หมายความถึง เปนอาคารเด่ียว พื้นท่ีบริการต้ังแต  

500 ตารางเมตรข้ึนไป 

4) สถานบริการประเภท ง หมายความถึง ต้ังอยูในอาคารท่ีประกอบกิจการ 

หลายประเภทรวมกัน พื้นท่ีบริการต้ังแต 200 ตารางเมตรแตไมถึง 500 ตารางเมตร 

5) สถานบริการประเภท จ หมายความถึง ต้ังอยูในอาคารท่ีประกอบกิจการ

หลายประเภทรวมกัน พื้นท่ีบริการต้ังแต 500 ตารางเมตรข้ึนไป 

6) สถานบริการประเภท ฉ หมายความถึง เปนอาคารช้ันเดียวและไมมีผนัง

ภายนอกหรือมีผนังภายนอกซึ่งมีความยาวรวมกันนอยกวาครึ่งหนึ่งของความยาว

เสนรอบรูปภายนอกของพื้นท่ีอาคารท่ีอยูภายใตหลังคาคลุม  พื้นท่ีบริการต้ังแต 

200 ตารางเมตรข้ึนไป 

สถานศึกษา อาคารท่ีมีหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ท่ีมีผูเรียนต้ังแต 6 คนข้ึนไป 

สถานดูแลขนาดเล็ก อาคารสําหรับดูแลเด็กหรือผูใหญต้ังแต 5 คน แตไมเกิน 16 คน ในชวงเวลาใด

เวลาหนึ่งของแตละวัน 

สถานดูแลขนาดกลาง อาคารสําหรับดูแลเด็กหรือผูใหญต้ังแต 5 คน แตไมเกิน 16 คน สามารถคางคืนได 

สถานดูแลขนาดใหญ อาคารท่ีใชสําหรับพักฟนสําหรับผูปวย หรือผูท่ีตองไดรับการดูแลท่ีมีจํานวน

มากกวา 16 คน และใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ศาสนสถาน สถานท่ีชุมนุมคนเพื่อใชเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 

โถงอเนกประสงค สถานท่ีชุมนุมคนเพื่อกิจการใดๆ เชน การประชุม การจัดแสดงสินคา 

อาคารอันตราย อาคารหรือกลุมอาคารหรือพื้นท่ีอาคารท่ีประกอบกิจการผลิต ใช บรรจุ เก็บของแข็ง 

ของเหลวหรือกาซไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุอันตราย และสารเคมี หรือผลิตใชบรรจุ 

เก็บถังหรือกระปองอัดความดัน หรือขบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดฝุนท่ีติดไฟ 
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เครื่องเลนในสวนสนุก เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงต้ังอยูในบริเวณสวนสนุก รวมไปถึงสวนท่ีอยูภายในอาคาร 

เชน อาคารตอนรับ เกมสเซ็นเตอร 

โรงพยาบาล สถานท่ีสําหรับรักษาพยาบาล การผาตัด การดมยา หรือรักษาผูปวยทางจิต 

ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

สนามกีฬาในรม อาคารท่ีใชหรับการแขงขันกีฬา มีหลังคาปกคลุม เชน สนามบาส สนามฟุตซอล 

สนามกีฬากลางแจง อาคารท่ีใชหรับการแขงขันกีฬา ไมมีหลังคาปกคลุม เชน สนามฟุตบอล 

คุก สถานกักกัน ใชเพื่อกักขังนักโทษ หรือควบคุมความประพฤติบุคคลต้ังแต 5 คนข้ึนไป 

คลังสินคา อาคารท่ีใชเก็บสินคา หรือเครื่องจักร 

นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความสะดวกและงายตอการใชงานของหลักเกณฑฉบับนี้จึงไดกําหนดสัญลักษณ

พรอมคําจํากัดความอาคารตามกลุมกิจการการใชงาน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ 

(มยผ. 8301 [12]) มีดังตอไปนี้ 

สธ  หมายถึง  อาคารกลุมสํานักงานธุรกิจ  

พณ  หมายถึง อาคารกลุมพาณิชยกรรม  

ศษ หมายถึง  อาคารกลุมการศึกษา 

ชน   หมายถึง อาคารกลุมชุมนุม ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม ชน-1 ชน-2 ชน-3 ชน-4 และ ชน-5 

พอ  หมายถึง อาคารกลุมพักอาศัย ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม พอ-1 พอ-2 พอ-3 พอ-4 และ พอ-5 

พก  หมายถึง อาคารกลุมพยาบาลและกักขัง ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม พก-1 พก-2 พก-3 และ พก-4  

กส หมายถึง  อาคารกลุมเกบ็สินคาและส่ิงของ ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม กส-1 และ กส-2 

รอ หมายถึง  อาคารกลุมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม รอ-1 และ รอ-2 

สอ  หมายถึง อาคารกลุมเส่ียงอันตรายสูง ซึ่งแบงเปนอาคารกลุม สอ-1 สอ-2 สอ-3 และ สอ-4 

บต หมายถึง อาคารกลุมเบ็ดเตล็ด  

โดยรายละเอียดคําจํากัดความของสัญลักษณอาคารตามกลุมกิจการการใช งานประเภทตาง  ๆ                                                                 

ไดแสดงไวในภาคผนวก ก 
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2.3 ลักษณะวัสดุตกแตงท่ีใชในอาคาร 

วัสดุติดไฟ หมายถึง วัสดุท่ีใชงานและเมื่ออยูภายใตสภาวะแวดลอมท่ีใชงานแลวสามารถติดไฟ                             

และเกิดการเผาไหมเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอน 

วัสดุไมติดไฟ หมายถึงวัสดุท่ีใชงานและเมื่ออยูภายใตสภาวะแวดลอมท่ีใชงานแลวจะไมติดไฟ                           

ไมเกิดการเผาไหม ไมสนับสนุนการเผาไหม หรือปลอยๆท่ีพรอมจะลุกไหมเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอน                                  

วัสดุไมติดไฟ (non-combustible material) ตองผานหลักเกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน                             

มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8] นอกเหนือจากนี้ใหจัดเปนวัสดุติดไฟ 

วัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน หมายถึง วัสดุท่ีใชในการตกแตงผิวดานบนของพื้น ทางลาด บันไดรวมท้ังลูกต้ัง                                         

ภายในอาคาร และหมายความรวมถึงวัสดุคลุมหรือปูบนพื้นหรือบนสวนตางๆ ดังกลาวขางตนดวย 

วัสดุตกแตงพื้น (floor finishing) หมายถึง วัสดุท่ีปูยึดติดถาวรกับผิวหนาของโครงสรางพื้น                                          

ไดแก กระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองยาง ไมปารเก ลามิเนต หินขัด หินลาง 

วัสดุปดผิวหนาพื้น (floor covering) หมายถึง วัสดุท่ีใชปูยึดติดแบบไมถาวร หรือไมยึดติดบนพื้น                                  

เพื่อตกแตง ไดแก พรมชนิดตางๆ แผนโฟมปูพื้นอเนกประสงค เส่ือน้ํามัน 

วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน  หมายถึง วัสดุท่ีใชในการตกแตงผิวภายในอาคาร                                 

ไดแก วัสดุตกแตงผิวของผนัง ฝาหรือแผงกั้นท้ังท่ีติดอยูกับท่ีหรือเคล่ือนยายได วัสดุตกแตงผิวของเสาและคาน                                

วัสดุตกแตงผิวของฝาเพดานประเภทตางๆ และหมายความรวมถึงวัสดุบุผนังท่ีใชเพื่อประโยชนในการปองกันเสียง                                  

และวัสดุท่ีใชเปนฉนวนความรอน  

วัสดุฉนวน หมายถึง วัสดุท่ีทําหนาท่ีปองกันการแพรกระจายของความรอน ความเย็น เสียงหรือเปลวไฟ                                       

จากแหลงกําเนิดไปยังหองอื่น หรือสวนอื่นของอาคาร นิยมทําจากวัสดุไมติดไฟ เชน ใยแกว ใยหิน ใยแร                                     

ซึ่งไมรวมถึงฉนวนกันเสียงบางชนิดทําจากฟองน้ําธรรมดา  

พลาสติกประเภทโฟม หมายถึง พลาสติกท่ีมีการใชสารผสมเพื่อใหเกิดชองวางข้ึนในเนื้อพลาสติก                                   

สงผลใหพลาสติกมีความหนาแนนลดลง (ไมเกิน 320 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) และเพิ่มความเปนฉนวนกันความรอน 

และเสียงมากข้ึน 

วัสดุพลาสติกประเภทโฟม สามารถแบงออกไดเปน  

• EPS (Expanded Polystyrene Foam) • RPU (Rigid Polyurethane Foam) 

• XPS (Extruded Polystyrene Foam) • PIR (Polyisocyanurate Foam) 
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แผนโลหะคอมพอสิต หมายถึง แผนวัสดุท่ีประกอบดวยผิวโลหะดานหนาและดานหลังประกบยึด                                  

กับไสกลางซึ่งเปนวัสดุเสริมความแข็งแรงหรือฉนวน 

แผนฉนวนเสนใยเซลลูโลส (cellulosic fiber insulating board) หมายถึง แผนสักหลาด                                

ท่ีทําจากเสนใยลิกโนเซลลูโลส (มักเปนไมหรือไมไผ) มีความหนาแนนนอยกวา 497 กิโลกรัมตอตารางเมตร                                     

แตมากกวา 160 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

แผนฉนวนเสนใยเซลลูโลส เปนการนําเสนใยมาอัดเขาดวยกัน อาจมีการเติมวัสดุชนิดอื่นเขาไปใน                                                                                                       

ระหวางการผลิตเพื่อปรับปรุงสมบัติตางๆใหดีข้ึน ไดแกสมบัติตานการลามไฟ สมบัติทนน้ํา หรือเพิ่มความแข็งแรง 

เฟอรนิเจอร หมายถึง เครื่องเรือน ไดแก เกาอี้ โซฟา เตียง เปนส่ิงของท่ีสามารถเคล่ือนยายได                                

ทําจากวัสดุหลายประเภท เชน ผาหุมฟองน้ํา ไม โลหะ พลาสติก ไมอัด เปนตน มีจุดประสงคเพื่อใชงานภายในอาคาร                                  

หรือเพื่อใชประดับตกแตงภายในอาคารเพื่อความสวยงาม 

2.4 สวนประกอบของอาคาร 

ทางหนีไฟ (fire exit) หมายถึง สวนหนึ่งของเสนทางหนีไฟท่ีมีการกั้นแยกจากพื้นท่ีภายในอื่นๆ                                 

ของอาคาร หรือส่ิงกอสราง โดยการกอสรางแบบทนไฟและการปองกันชองเปดตามท่ีกําหนดไว เพื่อใชเปนสวนของ 

เสนทางหนีไฟระหวางทางเขาสูทางออกหนีไฟและทางปลอยออก ตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ 

(มยผ. 8301) [12]  

เสนทางสูทางหนีไฟตองมีปายบอกทาง รวมถึงแผนผังบอกทางไปสูทางหนีไฟติดต้ังเปนระยะตามทางเดิน

บริ เวณหนาทางออกสูทางหนีไฟ  โดยปายดังกล าวตองแสดงขอความทางหนีไฟ มีแสงสวางและแสดงว า                                                          

เปนทางหนีไฟใหชัดเจน มีรายละเอียดและขนาดของปายเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร                                   

ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 ถึง 2.3 

           

                  รูปท่ี 2.1 ทางหนีไฟ                             รูปท่ี 2.2 ตัวอยางแผนผังบอกทางไปสูทางหนีไฟ 
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รูปท่ี 2.3 รูปแบบปาย หรือเครื่องหมายแสดงทางออกหนีไฟ [12] 

ชองบันไดสําหรับหนีไฟ (exit stairways) หมายถึง ชองบันไดท่ีท่ีมีการกั้นแยกจากพื้นท่ีภายในอื่นๆ 

ของอาคาร หรือส่ิงกอสราง โดยการกอสรางแบบทนไฟและการปองกันชองเปดตามท่ีกําหนดไว เพื่อใชเปนสวนของ 

เสนทางหนีไฟระหวางทางเขาสูทางออกหนีไฟและทางปลอยออก ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 และ 2.5 

             

         รูปท่ี 2.4 ชองบันไดสําหรับหนีไฟภายในอาคาร             รูปท่ี 2.5 บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 

ทางลาด (ramp) หมายถึง พื้นผิวทางเดินท่ีมีความลาดชันมากกวา 1 หนวยแนวด่ิงตอ 20 หนวยแนวราบ 

(5 เปอรเซ็นต ความลาดชัน) ตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ (มยผ. 8301) [12] ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 

        

รูปท่ี 2.6 ทางลาด 
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ทางผานหนีไฟ (exit passageway) หมายถึง สวนหนึ่งของทางออกหนีไฟ ซึ่งกั้นแยกจากพื้นท่ี                              

ภายในอื่นๆ ของอาคารหรือส่ิงกอสรางโดยการกอสรางแบบทนไฟและการปองกันชองเปด และเปนทางออกหนีไฟ

แนวราบ เพื่อไปยังทางปลอยออกหรือทางสาธารณะ ตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ (มยผ. 8301) 

[12] ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 

  

รูปท่ี 2.7 ทางผานหนีไฟ 

สวนปดลอมชองบันไดหนีไฟ (enclosure for exit stairways) หมายถึง สวนหนึ่งของชองบันได                             

ท่ีมีการกั้นแยกจากพื้นท่ีภายในอื่น  ๆของอาคาร หรือส่ิงกอสราง โดยการกอสรางแบบทนไฟและการปองกันชองเปด  

ชองทางเดิน (corridor) หมายถึง ชองทางท่ีกั้นระหวางหอง รวมไปถึงทางเขาสูทางหนีไฟท่ีมีสวนปดลอม                                 

และเปนสวนของเสนทางหนีไฟ ท่ีนําไปสูทางออกหนีไฟ ตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ                             

(มยผ. 8301) [12] ดังแสดงในรูปท่ี 2.8  

         

รูปท่ี 2.8 ชองทางเดิน 
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ทางเขาสูทางออกหนีไฟ (exit access) หมายถึง สวนหนึ่งของระบบเสนทางหนีไฟท่ีเช่ือมตอพื้นท่ีใชสอย 

ของอาคารหรือส่ิงกอสรางไปสูทางออกหนีไฟ ตามมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ (มยผ. 8301) [12]                                           

ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 

       

รูปท่ี 2.9 ทางเขาสูทางออกหนีไฟ 

หองหรือพื้นท่ีปดลอม (room and enclosed space) หมายถึง พื้นท่ีวางใด ๆ ท่ีสามารถแบงเปนสวน  ๆ                                                

ภายในโครงสรางท่ีกําหนดได มักจะมีชองทางเดินอยูระหวางหอง และแตละหองจะกั้นดวยผนัง หรือประตู                                             

ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 

   

รูปท่ี 2.10 หองหรือพื้นท่ีปดลอม [13][14] 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (automatics fire extinguisher system) 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หมายถึง ระบบดับเพลิงท่ีสามารถทํางานไดทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม                                                

หรือความรอนจากเพลิงไหม เชน หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler) [15] หรือระบบอื่น                                       

ท่ีเทียบเทา  

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีหลากหลายแบบ ซึ่งแตละแบบมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และประเภทของเช้ือเพลิง                                         

ท่ีอยูภายในพื้นท่ีนั้น  ๆโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีมีการใชงานกันแพรหลายคือ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ                                     
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(automatic sprinkler system) ซึ่งหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะทํางานเมื่อเกิดเพลิงไหมภายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง                             

ถึงคาท่ีหัวกระจายน้ําดับเพลิงนั้นๆ กําหนดไว 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler)  

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ หมายถึง หัวกระจายน้ําท่ีสามารถเปดใหน้ําไหลไดโดยอัตโนมัติ                                           

จากการทํางานของสวนตอบสนองตอความรอนท่ีปดรูทางผานน้ําไวในสภาวะปกติ และหัวกระจายน้ําท่ีติดต้ัง 

บนระบบทอยืนท่ีจะกระจายน้ําในรูปแบบท่ีกําหนดไวเพื่อการควบคุมเพลิง  

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติมีหลายประเภท ไดแก หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดขยายความครอบคลุม                                    

พื้นท่ีอันตรายนอย หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดขยายความครอบคลุมพื้นท่ีอันตรายปานกลาง หัวกระจายน้ําดับเพลิง  

ชนิดฝงเสมอแนวฝา  หัวกระจายน้ําดับเพลิงท่ีมีการเคลือบผิว การเคลือบสีท่ีผิว หรือการชุบโลหะท่ีผิว                         

หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดซอนในฝาเพดาน หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดทอแหง หัวกระจายน้ําดับเพลิงรุนเกา                                              

หัวกระจายน้ําท่ีสามารถควบคุมการไหล หัวกระจายน้ําดับเพลิงเคลือบข้ีผ้ึงสําหรับอุณหภูมิแวดลอมสูง                               

หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดหัวเปด หัวกระจายน้ําแบบคว่ําลง (ดังแสดงในรูปท่ี 2.11) หัวกระจายน้ําดับเพลิง 

แบบตอบสนองไว หัวกระจายน้ําแบบตอบสนองไวขยายพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีอันตรายนอย หัวกระจายน้ํา                                

แบบตอบสนองไวขยายพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีอันตรายปานกลาง หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดฝงในฝาเพดาน                                        

หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดติดต้ังบนผนัง หัวกระจายน้ําดับเพลิงชนิดหัวโปรยน้ํา และหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

ชนิดหงาย ซึ่งการใชงานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแตละประเภท จะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม                         

และประเภทของหอง ดังแสดงรายละเอียดการใชและการติดต้ังในมาตรฐาน มยผ. 8127-52 [15] 

         

รูปท่ี 2.11 ตัวอยางหัวกระจายน้ําแบบคว่ําลง  
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สวนที่ 3 รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบที่เก่ียวของ 

3.1 รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

สมบัติท่ีเปนอันตรายจากเพลิงไหมของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในสามารถแยกออกเปน

สมบัติ ท่ี เกี่ ยวกับการติดไฟ (combustibility)  การลามไฟ ( flame spread)  และการกระจายควัน                                

(smoke development) ของวัสดุตกแตง ซึ่งกําหนดจากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7]                                  

หรือ ASTM E136 [8] สําหรับการติดไฟ และมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] สําหรับการลามไฟ                                                        

และการกระจายควัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การทดสอบการติดไฟ ตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

1) เครื่องทําความรอน มีลักษณะเปนทรงกระบอก ดานนอกหุมดวยฉนวนกันความรอน                                  

และติดต้ังเทอรโมคัปเปลเพื่อใชในการวัดอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 

 

รูปท่ี 3.1 เครื่องทําความรอน [7] 
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2) ตะแกรงทดสอบ สําหรับรองรับตัวอยางวัสดุ มีรายละเอียดดังรูปท่ี 3.2 และ 3.3 

 
(ก) [8] 

 
(ข) [17] 

รูปท่ี 3.2 (ก) ตะแกรงทดสอบสําหรับตัวอยางทดสอบ Option A  (ข) ตัวอยางทดสอบ Option A 

 

 
(ข) 

                            (ก) [8]                                                                      

รูปท่ี 3.3 (ก) ตะแกรงทดสอบสําหรับตัวอยางทดสอบ Option B  (ข) ตัวอยางทดสอบ Option B 

 

การเตรียมตัวอยาง 

การเตรียมตัวอยางการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E136 [8] มี 2 Option ดังนี้ 

Option A  ตัวอยางเปนรูปรางทรงส่ีเหล่ียม ขนาด 38 x 38 x 51 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.2 

Option B  ตัวอยางเปนรูปรางทรงกระบอกขนาด เสนผานศูนยกลาง 45 (+0/-2) มิลลิเมตร                                                               

และสูง 50 (±3) มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 
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หากความหนาของวัสดุเกินกวาท่ีกําหนด ใหไสแตงจนไดขนาดท่ีเหมาะสม และหากความหนา                                     

ของวัสดุบางกวาท่ีตองการ ใหนําตัวอยางวัสดุมาประกบกันหลายช้ันเพื่อใหไดความหนาท่ีเหมาะสม โดยการนําวัสดุ                                                      

มาประกบกันและมัดตัวอยางแตละช้ันดวยลวดเหล็กท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 0.5 มิลลิเมตร โดยระวัง                                                       

ไมใหเกิดการกดอัดระหวางช้ันมากเกินไป และความหนาแนนรวมของตัวอยางวัสดุจะตองไมเปล่ียนแปลง                                                     

ไปจากเดิมมากเกินไป ในการทดสอบแตละครั้งใหใชตัวอยางจํานวน 5 ตัวอยาง  

ข้ันตอนการทดสอบ 

การทดสอบการติดไฟของวัสดุตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 หรือ ASTM E136 มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. นําตัวอยางวัสดุท่ีเตรียมไวไปอบในอุณหภูมิ 60 (±5) องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 – 24 ช่ัวโมง                                                         

ท้ิงไวใหเย็นลงในอุณหภูมิหองพรอมช่ังน้ําหนัก (ความละเอียด 0.01 กรัม) 

2. ปรับอุณหภูมิของเครื่องทําความรอนใหเทากับ 750 องศาเซลเซียส  

3. ใสตัวอยางในชองทดสอบ จัดตําแหนงใหอยูกึ่งกลาง โดยติดเทอรโมคัปเปลบริเวณผิวดานนอก                                                               

ของวัสดุทดสอบและภายในชองทดสอบ จับเวลาเริ่มทดสอบทันทีเมื่อใสตัวอยางในชองทดสอบ 

4. ทําการทดสอบจนกวาเทอรโมคัปเปลบริเวณผิวดานนอกวัสดุทดสอบและภายในชองทดสอบ

วัดอุณหภูมิไดสูงสุด หรือ ส้ินสุดการทดสอบเมื่ออุณหภูมิท่ีเทอรโมคัปเปลบริเวณผิวดานนอก                              

และกึ่งกลางวัสดุทดสอบวัดไดมีคาเพิ่มข้ึนนอยกวา 1 องศาเซลเซียสตอนาที เปนเวลา 10 นาที 

 

2.  การทดสอบการลามไฟและการกระจายควัน ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16]                                                           

หรือ ASTM E84 [9] หรือ NFPA 255 [18] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

เครื่องมือในการทดสอบมีลักษณะคลายกลองยาวเปนชองทดสอบ โดยติดต้ังตัวอยางทดสอบ                                    

ไวดานบนของกลองและหันผิวทดสอบลงเพื่อรับเปลวไฟท่ีถูกปลอยจากหัวปลอยเปลวไฟขางหนึ่งทางดานลาง                                                     

ผนังของชองทดสอบหุมดวยฉนวนทนไฟ ผนังดานยาวดานหนึ่งของเครื่องมีชองกระจกสําหรับสังเกตทดสอบ                                            

มีประตูระบายอากาศและเครื่องดูดอากาศเพื่อควบคุมอากาศภายในชองทดสอบ โดยใชเครื่อง photoelectric cell                                           

วัดปริมาณควันท่ีเกิดข้ึนภายในชองทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3.4 
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รูปท่ี 3.4 เครื่องทดสอบการลามไฟและการกระจายควัน (มยผ. 8206-52 [16]) 

การเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางท่ีนํามาทดสอบ จะตองมีลักษณะเชนเดียวกับสภาพการใชงานจริง ขนาดกวาง 50-60 เซนติเมตร 

ยาว 7.3 (+0.3/-0.15) เมตร ความหนาสูงสุด 10 เซนติเมตร และจะตองมีความยาวตอเนื่องหรือเปนการเช่ือมตอ                                                       

แบบชนปลาย 

ข้ันตอนการทดสอบ  

การทดสอบการลามไฟและการกระจายควันของวัสดุตกแตงผิว ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52                                                                 

หรือ ASTM E84 มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ติดต้ังตัวอยางทดสอบในชองทดสอบใหแลวเสร็จกอนการใหความรอน 

2. จุดติดเปลวไฟทดสอบ สังเกตลักษณะเปลวไฟ หากเปลวไฟมีลักษณะการลามไฟดังรูปท่ี 3.5                                             

ใหบันทึกระยะทางกับเวลาท่ีเปลวไฟเคล่ือนตัวสูงสุด ตลอดชวง 10 นาที หากเปลวไฟ                                                                   

ไมมีลักษณะการลามไฟ ดังเชนรูปท่ี 3.6 ไมตองบันทึกระยะทางการขยายตัวของเปลวไฟ                                                 

ระยะการลามไฟท่ีไดจากการสังเกต คือระยะท่ีวัดไดลบดวย 1.40 เมตร (ตําแหนง                                                            

ของหัวปลอยเปลวไฟทดสอบ) ดังแสดงในรูปท่ี 3.5 และ 3.6  
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   รูปท่ี 3.5 เปลวไฟท่ีมีลักษณะการลามไฟ [16]          รูปท่ี 3.6 เปลวไฟท่ีไมมีลักษณะการลามไฟ [16] 

3. บันทึกคา ท่ีไดจาก photoelectric cell ขณะเริ่มทําการทดสอบ และทุก 15 วินาที                                           

ระหวางการทดสอบ 

4. บันทึกคาแรงดันของกาซ ความแตกตางของความดันกาซท่ีชองทางเขา และปริมาณกาซ                                                 

ท่ีใชในการทดสอบ 

5. สามารถส้ินสุดการทดสอบกอน 10 นาทีได หากตัวอยางเกิดไฟไหมตลอดท้ังช้ินตัวอยาง 

นําผลการทดสอบมาคํานวณหา ดัชนีการลามไฟ (Flame Spread Index, FSI) และดัชนีการกระจายควัน                                                      

(Smoke Developed Index, SDI)  

3. การทดสอบพฤติกรรมการเผาไหมของวัสดุตกแตงผิวในหองทดสอบ ตามมาตรฐาน                                              

มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 265 [20] และการทดสอบพฤติกรรมการเผาไหมของวัสดุตกแตง                                         

(ท่ีไมใชสิ่งทอ) ในหองทดสอบ ตามมาตรฐาน NFPA 286 [21] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

เครื่องมือในการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 265 [20] หรือ NFPA 286 

[21] ประกอบไปดวย 

1. หองทดสอบเพ ลิง ไ หม  ประกอบด วยวั ส ดุ ท่ี ไ ม เ ผา ไ หม  โดยมี ความหน าแน น                                    

500-800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร มีพื้นเพดานและผนังท่ีต้ังฉากกับพื้นท้ัง 4 ดาน                                

มีความยาว 3.6 (±0.05) เมตร ความกวางและความสูง 2.4 (±0.05) เมตร มีประตู                                                

ขนาดความกวาง 0.8 (±0.01) เมตร ความสูง 2.0 (±0.01) เมตร ณ ตําแหนงกึ่งกลาง                                             

ของผนังดานกวางดานใดดานหนึ่งเพียงประตูเดียว และความหนาผนังพื้นและเพดานในหอง                                

ไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.7 และ 3.8 
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รูปท่ี 3.7 ลักษณะของหองทดสอบเพลิงไหม [19] 

 

 

รูปท่ี 3.8 รายละเอียดของหองทดสอบเพลิงไหม 

2. มีเครื่องจุดติดไฟ ใสกรวดและทรายโดยใชตะแกรงโลหะบางค่ันระหวางช้ัน ใชเช้ือเพลิง                                   

จากกาซโพรเพนธรรมชาติ ติดต้ังไวบนพื้นบริเวณมุมหองฝงตรงขามกับประตู โดยผิวของเครื่อง                                       

จุดติดไฟตองสัมผัสกับวัสดุตัวอยาง ดังแสดงในรูปท่ี 3.9 
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รูปท่ี 3.9 เครื่องจุดติดไฟ [19] 

3. อุปกรณวัดฟลักซความรอน ติดต้ังอยูบริเวณกึ่งกลางพื้นหองทดสอบและอยูสูงจากพื้น

ประมาณ 5-30 มิลลิเมตร 

4. เครื่องดูดควัน 

5. ทอระบายควันกาซสําหรับเก็บตัวอยางกาซท่ีเกิดจากการทดสอบ 

6. เครื่องวัดความหนาแนนของควัน โดยการวัดแสงท่ีถูกบดบังโดยควันท่ีเกิดจากการทดสอบ 

การเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางท่ีนํามาทดสอบ จะตองมีลักษณะเชนเดียวกับสภาพการใชงานจริง ติดต้ังกับผนัง 3 ดาน                              

และเพดาน โดยใชการตอกตะปู ติดกาว หรือระบบการยึดอื่นๆ ท่ีใกลเคียงกับการติดต้ังตามการใชงานจริง                      

หากวัสดุทดสอบมีพื้นผิวบางหรือเปนวัสดุ thermoplastic ท่ีอาจหลอมละลาย ตองติดต้ังบนฐานรอง                                 

ท่ีทําจากซิลิกาเสริมไฟเบอร ยิปซั่ม แผน chipboard หรือวัสดุท่ีไมติดไฟอื่นๆ 

ข้ันตอนการทดสอบ 

การทดสอบการเผาไหมของวัสดุตกแตงผิวภายในหองทดสอบ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. วัดและบันทึกคาเริ่มตนของอุปกรณตางๆ 

2. บันทึกผลการติดไฟของเพดาน การลุกลามของเพลิงตามพื้นผิวของผนังและเพดาน                         

การเปล่ียนแปลงการใหความรอนของเตาเผา และการลุกลามของไฟออกนอกประตู                             

โดยมีเวลากํากับ ดังแสดงในรูปท่ี 3.10 

3. หยุดการทดสอบเมื่อเกิดแฟลชโอเวอรหรือส้ินสุดเปลวไฟครบ 20 นาที 

4. บันทึกผลการเสียหายของตัวอยางทดสอบและพฤติกรรมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะผิดปกติ  
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รูปท่ี 3.10 การทดสอบการเผาไหมของวัสดุตกแตงผิวภายในหองทดสอบ [19] 

3.2 รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบตามลักษณะของวัสดุตกแตงผิวพ้ืนภายใน  

สมบัติท่ีเปนอันตรายจากเพลิงไหมของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน ประกอบดวย การติดไฟของวัสดุ                                          

จากการแผรังสีความรอน (radiant heat) และการลามไฟของวัสดุ ซึ่งเปนขอกําหนดหลักท่ีใชในการทดสอบ

เพื่อหาสมบัติของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน โดยไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52 [22]                                                  

หรือ ASTM E648 [10] และการทดสอบ ASTM D2859 [23]  

1. การทดสอบรังสีความรอนวิกฤติสําหรับวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน ตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52 [22]                                    

หรือ ASTM E648 [10] 
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เคร่ืองมือในการทดสอบ 

ชุดเครื่องทดสอบระบบปด โดยมีแผนรังสีใหความรอนอยูดานในเครื่องทดสอบและมีหัวปลอยเปลวไฟ                         

อยูดานลางเครื่องทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3.11 และ 3.12 

     

รูปท่ี 3.11 เครื่องทดสอบรังสีความรอนวิกฤติสําหรับวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน [22]                           

 
รูปท่ี 3.12 รายละเอียดของเครื่องทดสอบรังสีความรอนวิกฤติสําหรับวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน [22] 
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การเตรียมตัวอยาง 

โครงทดสอบท่ีมีขนาด 200 x 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งตัวอยางทดสอบตองมีขนาดใหญกวาโครงทดสอบ                                  

ประมาณ 50 มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงทดสอบดวยกาว หรือการยึดติดทางกลท่ีขอบของวัสดุทดสอบ                                        

โดยตองเตรียมตัวอยางเพื่อใชในการทดสอบไมนอยกวา 3 ชุด 

ข้ันตอนการทดสอบ 

1. ใหความรอนชองทดสอบจากแผนใหรังสีเปนเวลา 1.5 ช่ัวโมง โดยกอนการทดสอบในชองทดสอบ

ตองมีอุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียส 

2. ติดต้ังตัวอยางทดสอบเขากับโครงทดสอบ โดยต้ังหัวปลอยเปลวไฟท่ีระยะ 50 มิลลิเมตร                                         

เหนือผิวตัวอยางตัวอยาง 

3. ใหตัวอยางทดสอบไดรับความรอนจากแผนใหรังสีเปนเวลา 5 นาที หากตัวอยางทดสอบติดไฟ

ภายใน 5 นาที ใหบันทึกคาเวลา แลวทําการทดสอบตอ 

4. นําเปลวไฟทดสอบสัมผัสกับตัวอยางทดสอบท่ีระยะเริ่มตน ท้ิงไว 5 นาที แลวจึงยายเปลวไฟ

ทดสอบไปยังตําแหนง 50 มิลลิเมตรหรือมากกวา เหนือตัวอยางทดสอบ และดับเปลวไฟ  

5. ใหส้ินสุดการทดสอบเมื่อตัวอยางไมมีเปลวไฟ จากนั้นวัดระยะการติดไฟจากจุดเริ่มตน                                                      

จากนั้นทําการเทียบกราฟการกระจายตัวของฟลักซ เพื่อหาคาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติ                                                            

ณ จุดท่ีเปลวไฟส้ินสุด หรือการติดไฟของตัวอยางทดสอบ 

 

2. การทดสอบการลามไฟของวัสดุปดผิวหนาพื้น ตามมาตรฐาน ASTM D2859 [23] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

1. Methenamine Tablet ดังแสดงในรูปท่ี 3.13  

2. test chamber ลักษณะเปนกลองทําจากวัสดุท่ีไมติดไฟ หนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร                                

ขนาด 300 x 300 x 300 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.14 

                                   
                     รูปท่ี 3.13 Methenamine Tablet               รูปท่ี 3.14 test chamber 
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3. แผนโลหะ หนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร เจาะเปนรูตรงกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง                             

200 มิลลิเมตร (±5มิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปท่ี 3.15 

4. โถดูดความช้ืน (desiccator) ดังแสดงในรูปท่ี 3.16 

     
                   รูปท่ี 3.15 แผนโลหะ                                  รูปท่ี 3.16 โถดูดความช้ืน 

 

การเตรียมตัวอยาง 

1. ตัดวัสดุท่ีจะทําการทดสอบเปนช้ินส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 230 มิลลิเมตร จํานวน 8 ช้ิน 

2. ปรับสภาวะช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส (±1 องศาเซลเซียส) และความช้ืนสัมพัทธ                               

65% (±2%) ตามชนิดของเสนใยเปนเวลาดังนี ้

- 8 ช่ัวโมง กรณีเปนเสนใยขนสัตวหรือเรยอน  

- 6 ช่ัวโมง กรณีเปนเสนใยฝายหรือลินิน  

- 4 ช่ัวโมง กรณีเปนเสนใยอะซิเตด  

- 2 ช่ัวโมง กรณีท่ีเปนเสนใยท่ีมี moisture regain นอยกวา 5% 

3. ทําความสะอาดช้ินทดสอบดวยเครื่องดูดฝุนเพื่อกําจัดเศษส่ิงสกปรกหรือเสนใยท่ีหลุดรวง 

 

ข้ันตอนการทดสอบ 

1. อบช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลาอยางนอย 2 ช่ัวโมง 

2. ปลอยใหเย็นในโถดูดความช้ืนเปนเวลาอยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยวางแนวราบใหขนอยูดานบน                                      

และไมวางซอนกัน ช้ินทดสอบบางชนิดเกิดการงอบริเวณขอบเมื่อผานการอบ ดังนั้น กอนวางลง                                          

ในโถดูดความช้ืนใหดัดช้ินทดสอบในทิศทางตรงกันขามกอน 

3. ต้ัง test chamber ในตูดูดควัน (ปดพัดลมดูดอากาศ) 

4. นํา ช้ินทดสอบออกจากโถดูดความช้ืน ทําการแปรงขนให ต้ังตรงและนําไปวางใน                                 

test chamber และวางแผนโลหะลงบนช้ินทดสอบ 

5. ขีดเสนตามขอบวงกลมดานในของแผนโลหะ ดังแสดงในรูปท่ี 3.17 
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6. วาง Methanamine Tablet บนกึ่งกลางช้ินทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3.18                                                     

7. จุดไฟท่ีดานบนของเม็ด Methanamine Tablet โดยไมใหเปลวไฟจากไมขีดสัมผัสกับผิวหนา                                     

ช้ินทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3.19 และ 3.20 

    

          รูปท่ี 3.17 การขีดเสนบนช้ินทดสอบ                         รูปท่ี 3.18 Methanamine Tablet  

                                                                                     บนกึ่งกลางช้ินทดสอบ 

    

  รูปท่ี 3.19 การจุดไฟบน Methanamine Tablet       รูปท่ี 3.20  Methanamine Tablet ท่ีติดไฟแลว 

8. ปดประตูตูดูดควัน 

9. ปลอยใหช้ินทดสอบไหมไฟจนกวาเปลวไฟจะดับ หรือไฟไหมไปจนถึงเสนท่ีขีดไว 

10. นําช้ินทดสอบออกจาก test chamber วัดระยะหางระหวางขอบรอยไฟท่ีไหมกับเสนท่ีขีดไว                                                                

โดยวัดจากขอบรอยไหมท่ีหางจากจุดกึ่งกลางท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 3.21  

11. บันทึกผลระยะของรอยไหม และทดสอบจนครบท้ังหมด 8 ช้ิน 
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รูปท่ี 3.21 การวัดระยะของรอยไหม 

 

3.3 รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบของวัสดุตกแตงประเภทผา ผามาน ผาแขวน 

 สมบัติท่ีเปนอันตรายจากเพลิงไหมของวัสดุตกแตงผามาน ผาแขวนเปนสมบัติ ท่ีเกี่ยวกับ                          

ระยะเวลาการลามไฟ (flame time) และน้ําหนักท่ีสูญเสียไปจากการเผาไหม (mass loss) ของวัสดุ                           

ซึ่งกําหนดจากการทดสอบดวยมาตรฐาน NFPA 701 [11] โดยมี 2 วิธี คือ Method 1 สําหรับวัสดุส่ิงทอ                                             

ท่ีมีความหนาแนนนอยกวา 700 กรัมตอตารางเมตร และ Method 2 สําหรับวัสดุส่ิงทอท่ีมีความหนาแนน                                                 

700 กรัมตอตารางเมตรข้ึนไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. การทดสอบการลามไฟของวัสดุตกแตงประเภทผา ผามาน ผาแขวนท่ีมีความหนาแนนนอยกวา                                   

700 กรัมตอตารางเมตร ตามมาตรฐาน NFPA 701 Method 1 [11] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

ชุดเครื่องทดสอบการวัดการเผาไหมและการลามไฟของวัสดุส่ิงทอ NFPA 701-1 ประกอบดวยหัวจุดไฟ  

แทนยึดวัสดุ และเครื่องจับเวลาการจุดติดไฟ ดังแสดงในรูปท่ี 3.22 

 
รูปท่ี 3.22 เครื่องทดสอบการวัดการเผาไหมและการลามไฟ 

ของวัสดุส่ิงทอ NFPA 701 Method 1 [24] 
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การเตรียมตัวอยาง 

1. ตัดตัวอยางสําหรับทดสอบใหมีขนาดความกว าง 150 มิลลิเมตร (±5 มิลลิเมตร)                                    

ความยาว 400 มิลลิเมตร (±5 มิลลิเมตร) โดยตัดใหดานยาวขนานกับแนวยืนของผา                                                              

จํานวน 10 ช้ิน  

2. ช้ินตัวอยางท่ีนํามาทดสอบตองตัดใหหางจากขอบของช้ินตัวอยางไมนอยกวา 1 ใน 10                                                             

ของความกวางของช้ินตัวอยาง ดังแสดงในรูปท่ี 3.23 

 
รูปท่ี 3.23 บริเวณท่ีนําไปตัดช้ินตัวอยาง 

ในกรณีท่ีตัวอยางมีลักษณะเปนช้ัน มากกวา 1 ช้ันซอนกันใหเย็บทุกช้ันติดเขาดวยกัน                                                         

ดวยดายพอลิเอสเตอรหรือฝายเบอร 40 เย็บท่ีขอบท้ังส่ีดานของช้ินตัวอยาง โดยหางจากขอบ                                                              

5 มิลลิเมตร (±1 มิลลิเมตร) และเย็บบริเวณกึ่งกลางตามแนวยาวของช้ินตัวอยาง                                      

อีก 1 ตะเข็บ ดังแสดงในรูปท่ี 3.24 

 
รูปท่ี 3.24 การเย็บช้ินตัวอยาง 
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ข้ันตอนการทดสอบ 

1. อบช้ินตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (±3 องศาเซลเซียส) เปนเวลาอยางนอย                                    

30 นาทีกอนทดสอบ หากช้ินตัวอยางมีการเสียรูปท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ใหอบช้ินตัวอยาง                          

ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (±5 องศาเซลเซียส) เปนเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง                                 

กอนทดสอบ 

2. ทําเครื่องหมายลําดับ 1-10 บนช้ินตัวอยาง ช่ังน้ําหนัก บันทึกผล 

3. นําช้ินตัวอยางไปติดต้ังกับ pin bar สําหรับแขวน ดังรูปท่ี 3.25 

 

รูปท่ี 3.25 การติดต้ังช้ินตัวอยางกับ pin bar 

4. ถวงน้ําหนักดวยคลิปน้ําหนัก 3 กรัม (±0.2 กรัม) โดยมุมจับของคลิปอยูเหนือจากปลายช้ินทดสอบ                                

5 มิลลิเมตร (±1 มิลลิเมตร) ดังแสดงในรูป 3.26 

5. นําช้ินตัวอยางทดสอบไปติดต้ังท่ีเครื่องเพื่อเตรียมเริ่มการทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3.27 

                  
                รูปท่ี 3.26 การถวงน้ําหนักบริเวณปลายผา         รูปท่ี 3.27 การติดต้ังช้ินตัวอยาง 
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6. จุดไฟ จับเวลา 45±1  วินาที (flame time) และดับไฟ หากช้ินตัวอยางมีการหยด                                              

บันทึกระยะเวลาต้ังแตหยดท่ีติดไฟจนหยดนั้นดับ  

7. หลัง 45 วินาที หากช้ินตัวอยางมีการลุกไหมตอ ใหจับเวลา (after flame time) จนกวาไฟจะดับ  

8. บันทึกผลน้ําหนักของช้ินตัวอยางท่ีเหลือจากการเผาไหม ทําซ้ําจนครบ 10 ช้ินตัวอยาง 

2. การทดสอบการลามไฟของวัสดุตกแตงประเภทผา ผามาน ผาแขวนท่ีมีความหนาแนนต้ังแต 

700 กรัมตอตารางเมตร ข้ึนไป ตามมาตรฐาน NFPA 701 Method 2 [11] 

เคร่ืองมือในการทดสอบ 

เปนชุดเครื่องทดสอบการวัดการเผาไหมและการลามไฟของวัสดุส่ิงทอ NFPA 701-2 ประกอบดวย                                      

หัวจุดไฟ แทนยึดวัสดุ และเครื่องจับเวลาการจุดติดไฟ ดังแสดงในรูปท่ี 3.28 

 
รูปท่ี 3.28 เครื่องทดสอบการวัดการเผาไหมและการลามไฟ 

ของวัสดุส่ิงทอ NFPA 701 Method 2 [25] 

การเตรียมตัวอยาง 

1. ในกรณีท่ีตัวอยางมีการใชงานแบบพับ เชน ผามาน ใหตัดตัวอยางสําหรับทดสอบใหมีขนาด

ความกวาง 610 มิลลิเมตร (±25 มิลลิเมตร) ความยาว 1,200 มิลลิเมตร (±25 มิลลิเมตร) 

โดยตัดใหดานยาวขนานกับแนวยืนของผา จํานวนอยางนอย 4 ช้ิน และติดต้ังตัวอยางเขากับเครื่อง

ในลักษณะพับ 4 พับ ขนาดความลึกของรอบพับ 125 มิลลิเมตร (±20 มิลลิเมตร)                                   

ดังแสดงในรูปท่ี 3.29 
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2. ในกรณีท่ีตัวอยางไมไดใชงานแบบพับ เชน ผามานแบบขึงตึง ผาประดับ ใหตัดช้ินตัวอยาง

สําหรับทดสอบใหมีขนาดความกวาง 125 มิลลิเมตร  ความยาว 1,200 มิลลิเมตร                                  

(±25 มิลลิเมตร) โดยตัดใหดานยาวขนานกับแนวยืนของผา จํานวนอยางนอย 10 ช้ิน                                       

และติดต้ังตัวอยางเขากับเครื่องดวยลักษณะตามท่ีใชงานจริง ดังแสดงในรูปท่ี 3.30 

            
                     รูปท่ี 3.29 การติดต้ังช้ินตัวอยางท่ี                รูปท่ี 3.30 การติดต้ังช้ินตัวอยาง 

                           มีการใชงานแบบพับ [11]                     ท่ีไมไดมีการใชงานแบบพับ [11] 

3. ในกรณีท่ีตัวอยางมีลักษณะเปนช้ัน มากกวา 1 ช้ันซอนกัน ใหตัดช้ินตัวอยางขนาดความกวาง                                 

610 มิลลิเมตร ความยาว 1,200 มิลลิเมตร และเย็บทุกช้ันติดเขาดวยกันดวยดายพอลิเอสเตอร                                                      

หรือฝายเบอร 40 เย็บท่ีขอบท้ังส่ีดานของช้ินตัวอยาง โดยหางจากขอบ 5 มิลลิเมตร                                 

(±1 มิลลิเมตร) และเย็บบริเวณกึ่งกลางตามแนวยาวของช้ินตัวอยางอีก 1 ตะเข็บ                                      

ดังแสดงในรูปท่ี 3.31 

 
รูปท่ี 3.31 การเย็บตัวอยางมีลักษณะเปนช้ัน 
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ข้ันตอนการทดสอบ 

1. อบช้ินตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (±3 องศาเซลเซียส) ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง                                            

หรือมากกวา 3 ช่ัวโมงกอนทดสอบ หากช้ินตัวอยางมีการเสียรูปท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส                                            

ใหอบช้ินตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (±5 องศาเซลเซียส) ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง                                      

กอนทดสอบ 

2. เริ่มการทดสอบภายใน 2 นาที หลังจากช้ินตัวอยางออกจากตูอบ 

3. ติดต้ังช้ินตัวอยาง โดยใหขอบของช้ินตัวอยางสูงกวาหัวจุดไฟ 100 มิลลิเมตร และหางจากหัวจุดไฟ                                                   

20 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูป 3.32 

 

รูปท่ี 3.32 การติดต้ังช้ินตัวอยาง 

4. จอหัวพนไฟเขากับช้ินตัวอยาง โดยใหหัวพนไฟทํามุมเงย 25 องศาตามแนวด่ิง 

5. จุดไฟ ปรับใหเปลวไฟมีความสูง 280 มิลลิเมตร (±12 มิลลิเมตร) จับเวลา 120 วินาที                                          

(flame time) และดับไฟ หากช้ินตัวอยางมีการหยด ใหบันทึกระยะเวลาต้ังแตหยดท่ีติดไฟ                                      

จนหยดนั้นดับ  

6. หลัง 120 วินาที หากช้ินตัวอยางมีการลุกไหมตอ ให จับเวลา (after flame time)                                          

จนกวาไฟจะดับ 

3.4 รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบวัสดุตกแตงประเภทเฟอรนิเจอร 

สมบัติท่ีเปนอันตรายจากเพลิงไหมของวัสดุตกแตงประเภทเฟอรนิเจอรไดแก สมบัติท่ีเกี่ยวกับการลุกไหม                                     

(ignition) และการคุแดง (smoldering) ของวัสดุ โดยจะตองทดสอบตามเกณฑของมาตรฐาน BS EN 1021                                             

Method 1 [26] และ Method 2 [27] และ BS 5852 Source 5 และ Source 7 [28] โดยมีรายละเอียด                          

ดังตอไปนี้ 
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เคร่ืองมือในการทดสอบ 

1. โครงทดสอบ (test rig) ประกอบดวยโครงเหล็กรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 2 อัน ท่ีพับเขาหากันได

และล็อคต้ังเปนมุมฉากซึ่งกันและกัน (ลักษณะคลายโครงโซฟา) โครงเหล็กแผนหลังมีความกวาง                                     

450 มิลลิเมตร (±2 มิลลิเมตร) สูง 300 มิลลิเมตร (±2 มิลลิเมตร) และแผนเหล็กตัวฐาน                                  

มีความกวาง  450 มิลลิเมตร (±2 มิลลิเมตร) ลึก 150 มิลลิเมตร (±2 มิลลิเมตร)                                              

ดังแสดงในรูปท่ี 3.33 

 

รูปท่ี 3.33 โครงทดสอบ (test rig)                                       

2. วัสดุยัดไส 2 ช้ิน มีขนาดเทากับโครงทดสอบ มีความหนา 75 มิลลิเมตร (±2 มิลลิเมตร)                               

ดังแสดงในรูปท่ี 3.34 

 

รูปท่ี 3.34 วัสดุยัดไส 
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3. แหลงกําเนิดไฟ  

BS EN 1021 Method 1  

การใชแหลงกําเนิดไฟจากบุหรี่ไมมีไสกรอง มีอัตราการเผาไหมแบบไรเปลวไฟ 

เทากับ 8 นาทีตอ 40 มิลลิเมตร (±2 นาที) ดังแสดงในรูป 3.35 

 

รูปท่ี 3.35 แหลงกําเนิดไฟ BS EN 1021 Method 1 

BS EN 1021 Method 2  

การใชแหลงกําเนิดไฟจากแกสบิวเทนเผาไหม ผานทอสแตนเลสเสนผานศูนยกลาง 

6.5 มิลลิเมตร (±0.1 มิลลิเมตร) ยาว 200 มิลลิเมตร (±5 มิลลิเมตร) และมีอัตราการไหลของแกส

เทากับ 45 มิลลิลิตร (±2 มิลลิลิตร) ตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูป 3.36 

 

รูปท่ี 3.36 แหลงกําเนิดไฟ BS EN 1021 Method 2 
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BS 5852 Source 5 

การใชแหลงกําเนิดไฟจากทอนไมจํานวน 20 ช้ินตอกันเปนรูปทรงส่ีเหล่ียม                                                                                             

ขนาด 40 x 40 มิลลิเมตร ลักษณะดังแสดงในรูป 3.37 

 

รูปท่ี 3.37 แหลงกําเนิดไฟ BS 5852 Source 5 

BS 5852 Source 7 

การใชแหลงกําเนิดไฟจากทอนไมจํานวน 18 ช้ินตอกันเปนรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด 

80 x 80 มิลลิเมตร (main cribs) และภายในซอนดวยทอนไมจํานวน 10 ช้ินตอกัน                                                            

เปนรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด 40 x 40 มิลลิเมตร (ignition cribs) ลักษณะดังแสดงในรูป 3.38  

 

รูปท่ี 3.38 แหลงกําเนิดไฟ BS 5852 Source 7 [28] 
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การเตรียมตัวอยาง 

1. เตรียมวัสดุหุมขนาดความยาว 800 มิลลิเมตร (±10 มิลลิเมตร) ความกวาง 650 มิลลิเมตร 

(±10 มิลลิเมตร) ท้ังหมด 2 ชุดตัวอยาง  

2. ปรับสภาวะของวัสดุหุมท่ีอุณหภูมิหองทดสอบเปนเวลา 72 ช่ัวโมง และนําไปวางในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ 

23 องศาเซลเซียส (±2 องศาเซลเซียส) และมีความช้ืนสัมพัทธรอยละ 50 RH (±5 RH) 

อยางนอย 24 ช่ัวโมงกอนทําการทดสอบ 

3. วางวัสดุยัดไสบนตะแกรงของโครงทดสอบ หุมและยึดวัสดุหุมเขากับโครงทดสอบ                                            

โดยใหวัสดุหุมยืดออกเต็มท่ี และตึงสม่ําเสมอ  แสดงในรูป 3.39 และรูป 3.40 

         

         รูปท่ี 3.39 การวางวัสดุยัดไสบนโครงทดสอบ    รูปท่ี 3.40 การหุมและยึดวัสดุหุมเขากับโครงทดสอบ 

 

ข้ันตอนการทดสอบ  

1. วางแหลงกําเนิดไฟลงบนผิววัสดุหุม ตรงรอยตอระหวางสวนหลังกับสวนฐาน โดยใหหางจาก                                           

ขอบดานขางของตัวอยางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร แสดงในรูป 3.41 

2. จุดไฟท่ีแหลงกําเนิดไฟตามเกณฑมาตรฐานตอนี ้

BS EN 1021 Method 1     

จุดไฟท่ีปลายมวนบุหรี่ ดับไฟและปลอยใหบุหรี่คุแดง แลววางบนตําแหนงท่ีกําหนด 

หากบุหรี่ดับ ใหทําการทดสอบตอโดยจุดไฟแลววางบนช้ินตัวอยางใหหางจากตําแหนงเดิม  

ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร แสดงในรูป 3.41 
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รูปท่ี 3.41 ตัวอยางการวางแหลงกําเนิดไฟ BS EN 1021 Method 1 

BS EN 1021 Method 2 

1) ปรับอัตราการไหลของแกสใหเทากับ 45 มิลลิลิตรตอนาที (±2 มิลลิลิตร) 

แลวจุดไฟท้ิงไว 2 นาที แลวจึงวางทอแกสบนช้ินตัวอยางในตําแหนงท่ีกําหนด 

ดังแสดงในรูปท่ี 3.42 

2) ปลอยใหไฟลุกเปนเวลา 15 วินาทีแลวจึงนําแหลงกําเนิดไฟออก 

3) หากไมมีการติดไฟ ใหทําการทดสอบซ้ําโดยจุดไฟแลววางบนช้ินตัวอยาง

ใหหางจากตําแหนงเดิมไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

 

รูปท่ี 3.42 ตัวอยางการวางแหลงกําเนิดไฟ BS EN 1021 Method 2 

BS 5852 Source 5 และ Source 7 

1) หยดไอโซโพรพิลแอลกอฮอล 1.4 มิลลิลิตร (±0.1 มิลลิลิตร) ลงบน

กึ่งกลางของกลองไม 

2) วางกลองไมบนช้ินตัวอยางในตําแหนงท่ีกําหนด แลวจุดไฟภายใน 2 นาที

หลังจากหยดไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ดังแสดงในรูปท่ี 3.43 



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 54 

      

รูปท่ี 3.43 ตัวอยางการวางแหลงกําเนิดไฟ BS 5852 Source 5 

3. การทดสอบจะส้ินสุดเมื่อ  

- สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบเกิดการลุกไหมจนเปนอันตราย

ตอการดําเนินการทดสอบตอ หรือลุกไหมจนไมสามารถใชงานเฟอรนิเจอรนั้นได 

- สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองเกิดการคุแดงจนกระท่ัง

ไหมหมด ภายในระยะเวลาการทดสอบ  

- สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบเกิดการคุแดงไปจนสุด                                           

ของดานใดดานหนึ่งหรือสุดความหนาของช้ินตัวอยาง ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

- สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบเกิดการคุแดงเปนระยะเวลา

เกิน 1 ช่ัวโมงหลังเริ่มตนการทดสอบ 

- ในกรณีท่ีไมพบการคุแดงท่ีมองเห็นไดจากภายนอกของช้ินทดสอบ ใหผาช้ินทดสอบ                                        

และหยุดการทดสอบเมื่อพบการคุแดงภายในช้ินทดสอบ 

- ในกรณี BS EN 1021 Method 2 หากเกิดการลุกไหมตอเนื่องเปนเวลา 120 วินาที

หลังจากนําแหลงกําเนิดไฟออก ถือวาการทดสอบส้ินสุด 

- ในกรณี BS 5852 Source 5 หากช้ินตัวอยางเกิดเปลวไฟลุกไหมตอเนื่อง                                              

เปนเวลา 10 นาทีหลังจากจุดไฟ ถือวาการทดสอบส้ินสุด 

- ในกรณี BS 5852 Source 7 หากช้ินตัวอยางเกิดเปลวไฟลุกไหมตอเนื่อง                                            

เปนเวลา 13 นาทีหลังจากจุดไฟ ถือวาการทดสอบส้ินสุด 

4. บันทึกเวลา ลักษณะการติดไฟ และการลามไฟของผาหุมเฟอรนิเจอร 
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3.5 มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยของวัสดุตกแตง  

สวนนี้กลาวถึงรายละเอียดอยางสังเขปของมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบสมบัติ                                  

ทางอัคคีภัยของวัสดุตกแตง ท่ีไดกลาวถึงในหลักเกณฑฉบับนี้ ซึ่งประกอบไปดวย มาตรฐานการทดสอบ                                     

ขอบเขต วัสดุตกแตงท่ีใชทดสอบ รวมถึงวิธีการและผลท่ีไดรับจากการทดสอบ  

3.5.1 มาตรฐาน ASTM C208 [29]: สําหรับแผนฉนวนเสนใยเซลลูโลส  

มาตรฐานนี้ครอบคลุมชนิด เกรด และขนาดของแผนฉนวนเสนใยเซลลูโลส เกณฑท่ีกําหนด                                

(requirements) เกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง สมบัติทางกายภาพ เกณฑความคลาดเคล่ือน ข้ันตอนการสุมตัวอยาง                            

และวิธีทดสอบ โดยเมื่อการติดต้ังแผนฉนวนหรือการใชวัสดุฉนวนความรอนอาจเกิดปญหาตอสุขภาพและความปลอดภัย                            

ผูผลิตตองใหขอมูลปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับการใชผลิตภัณฑแกผูใชรวมท้ังแจงวิธีปองกันเพื่อใหเกิดการใชงานท่ีปลอดภัย                                     

การจําแนกประเภท 

แผนฉนวนเสนใยเซลลูโลสมี 6 ประเภท ไดแก 

1. ประเภท I (Type I) แผนฉนวนกันเสียง (sound deadening board) สําหรับใชติดผนัง                             

เพื่อควบคุมการสงผานของเสียง 

2. ประเภท II (Type II) แผนฉนวนใตหลังคา (roof insulation board) แบงเปน 2 เกรด คือ 

• เกรด 1 (Grade 1) แผนฉนวนใตหลังคาท่ีติดต้ังระบบ built up roof systems 

• เกรด 2 (Grade 2) แผนฉนวนใตหลังคาท่ีติดต้ังระบบ single-ply roof                         

systems 

3. ประเภท III (Type III) แผนกระเบ้ืองหรือแผนกระดานสําหรับเพดาน (ceiling tiles and                           

panels) 

• เกรด  1 (Grade 1) แผนฉนวนท่ีไมใชสําหรับงานดานเสียงแตสําหรับใชตกแตงผนัง                              

และปดผิวเพดาน 

• เกรด  2 (Grade 2) แผนฉนวนใชสําหรับงานดานเสียง สําหรับใชตกแตงผนัง                              

และดูดซับเสียง และปดผิว เพดาน  

4. ประเภท IV (Type IV) แผนฉนวนหุมผนัง (wall sheathing) 

• เกรด  1 (Grade 1) แผนฉนวนสําหรับงานท่ัวไป สําหรับใชหุมผนังโครงสราง                             

ท่ีเปนกรอบ (frame construction) 

• เกรด  2 (Grade 2) แผนฉนวนสําหรับงานโครงสราง สําหรับใชหุมผนังโครงสราง

ท่ีเปนกรอบ (frame construction) เมื่อติดต้ังแผนฉนวนสําหรับหุมผนังงานโครงสราง

ตาม Practice C846 แผนฉนวนดังกล าวตองสามารถตาน Racking เพื่อใช คํ้ ายัน                                           

ผนังภายนอก (exterior wall bracing)  
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5. ประเภท V (Type V) แผนฉนวนหนุนดานหลัง (backer board) สําหรับใชดานหลังการตกแตง                                     

ผนังภายนอกท่ีไมมีเกณฑดานโครงสราง 

6. ประเภท VI (Type VI) แผนฉนวนสําหรับช้ันดาดฟา (roof deck) สําหรับใชเปนดาดฟา                                        

ในการกอสรางเพดานหลังคา  

สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางกายภาพของแผนฉนวนเสนใยเซลลูโลสประเภท I ถึง ประเภท VI ตองสอดคลอง                                      

หรือเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 ของ ASTM C208 สมบัติทางกายภาพ ไดแก  

- สัมประสิทธิ์การนําความรอน (thermal conductivity) 

- ความทนแรงดัดขวาง (transverse strength) 

- ความทนแรงดึงตามแนวเดียวกับผิว (tensile strength parallel to surface) 

- ความทนแรงดึงตามแนวต้ังฉากกับผิว (tensile strength perpendicular to surface) 

- การดูดซึมน้ํา (water absorption) 

- การขยายตัวเชิงเสน (linear expansion) 

- ดัชนีการลามไฟ (flame spread index) 

- การซึมผานของไอน้ํา (water vapor transmission) 

- มอดูลัสแตกราว (modulus of rupture) 

- การแอนหรือโกงตัวท่ีน้ําหนักระบุตํ่าสุด (deflection at specified minimum load) 

- มอดูลัสยืดหยุน (modulus of elasticity) 

- ปริมาณความช้ืนและความหนาแนน (moisture content and density) 

ขนาด มวล และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

ความกวาง ความยาว ความหนา และชวงการยอมรับของแผนฉนวนเสนใยเซลลูโลสประเภท I                                    

ถึง ประเภท VI ตองสอดคลองหรือเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ของ ASTM C208 

คุณภาพของผลิตภัณฑ การตกแตง และลักษณะภายนอก 

1. ตําหนิ (defects) – แผนฉนวนตองไมมีตําหนิท่ีจะสงผลเสียตอคุณภาพของผลิตภัณฑ                                         

ผิวของแผนฉนวนตองไมมีรอยแตก ไมเปนเม็ด หรือมีตําหนิอื่นท่ีจะสงผลเสียตอลักษณะ                                       

ภายนอก 

2. การตกแตงผิว (surface finish) – การตกแตงผิวของแผนฉนวนแตละประเภทจะแตกตางกัน                                            

และตองสอดคลองหรือเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 ของ ASTM C208 

3. รายละเอียดของขอบ (edge details) – รายละเอียดขอบของแผนฉนวนแตละประเภท                                         

จะแตกตางกันและตองสอดคลองหรือเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 ของ ASTM C208 
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3.5.2 มาตรฐาน ASTM E2404 [30] : มาตรฐานการปฏิบัติเก่ียวการเตรียมตัวอยาง วิธีการยึด

ติดสิ่งทอ กระดาษ ไวนิล หรือผลิตภัณฑพอลิเมอรเขาดวยกัน  

มาตรฐาน ASTM E2404 เปนมาตรฐานท่ีมีขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย าง                             

รวมถึงวิธีการยึดติดวัสดุตางๆ เขาดวยกัน สําหรับการนําไปทดสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามมาตรฐาน                                     

ASTM E84 เมื่อ 

• มีการใช วัส ดุปด ผิวประ เภท ส่ิงทอ  กระดาษ ไวนิล หรือผลิตภัณฑพอ ลิ เมอร อื่ นๆ                                                             

ในการตกแตงผนังและเพดาน 

• มีการตกแตงท่ีหนางาน โดยการใชวัสดุปดผิวติดลงไปบนวัสดุประเภทไม หรือวัสดุกันน้ํา                                              

(water-resistive barriers) ท่ีไมใชวัสดุประเภทโฟมพลาสติก ดังแสดงในรูปท่ี 3.44 

 

รูปท่ี 3.44 การติดต้ังวัสดุตกแตงท่ีหนางานบนวัสดุประเภทไม หรือวัสดุกันน้ํา [31] 

 

มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมถึง 

• วัสดุตกแตงท่ีมีการติดวัสดุปดผิวบนวัสดุประเภทไมมาจากโรงงาน (laminated products                         

factory- produced with a wood substrate)  ซึ่ ง จ ะ เ ต รี ยม ตั วอ ย า ง ต า มม า ตรฐาน                                          

ASTM E2579 [33] 

• วัสดุกันน้ํา (water-resistive barriers) ท่ีมีวัสดุประเภทโฟมพลาสติกเปนสวนประกอบ 

• วัสดุท่ีใชสําหรับหนวงไอน้ํา (vapor barriers หรือ vapor retarders หรือ vapor diffusion                                           

retarders) ของผนังดานนอกอาคาร เมื่อใชรวมกับฉนวนกันความรอน  
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3.5.3 มาตรฐาน ASTM E2573 [32] : การเตรียมตัวอยางของชุดวัสดุซับเสียง                                                       

มาตรฐาน ASTM E2573 เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงการเตรียมตัวอยางของชุดวัสดุซับเสียงหรือชุดวัสดุประดับ                                     

แบบท่ีเตรียมและติดต้ังหนางาน (site-fabricated stretch systems) สําหรับการทดสอบตามมาตรฐาน                                               

ASTM E84 ซึ่งชุดวัสดุตกแตงรูปแบบนี้จะประกอบไปดวยวัสดุ 3 ชนิดมาประกอบเขาดวยกัน ไดแก 

- กรอบ (frame) เชน กรอบพลาสติก กรอบไม กรอบโลหะ ซึ่งจะทําหนาท่ีขึงวัสดุปดทับหนา

ใหตึงอยูตลอดเวลา 

- วัสดุรองพื้น (core) ซึ่งปกติจะเปนวัสดุซับเสียง หรือวัสดุท่ีมีความนุม เชน ใยแกว ฟองน้ํา                                     

rock-wool หรือ foam-plastic 

- วัสดุปดผิวหนา (outside layer) เชน ส่ิงทอ ผา หรือ หนังเทียม (textile fabric หรือ vinyl) 

การเตรียมและติดต้ังชุดวัสดุตกแตง 

มีข้ันตอนโดยท่ัวไปดังตอไปนี้  

• ยึดกรอบ (frame) เขากับผนังใหแนนหนาโดยใชหมุดยึดหรือใชกาว                                                                        

• นําวัสดุรองพื้น (core) มาวางภายในกรอบ (frame)  

• นําวัสดุปดผิวหนา (outside layer) มาวางปดผิววัสดุรองพื้น (core)  

• ทําการขึงวัสดุปดผิวหนา (outside layer) ใหตึง (stretch) แลวยึดเขากับกรอบ (frame)  

ในการตกแตงผนังเพื่อใหดูสวยงาม บางอาคารจะนําชุดวัสดุรูปแบบนี้หลายๆ ช้ินท่ีอาจมีสี ขนาด                                        

หรือรูปรางแตกตางกันมาเรียงตอกัน โดยการเตรียมตัวอยางของชุดวัสดุรูปแบบนี้สําหรับการทดสอบ                                         

ตามมาตรฐาน ASTM E84 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวอยางตองถูกเตรียมข้ึน จากการนําวัสดุท้ัง 3 ชนิดมาประกอบเขาดวยกัน  

2. การยึดกรอบ (frame) เขากับวัสดุท่ีทําหนาท่ีเปนผนังหรือเพดานสําหรับการทดสอบนี้ 

จะตองเปนไปตามท่ีผูผลิตแนะนํา  

3. ตัวอยางท่ีเตรียมเสร็จแลวตองมีความแข็งแรงในตัวเพียงพอ (self-supporting panel)   

โดยท่ีจะไมพังลงมากอนและหลังการทดสอบ  

4. ตัวอยางตองมีรอยตอตรงกลาง (longitudinal midseam) ระหวางช้ินสวนตลอดความยาว

ของตัวอยาง เพื่อใหวัสดุกรอบ (frame) ไดสัมผัสกับไฟระหวางการทดสอบดวย 

5. ตัวอยางหลังจากการนําช้ินสวนยอย  ๆมาเรียงตอกันแลว ตองมีขนาดเปนไปตามท่ีระบุในมาตรฐาน 

ASTM E84 ในกรณีท่ีหนางานมีการออกแบบใหใชช้ินสวนยอยท่ีมีขนาดแตกตางกันหลายขนาด                                                                                   

การเตรียมช้ินสวนยอยสําหรับตัวอยางทดสอบจะตองให ช้ินสวนยอยนั้นมีความยาว                                           

ไมเกินดานท่ีส้ันท่ีสุดของช้ินสวนท่ีจะติดต้ังหนางาน 
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6. ในกรณีท่ีหนางานเปนผนังหรือเพดานท่ีสรางข้ึนดวยแผนยิปซั่ม และใชชุดวัสดุรูปแบบนี้                                                       

ในการตกแตง ตัวอยางจะตองถูกนําไปยึดติดเขากับแผนยิปซั่มดวยตามวิธีท่ีผูผลิตแนะนํา

กอนท่ีจะนําไปทดสอบ  

3.5.4 มาตรฐาน ASTM E2579 [33] : การเตรียมตัวอยางของผลิตภัณฑท่ีมีไมเปนองคประกอบ  

มาตรฐาน ASTM E2579 เปนมาตรฐานท่ีมีขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวอยางของผลิตภัณฑ                              

ท่ีมีไมเปนองคประกอบ สําหรับการนําผลิตภัณฑไปทดสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามมาตรฐาน ASTM E84                                  

ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑประเภท  

• ผลิตภัณฑไมท่ีมีลักษณะเปนช้ินหรือทอน เชน แผนไม ทอนไม ไมลามิเนต 

• ผลิตภัณฑไมท่ีเปนแผนขนาดใหญ เชน แผนไมอัด  

• ผลิตภัณฑไมตกแตงท่ีมีขนาดเล็ก เชน shingles สําหรับการกรุผนังภายใน หรือกรุเพดาน 

มาตรฐานนี้กลาวถึงการเตรียมตัวอยาง การติดต้ังและการยึดวัสดุตางๆ เขาดวยกัน สําหรับการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM E84  

• ในกรณีท่ีการเตรียมตัวอยางตามท่ีมาตรฐานระบุไวไมสามารถทําได มาตรฐานนี้ยอมใหมีการเตรียม

ตัวอยางท่ีแตกตางไปจากท่ีระบุในมาตรฐานได แตจะตองกลาวถึงวิธีการเตรียมตัวอยางดังกลาว

ในรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 ดวย 

• การเตรียมตัวอยางในมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีผลิตภัณฑท่ีใชตกแตงมีการติดวัสดุปดผิว

บนวัสดุประเภทไมมาจากโรงงาน (laminated products factory-produced with a wood                       

substrate) สวนการตกแตงท่ีทําการติดวัสดุปดผิวบนวัสดุประเภทไมท่ีหนางาน การเตรียมตัวอยาง

จะตองใชมาตรฐาน ASTM E2404 แทน ดังรูปท่ี 3.45 

• การรายงานปริมาณความช้ืนของตัวอยาง ใหทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4442 [50] 
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การเตรียมตัวอยาง ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASTM E2579 
การเตรียมตัวอยาง ใหเปนไปตาม 

มาตรฐาน ASTM E2404 

รูปท่ี 3.45 การติดต้ังวัสดุตกแตงท่ีมาจากโรงงาน และการติดต้ังหนางาน [34] 

 

3.5.5 มาตรฐาน ASTM E970 [35] : การทดสอบฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติสําหรับวัสดุ

ฉนวนใตหลังคาท่ีมีการติดต้ังแบบเปดโดยใชแหลงความรอนแบบแผรังสี  

มาตรฐาน ASTM E970 เปนมาตรฐานการวัดคาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติของวัสดุฉนวน                                        

พื้นหองใตหลังคา ท่ีมีการติดต้ังแบบเปดซึ่งสัมผัสกับแหลงจุดไฟหรือแหลงใหความรอนแบบแผรังสี โดยจะวัดคา                                           

ฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติท่ีระยะไกลท่ีสุดท่ีเปนจุดส้ินสุดของเปลวไฟ (วัตตตอตารางเซนติเมตร)                                          

การใช ฟลักซการแผรังสีความรอนในมาตรฐานการทดสอบนี้เสมือนเปนการจําลองระดับความรอน                                          

จากแสงแดดท่ีสองผานหลังคามาตกลงบนพื้นหองใตหลังคาหรือเสมือนการจําลองเปลวไฟจากเพลิงไหม                                       

ท่ีเกิดข้ึนภายในหองใตหลังคา แตมาตรฐานการทดสอบนี้จะไมครอบคลุมสําหรับวัสดุฉนวนท่ีหลอมหรือหดตัวหนี                                        

เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดลอมท่ีมีความรอนแบบแผรังสี และไมไดใชทดสอบเพื่อหาพฤติกรรมการลามไฟของวัสดุฉนวน                                                    

ท่ีไมไดติดต้ังบนพื้นหองใตหลังคา 

ตัวอยางทดสอบ 

วัสดุฉนวนท่ีตางชนิดกันมีการเตรียมตัวอยางทดสอบท่ีแตกตางกันดังนี้ 

1) วัสดุออนชนิดเสนใยเซลลูโลส (cellulose fiber loose-fill materials) ช่ังน้ําหนักของตัวอยางทดสอบ                                         

ท่ีคํานวณไดจากคาความหนาแนนตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการทดสอบ ASTM C739 [51] 

2) วัสดุออนชนิดเสนใยแร (mineral fiber loose-fill materials) ช่ังน้ําหนักของตัวอยางทดสอบ

ท่ีคํานวณไดจากคาความหนาแนนตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการทดสอบ ASTM C764 [52] 

การเตรียมถาดตัวอยาง เตรียมถาดตัวอยางทดสอบวัสดุฉนวนชนิดออน วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
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วิธีท่ี 1 – การใชมือนําตัวอยางทดสอบบรรจุถาด (hand loading) 

วิธีท่ี 2 – การใชเครื่องพนตัวอยางทดสอบบรรจุถาด (hand loading)  

3) วัสดุฉนวนในรูปแผนเสนใยอัดหรือแผนกระดาน (insulation batts or board) มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1) ตัดแผนเสนใยอัดหรือแผนกระดานใหมีความหนา 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหมีขนาดพอดี                             

กับถาดตัวอยาง 

3.2) ความหนาแนนของแผนเสนใยอัดหรือแผนกระดานเปนไปตามท่ีระบุไวในสวนท่ี 8                                  

ของมาตรฐานการทดสอบ ASTM C167 [53] กอนทําการทดสอบ 

ข้ันตอนการทดสอบ 

1. นําตัวอยางทดสอบวัสดุฉนวนใส ในถาดท่ีวางในแนวระนาบกับพื้น แลวใหความรอน                                    

จากแผนใหรังสีความรอนท่ีอยู ในแนวเอียง 30 + 5 องศาเซลเซียส กับตัวอยางทดสอบ หลังจาก                                      

ตัวอยางทดสอบไดรับความรอนกอนเปนระยะเวลา 2 นาทีแลว จุดเปลวไฟท่ีดานปลาย                                      

ของตัวอยางทดสอบเปนเวลา 2 นาทีแลวเอาหัวจุดไฟออก (ถาตัวอยางทดสอบไมเกิดเปลวไฟ                                                

ในระหวาง 2 นาทีนี้ นับเปนส้ินสุดการทดสอบ) สําหรับตัวอยางทดสอบท่ีเกิดเปลวไฟใหทดสอบตอ                                 

จนกระท่ังเปลวไฟดับ ใหวัดระยะท่ีไกลท่ีสุดท่ีเปลวไฟลามไปถึง จากนั้นเปล่ียนใหเปนคาฟลักซ                                                     

การแผรังสีความรอนวิกฤติ มีหนวยเปน วัตตตอตารางเซนติเมตร หรือ กิโลวัตตตอตารางเมตรโดยเทียบกับ                                    

กราฟฟลักซการแผรังสี 

2. ชวงฟลักซการแผรังสีความรอนในการทดสอบนี้อยูระหวาง 1.1 วัตตตอตารางเซนติเมตร                                    

ท่ีตําแหนง 100 มิลลิเมตร ถึง 0.11 วัตตตอตารางเซนติเมตร ท่ีตําแหนง 900 มิลลิเมตร 

3.5.6 มาตรฐาน NFPA 275 [36] : การทดสอบสําหรับแผนกันความรอน  

มาตรฐาน NFPA 275 เปนมาตรฐานการทดสอบสําหรับแผนกันความรอน (thermal barrier)                               

ท่ีใชในผนังและเพดาน ซึ่งอาจทําจากแผนยิปซั่ม (gypsum board) ซึ่งปกติจะปดผิวหนาท้ังสองดานของวัสดุ                                            

พลาสติกประเภทโฟมหรือแผนโลหะคอมโพสิต แผนกันความรอน (thermal barrier) จะทําหนาท่ีชะลอ                                                  

การถายเทความรอนเมื่อเกิดอัคคีภัยไมใหเขามาถึงวัสดุพลาสติกประเภทโฟม หรือแผนโลหะคอมโพสิตเร็วเกินไป                                    

และปองกันไม ใหวัส ดุ ท้ังสองประเภทสัมผัสกับไฟโดยตรง แผนกันความรอนท่ีไดรับการยอมรับ                                                                                                                 

และมีระบุใน International Building Code (IBC) ไดแก แผนยิปซั่มท่ีมีความหนา 1.27 เซนติเมตร (1/2 นิ้ว) ข้ึนไป 

การทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 275 ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

• การทดสอบการถ ายเทความร อน (temperature transmission fire test) โดยเตรี ยมตัวอย าง                                            

และใหความรอนในการทดสอบกับแผนกันความรอน (thermal barrier) ตามมาตรฐาน                             

modified ASTM E119 [54] หรือ UL 263 [55] เปนเวลา 15 นาที   
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- เกณฑในการตัดสิน คือ อุณหภูมิของแผนกันความรอน (thermal barrier)                                   

ดานท่ีไมไดสัมผัสกับแหลงไฟ (unexposed surface) ตองมีคาไมเกินเกณฑ                            

ท่ีมาตรฐานกําหนด เชน อุณหภูมิไมสูงพอท่ีจะทําใหวัสดุประเภทวัสดุพลาสติก

ประเภทโฟมหรือแผนโลหะคอมโพสิตติดไฟ 

• การทดสอบความคงตัว ( integrity fire test) โดยเตรียมตัวอยางและใหความรอน                                                                         

ในการทดสอบกับแผนกันความรอน ( thermal barrier)  ตามมาตรฐาน NFPA 286                                         

หรือ FM 4880 [56] หรือ UL 1040 [57] หรือ UL 1715 [58] เปนเวลา 15 นาที   

- เกณฑในการตัดสิน คือ วัสดุฉนวนกันความรอน (thermal barrier) ตองไมแปรเปล่ียน                                       

ขนาดและรูปรางไป เนื่องจากในการใชงานจริง การเปล่ียนแปลงขนาดและรูปราง                                  

ของแผนกันความรอนจะทําใหความรอนถ ายเทเข ามาด านใน จนอุณหภูมิ สูงพอ                                                 

ท่ีจะทําใหวัสดุประเภทวัสดุพลาสติกประเภทโฟม หรือแผนโลหะคอมโพสิตติดไฟได 

 

3.5.7 มาตรฐาน NFPA 276 [37] : อัตราการปลอยความรอนของชุดประกอบมุงหลังคาท่ีมี

สวนประกอบของหลังคาเหนือดาดฟาท่ีติดไฟได  

มาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมวิธีการวัดคาอัตราการปลอยความรอนจากดานลางของดาดฟา                          

ของชุดประกอบมุงหลังคาท่ีมีสวนประกอบของหลังคาเหนือดาดฟาท่ีติดไฟไดเมื่อสวนประกอบนั้นถูกไฟเผา                                               

จากดานลางของดาดฟา ซึ่งสมรรถนะของชุดประกอบหลังคาเหนือดาดฟาถูกประเมินโดยหาอัตราการปลอยความรอน                                

ของตัวอยางทดสอบจากดานลางดาดฟา โดยมาตรฐานการทดสอบนี้ไมใชเพื่อหาพฤติกรรมการลามไฟของวัสดุฉนวน                                                

ท่ีไมไดติดต้ังบนพื้นหองใตหลังคา  

วิธีทดสอบ  

มาตรฐานนี้มีวิธีทดสอบเพื่อหาคาอัตราการปลอยความรอน 2 วิธี คือ 1) Fire exposure test                                      

2) Evaluation test with auxiliary fuel โดยวิธีทดสอบแตละวิธีใชเวลาทดสอบ 30 นาที 

1. Fire exposure test 

• วิธีทดสอบนี้เปนการหากราฟความสัมพันธระหวางเวลาและอุณหภูมิของตัวอยางทดสอบ                                                

ท่ีไดรับความรอนและกําลังลุกไหม 

• ความรอนจากไฟสําหรับการทดสอบนี้ไดจากหัวเผาหลักคือหัวเผาแกสเฮปเทน                                                   

ท่ีลามไปยังดานลางของดาดฟา 

2. Evaluation test with auxiliary fuel 

• วิธีทดสอบนี้เปนการทดสอบเพื่อประเมินการติดไฟของตัวอยางทดสอบจากแกสโพรเพน                                           

ท่ีเปนเช้ือเพลิงเสริมรวมกับแกสเฮปเทนท่ีเปนเช้ือเพลิงหลัก 
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• วิธีทดสอบนี้เปนการหากราฟความสัมพันธระหวางเวลาและอุณหภูมิเหมือนวิธีทดสอบ

แบบ Fire exposure test แตเปนของตัวอยางทดสอบท่ีไมติดไฟ (blank) 

3. การหาอัตราการปลอยความรอน 

• เช้ือเพลิงเสริมแสดงความรอนท่ีตัวอยางทดสอบปลอยออกมาจริง 

การเตรียมตัวอยางและการปรับภาวะของตัวอยางทดสอบ 

1. ตัวอยางทดสอบแบบ blank (blank test specimen) 

• ตัวอยางทดสอบแบบ blank ถูกสรางหรือประกอบจากคอนกรีตทนไฟท่ีไมติดไฟ มีขนาด                                       

กวาง 1,410 ± 3 มิลลิเมตร ยาว 1,549 ± 3 มิลลิเมตร หนา 90 ± 3 มิลลิเมตร 

2. ตัวอยางทดสอบแบบปรับเทียบ (calibration specimen) 

• ตัวอยางทดสอบแบบปรับเทียบ ตองประกอบดวยฉนวนไม (เปนตามมาตรฐาน ASTM C208,                

Type II, Grade 1  ห รื อ  2 )  ท่ี ว า ง บ น แ ผ น เ ห ล็ กพื้ น โ ค ร ง ส ร า ง  ( steel deck)                                                                                             

และปดทับดวยแผนเหล็ก มีขนาด กวาง 1,410 ± 3 มิลลิเมตร ยาว 1,549 ± 3 มิลลิเมตร                                               

• แผนเหล็กพื้นโครงสรางถูกสรางใหเปนแผนเหล็กช้ันดีท่ีมีขนาด กวาง 762 ± 13 มิลลิเมตร                           

ยาว 1,511 ± 13 มิลลิเมตร หนา 1.3 มิลลิเมตร 

3. ตัวอยางทดสอบ (test specimen) 

• ตัวอยางทดสอบสําหรับวิธีทดสอบนี้ไมวาจะเปนสวนประกอบ การประกอบเขาดวยกัน                           

ตองสามารถเปนตัวแทนของวัสดุหรือสวนประกอบ และตองแนใจวาตัวอยางทดสอบ                                            

แตละช้ันไดมีการติดต้ังดังนี้คือ แผนเหล็กพื้นโครงสราง, แผนฉนวน, แผนกระดานปดผิว,                                

ช้ันโครงสรางแตละช้ัน และแผนปดช้ันบนสุด โดยรอยตอระหวางช้ันท่ีติดกันตองเอียง                             

หรือต้ังฉากกับช้ันท่ีอยูดานลาง 

• ตัวอยางทดสอบมีขนาด กวาง 1 ,385±13 มิลลิเมตร ยาว 1 ,525±13 มิลลิเมตร                                                                               

วางดานยาวของตัวอยางทดสอบขนานกับดานยาวของเตาเผา 

4. การปรับภาวะของตัวอยางทดสอบ 

• ตัวอยางทดสอบท้ังหมดตองนําไปปรับภาวะในหองท่ีมีอุณหภูมิ 23±3 องศาเซลเซียส                                                        

และความช้ืนสัมพัทธ 50±5 จนมีน้ําหนักคงท่ีและไมนอยกวา 165 ช่ัวโมง  

• หากน้ําหนักยังไมคงท่ีก็สามารถนําตัวอยางทดสอบมาทดสอบไดหลังจากปรับภาวะ 28 วัน 

• ตัวอยางทดสอบตองทดสอบภายใน 30 นาทีหลังจากนําออกมาจากหองปรับภาวะตัวอยางทดสอบ 
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การทวนสอบและการปรับเทียบเตาเผา 

• เตาเผาท่ีใชในการทดสอบตองมีการทวนสอบโดยใชตัวอยางทดสอบ blank อยางมากท่ีสุด

ภายใน 5 วัน กอนนําไปใชทดสอบ 

• เตาเผาท่ีใชในการทดสอบตองมีการปรับเทียบโดยใชตัวอยางปรับเทียบ อยางนอยท่ีสุด                                            

ทุกๆ 90 วัน 

ข้ันตอนการทดสอบ 

1.  การปรับเทียบโดยใชตัวอยางปรับเทียบ 

กอนทําการทดสอบตัวอยางทดสอบ ตองทําการปรับเทียบเตาเผาภายใน 90 วัน                                                                                                

หลังจากทําการปรับเทียบครั้งท่ีแลวโดยใชตัวอยางปรับเทียบตามวิธีปรับเทียบขางตน 

2.  การทวนสอบโดยใชตัวอยางทดสอบ blank 

การทวนสอบโดยใชตัวอยางทดสอบ blank จะไดผลดีตองทําการทวนสอบกอน 5 วัน 

3.  วิธีทดสอบตัวอยางทดสอบ 

o เตรียมตัวอยางทดสอบและปรับภาวะตัวอยางทดสอบกอนทําการทดสอบ 

o ข้ันตอนการทดสอบเหมือนข้ันตอนการปรับเทียบ แตเปล่ียนจากตัวอยางปรับเทียบ

เปนตัวอยางทดสอบแทน 

o วางวัสดุซีเมนตกันไฟบนตัวอยางทดสอบเพื่อปองกันเปลวไฟหรือควันท่ีจะเกิดข้ึน

มากเกินไปในระหวางการทดสอบ  

o คํานวณอัตราการปลอยความรอนเฉล่ียมากท่ีสุดในชวง 3, 5, 10 นาที และ 30 นาที                                      

โดยหาพื้น ท่ีใตกราฟท่ีพลอตระหวางเวลาและอัตราการปลอยความรอน                                                                              

สําหรับตัวอยางทดสอบ 

4. เกณฑการยอมรับ 

 อัตราการปลอยความรอนท่ีคํานวณไดตองมีคาไมเกินกวาคาท่ีแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 อัตราการปลอยความรอนเฉล่ียมากท่ีสุดในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน 

ชวงเวลา (นาที) 
อัตราการปลอยความรอนเฉล่ียมากท่ีสุด 

บีทียูตอตารางฟุต⋅นาที กิโลวัตตตอตารางเมตร⋅นาที  

3 410 77.6 

5 390 73.8 

10 360 68.1 

30  285 54.0 
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3.5.8 มาตรฐาน NFPA 289 [38] : การทดสอบเพือ่วัดลักษณะการตอบสนองตอเพลิงไหมของ

ชุดวัสดุท่ีเปนเช้ือเพลิง  

มาตรฐาน NFPA 289 นี้อธิบายถึงวิธีการทดสอบอัคคีภัยเพื่อวัดลักษณะการตอบสนองตอเพลิงไหม

ของชุดวัสดุท่ีเปนเช้ือเพลิงแตละชนิดเมื่อสัมผัสกับแหลงกําเนิดประกายไฟตางๆ  

วัสดุท่ีทดสอบ : วิธีการทดสอบอัคคีภัยนี้สามารถใชไดกับชุดวัสดุตกแตง (individual fuel package) 

หรือวัสดุประดับท่ีติดไฟได  แตละชนิดดังตอไปนี้  

(1) วัสดุสําหรับตกแตงเด่ียว  

(2) บูธจัดแสดงสินคา  

(3) สวนท่ีตกแตงเวที  

วิธีการทดสอบนี้ไมใชกับเฟอรนิเจอรท่ีใชนั่ง ท่ีนอน เกาอี้พับ วัสดุตกแตงภายใน ส่ิงทอสําหรับผนัง 

หรือชุดท่ีนอน  

การเตรียมตัวอยางและการเตรียมหองทดสอบ 

(1) กอนการทดสอบ ชุดวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับ จะตองถูกเก็บอยูในสภาพท่ีสมดุล ภายใต

อุณหภูมิ 21±3 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธเทากับ 50±5% นอกจากนี้น้ําหนัก                                               

ของชุดวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับจะตองมีน้ําหนักท่ีไมเปล่ียนแปลงเกินกวา 0.1%                             

หรือไมมากไปกวา 0.1 กรัม 

(2) ชุดวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับจะตองทดสอบภายใน 30 นาที ภายหลังนําออกมาจากหอง                                

ท่ีเก็บตัวอยางใหอยูในสภาพสมดุล 

(3) เวลาท่ีนําชุดวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับออกมาจากหองท่ีเก็บรักษา และเวลาท่ีเริ่มการทดสอบ                                      

ตองถูกบันทึกในรายงาน 

(4) หองท่ีใชในการทดสอบการเผาไหมจะตองมีขนาดท่ีเพียงพอท่ีไมทําใหควันไฟสะสม                                  

ท่ีดานบนของพื้นท่ีท่ีทําการทดสอบ 

(5) บริเวณท่ีทําการทดสอบการเผาไหมจะตองอยูภายใตปลองดูดควัน (hood) ท่ีมีขนาดใหญเพียงพอ 

(6) หองท่ีทําการทดสอบตองมีอุณหภูมิอยูระหวาง 20±10 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ                                                     

นอยกวา 75% ระหวางการทดสอบ และผิวผนังของหองทดสอบตองทําจากวัสดุท่ีไมติดไฟ

ท่ีเกิดจากการเผาไหมของชุดวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับ 

(7) ไฟท่ีใชทําการทดสอบจะเปนแหลงกําเนิดไฟจากแกสโพรเพนท่ีมีขนาดทอและหัวแกส                                  

ตามรูปท่ี 3.46 โดยท่ีแกสโพรเพนมีอัตราการไหลเทากับ 85 MJ/m3  
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รูปท่ี 3.46 หัวจุดแกสโพรเพนท่ีใชทรายแกวออตตาวาดาดผิวปองกันการหลอมละลาย [38] 

ข้ันตอนการทดสอบ 

(1) ในการทดสอบตองควบคุมอัตราการไหลของอากาศใหไมนอยกวา 0.71 ลูกบาศกเมตรตอวินาที                           

และปริมาณออกซิเจนตองไมนอยกวา 14% เพื่อใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณระหวาง                            

การทดสอบ 

(2) ใหเริ่มจับเวลาเมื่อมีการจุดไฟ หากใชหัวจุดแกสโพรเพนตามรูปท่ี 3.45 อัตราการไหลของแกส                          

จะถูกเพิ่มข้ึน เพื่อใหการปลดปลอยความรอนมีคาใดคาหนึ่งท่ีเลือกไวจาก 6 ระดับของพลังงาน                            

ท่ีระบุไวดานลางนี้  

ก) 20 kW ข) 40 kW ค) 70 kW 

ง) 100 kW จ) 160 kW ฉ) 300 kW 

การใหความรอนท่ีระดับใด  ๆขางตน จะท้ิงไว 15 นาที โดยการทดสอบจะทําการบันทึกภาพถายสี                                      

และวิดีโอเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเผาไหมท่ีสําคัญตลอดเวลาการทดสอบ ไดแก เวลาท่ีเกิด                             

การลุกไหม  

(3) การทดสอบจะส้ินสุดเมื่อเห็นวาเกิดความไมปลอดภัยแกผูทดสอบ และหองทดสอบ 
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ผลท่ีไดจากการทดสอบ : แสดงขอมูลตอไปนี้  

(1) ความรุนแรงของการเกิดไฟไหม  

(2) อัตราการปลดปลอยความรอนจากวัสดุท่ีเปนเช้ือเพลิงแตละชนิด  

(3) ความรอนท้ังหมดท่ีปลดปลอยออกมาจากวัสดุท่ีเปนเช้ือเพลิงแตละชนิด 

(4) ควันไฟบดบังตามท่ีหาไดในทอปลอยควัน  

(5) การผลิตกาซคารบอนมอนอกไซดตามท่ีหาไดในทอปลอยควัน 

(6) การปลอยกาซเผาไหมชนิดอื่นตามท่ีหาไดในทอปลอยควัน 

(7) อุณหภูมิแกส ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสม  

(8) การสูญเสียมวลของวัสดุสําหรับตกแตงเด่ียว 

3.5.9 มาตรฐาน CFR Part 1209 [39] : ความสามารถในการตานทานเปลวไฟและเกณฑการกัดกรอน     

สําหรับฉนวนแบบเซลลูโลส  

มาตรฐานนี้คลอบคลุมถึงเกณฑความสามารถในการตานทานเปลวไฟ (flame resistance)                            

และเกณฑการกัดกรอน (corrosiveness requirements) สําหรับฉนวนแบบเซลลูโลส (cellulose insulation)                                    

สําหรับผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับผูบริโภค (consumer product) ในสวนเกณฑความสามารถในการตานทานเปลวไฟ                                            

มีสาระสําคัญดังนี้  

สําหรับความสามารถในการต านทานเปลวไฟ จะกํ าหนดโดยใชการทดสอบเพื่อหาคา                                  

critical radiant flux รวมกับการทดสอบ combustion การทดสอบหาคา critical radiant flux จะทําใน                                                                                    

ตูทดสอบ โดยการใหความรอน สะทอนผานแผน radiating surface ท่ีมีมุมเอียง 30 องศา การทดสอบ                                

จะกระทําในตูทดสอบท่ีมีขนาดยาวประมาณ 1 เมตร 40 เซนติเมตรและสูงประมาณ 70 เซนติเมตร                                     

มีลักษณะดังรูปท่ี 3.12  

เกณฑมาตรฐานกําหนดใหวัสดุท่ีนํามาทดสอบจะตองมีคา critical radiant flux ไมนอยกวา                                 

0.12 วัตตตอตารางเซนติเมตร ในสวนการทดสอบการเผาไหม  จะทําการทดสอบในกลองทดสอบ                                            

โดยการนําวัสดุท่ีจะทดสอบใสลงไปในกลองจากนั้นจึงทําการจุดไฟโดยใชกนบุหรี่ และปลอยใหเกิดการเผาไหม                           

หลังจากการเผาไหมเสร็จส้ินจึงทําการช่ังน้ําหนักเพื่อคํานวณหาน้ําหนักท่ีสูญเสียไปจากการเผาไหม                                       

มาตรฐานกําหนดใหวัสดุท่ีทดสอบจะตองสูญเสียมวลไปในการเผาไหมไมเกินรอยละ 15 

3.5.10 มาตรฐาน CFR Part 1404 [40] : ความปลอดภัยในการใชงานของวัสดุฉนวนแบบ

เซลลูโลส  

มาตรฐานนี ้CFR Part 1404 ไมไดเกี่ยวของกับการทดสอบวัสดุ แตเปนมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

สําหรับการใชงาน โดยเปนการบังคับใหผูผลิตตลอดจน ผูนําเขาวัสดุฉนวนแบบเซลลูโลส จะตองมีการติดปายเตือน                                               

ไวท่ีตัววัสดุ เพื่อเตือนภัยกรณีท่ีวัสดุอาจเกิดการติดไฟข้ึนในระหวางการใชงาน ท้ังนี้เปนผลเนื่องจาก                                        

การทดสอบตางๆ ท่ีบ ง ช้ีว าวัส ดุประเภทฉนวนแบบเซลลูโลสนี้  อาจติดไฟข้ึนไดหากมีการติดต้ัง                                                   
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หรือใชงานใกลกับหลอดไฟฟา หรืออยูในบริเวณท่ีอาจจะมีความรอนจากอุปกรณเตาเผา หรืออุปกรณอื่นๆ                                       

ท่ีมีลักษณะคลายกัน ในมาตรฐานจึงกําหนดใหจะตองมีการติดปายท่ีมีคําเตือนอาทิเชน “CAUTION” 

“POTENTIAL FIRE HAZARD” รวมกับคําเตือนอื่นๆ โดยจะตองมีขนาดท่ีไมเล็กจนเกินไป 

3.5.11 มาตรฐาน CAN/ULC S102.2 [41] : การทดสอบลักษณะการลุกไหมชองวัสดุพื้น วัสดุ

ปดผิวหนาพื้น วัสดุเบ็ดเตล็ด และชุดประกอบพื้น  

มาตรฐาน CAN/ULC S102.2 เปนมาตรฐานท่ีใชหาลักษณะการลุกไหม การลามไฟไปตามผิวของวัสดุ                                              

ภายใตภาวะท่ีจําเพาะ วัสดุท่ีทดสอบเปนวัสดุพื้น วัสดุปดผิวหนาพื้น ท่ีมีความหนาหรือลึกสูงสุด 65 มิลลิเมตร                                                           

อีกท้ังยังใชทดสอบวัสดุท่ีมีลักษณะดังนี้ 

1) วัสดุท่ีไมสามารถทดสอบไดถาไมมีวัสดุรองรับ ไดแกฉนวนออนท่ีติดต้ังโดยการพนลงบนพื้นวัสดุ 

(loose-fill insulation) 

2) วัสดุท่ีเมื่อไดรับความรอนแลวหลอม หรือหลอมหยด หรือแตกเปนช้ิน  ๆรวงและลุกไหมตอบนพื้น 

3) วัสดุท่ีมีการใชงานในแนวนอนแลวช้ันบนสุดเปดวางใหสัมผัสอากาศ 

4) เทอรโมพลาสติก 

ผลทดสอบท่ีไดคือดัชนีการลามไฟ (Flame Spread Value, FSV) และดัชนีการกระจายควัน 

(Smoke Development Value, SDV) 

การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

วางตัวอยางทดสอบบนแผนซีเมนตเสริมแรงดวยใยแกวท่ีมีความหนา 6 มิลลิเมตร ซึ่งแตละช้ิน

ประกอบดวย 3 สวน โดยแตละสวนจะมีขนาด ยาว 2,438 มิลลิเมตร กวาง 533 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 

เอามาตอกันใหไดตัวอยางท่ีมีความยาวตามตองการกอนทดสอบตองนําตัวอยางทดสอบมาปรับภาวะท่ีอุณหภูมิ 

23 ± 3 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ 50±5%  

เคร่ืองมือทดสอบ 

มาตรฐาน CAN/ULC S102.2 จะใชเครื่องมือทดสอบอยางเดียวกันกับมาตรฐาน ASTM E84                                                   

โดยมาตรฐาน ASTM E84 จะมีการติดตัวอยางทดสอบในตําแหนงเพดานหรือดานบนของเครื่องมือทดสอบ                                             

แตมาตรฐานนี้ไดปรับเครื่องมือทดสอบดังกลาวเล็กนอยเพื่อใหสามารถติดตัวอยางทดสอบในตําแหนงพื้นได                                       

ท้ังนี้ข้ึนกับการนําตัวอยางไปใชงานหรือสวนประกอบของตัวอยาง 

ข้ันตอนการทดสอบ 

มาตรฐาน CAN/ULC S102.2 จะใชข้ันตอนการทดสอบเหมือนมาตรฐาน ASTM E84  

 

 

 

 



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 69 

สวนที่ 4 ขอกําหนดของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

4.1 การตานไฟและเสถียรภาพของวัสดุ  

วัสดุท่ีใชในการตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในท่ีพบในอาคารท่ัวไปหากแบงตามลักษณะ                           

ด านอั คคีภั ยแล ว จะแบ งได  2 ประเภท คือ วั สดุ ติดไฟ (combustible material) และวั สดุ ไม ติ ดไฟ                                    

(non-combustible material) ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] 

หรือ ASTM E136 [8] การตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในอาคาร สามารถใชวัสดุตกแตงท่ีติดไฟได 

(combustible material) แตวัสดุตกแตงนั้นจะตองมีดัชนีการลามไฟ (Flame Spread Index) และดัชนกีารกระจายควัน 

(Smoke Development Index) เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใชงานภายในอาคาร                                   

จึงจําเปนตองเลือกใชวัสดุตกแตงท่ีผานการทดสอบสมบัติดานอัคคีภัยท่ีเหมาะสมกับการใชงานในอาคารแตละประเภท                               

ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป 

นอกจากนี้วัสดุตกแตงท่ีติดต้ังบนผิวผนังหรือฝาเพดานจะตองมีเสถียรภาพ ไมหลุดออกงายเมื่อใชงาน                                     

ภายใตอุณหภูมิหองท่ี 93 องศาเซลเซียสเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 

วัสดุตกแตงบางชนิดท่ีติดไฟไดงาย ไดแก ไมจริง พลาสติกประเภทโฟม ผา โฟมไวนิล พอลิเอทิลีน

ความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene, HDPE) และ  พอลิโพรพิ ลีน (Polypropylene, PP)                           

สามารถนํามาใชงานไดอยางปลอดภัย แตจะตองผานการทดสอบท่ีเขมงวดตามหลักเกณฑท่ีใหไวในหัวขอท่ี 4.5   

ข้ันตอนการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน                                        

ไดแสดงไวใน ข1 ภาคผนวก ข และตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของ                                                                                               

วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน ไดแสดงไวใน ค1 ภาคผนวก ค            

4.2 ขอกําหนดวัสดุไมติดไฟ 

วัสดุไมติดไฟ (non-combustible material) หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบตามเกณฑท่ีกําหนด

ในมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8] ซึ่งวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในท่ีคาดวา

ไมติดไฟท่ีนิยมใชกันในอาคารท่ัวไป ไดแก แผนยิปซัมชนิดทนไฟ แผนซีเมนตบอรด หินขัด หินลาง กระเบ้ือง

เซรามิก กระเบ้ืองดินเผา กระจก อิฐดินเผา หินแกรนิต หินออน โลหะ ท้ังนี้รวมไปถึงวัสดุตกแตงท่ีทําหนาท่ี

เปนฉนวนปองกันเสียงและปองกันความรอน ไดแก ฉนวนใยแกว (glass wool) ฉนวนใยหิน (rock wool) 

การนําฉนวนใยหินและฉนวนใยแกวไปใชงานดานตกแตงผนัง มักนําผา หนังเทียม หรือไวนิล

ประเภทตางๆ มาหุมฉนวนใยแกวและฉนวนใยหินเพื่อความสวยงาม อยางไรก็ตาม ผา หนังเทียม หรือไวนิล                                      

ท่ีนํามาหุมฉนวนนั้น อาจเปนวัสดุท่ีมีการเคลือบสารกันลามไฟ หรือเปนวัสดุท่ีขายท่ัวไปตามทองตลาด                                      

ท่ีไมมีการเคลือบสารกันลามไฟ จึงจําเปนตองมีการทดสอบการลามไฟ และการกระจายควันรวมกัน                                         

ของฉนวนใยหิน ฉนวนใยแกว และวัสดุหุมกอนการนําไปใชงาน ซึ่งจะกลาวตอไป 
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4.3 ขอกําหนดของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

เกณฑการยอมรับของแตละมาตรฐานการทดสอบท่ีใชกับวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน                                         

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

4.3.1 การทดสอบการติดไฟ ตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 [7] หรือ ASTM E136 [8]  

การทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8208-52 หรือ ASTM E136 มีเกณฑการยอมรับ ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีตัวอยางทดสอบมีน้ําหนักลดลงไมเกินรอยละ 50 ของน้ําหนักเริ่มตน ตองไมเกิดเปลวไฟ

ภายใน 30 วินาทีหลังเริ่มตน และอุณหภูมิผิวและอุณหภูมิภายในของตัวอยางไมเพิ่มข้ึน 

30 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับตอนเริ่มทดสอบ 

2) ในกรณีท่ีตัวอยางทดสอบมีน้ําหนักลดลงเกินรอยละ 50 ของน้ําหนักเริ่มตน ตองไมเกิดการลุกไหม

ตลอดระยะเวลาการทดสอบ และอุณหภูมิผิวและอุณหภูมิภายในของตัวอยางตองไมเพิ่มข้ึน                                                 

เมื่อเทียบกับตอนเริ่มทดสอบ 

วัสดุตกแต ง ใดๆ ท่ีผ าน เกณฑข างตนขอใดขอหนึ่ ง  จะ ถูก จําแนกเปนวัสดุไม ติดไฟ                                                  

(non-combustible material) และสามารถนํามาใชเปนวัสดุตกแตงภายในได โดยไมตองทําการทดสอบ                                                       

เพื่อจําแนกระดับช้ันคุณภาพของวัสดุในหัวขอ 4.3.2 ถึง 4.3.4 

4.3.2 การทดสอบการลามไฟและการกระจายควัน ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16]                                   

หรือ ASTM E84 [9] หรือ NFPA 255 [18]  

มาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84 หรือ NFPA 255 มีรายละเอียดหลักเกณฑ                                               

ในการจําแนกระดับช้ันคุณภาพของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในดังนี้ 

ระดับช้ันคุณภาพ A วัสดุท่ีมีดัชนีการลามไฟ 0-25 และมีดัชนีการกระจายควัน 0-450 

ระดับช้ันคุณภาพ B วัสดุท่ีมีดัชนีการลามไฟ 26-75 และมีดัชนีการกระจายควัน 0-450 

ระดับช้ันคุณภาพ C วัสดุท่ีมีดัชนีการลามไฟ 76-200 และมีดัชนีการกระจายควัน 0-450 

วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในจะตองมีระดับช้ันคุณภาพสอดคลองกับลักษณะการใชงาน                                             

ของอาคาร ตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 4.1 ในหัวขอท่ี 4.4 

4.3.3 การทดสอบการเผาไหมของวัสดุตกแตงในหองทดสอบ ตามมาตรฐาน NFPA 286 [21]  

มาตรฐาน NFPA 286 มีรายละเอียดเกณฑการยอมรับดังนี้ 

1) เมื่อภายในหองทดสอบจําลองมีความรอน 40 กิโลวัตต  เปนเวลา 5 นาที                                                 

เปลวไฟตองไมลามถึงเพดาน 



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 71 

2) หลังจากนั้นเมื่อภายในหองทดสอบจําลองมีความรอน 160 กิโลวัตต เปนเวลา 10 นาที                                              

วัสดุตกแตงท่ีนํามาทดสอบตองไมเกิดการวาบเพลิง และเปลวไฟไมลามไปถึงขอบริมสุด                                               

ของตัวอยางบริเวณกําแพงหรือเพดาน 

3) มีอัตราปลดปลอยความรอนสูงสุดระหวางการทดสอบไมเกิน 800 กิโลวัตต 

4) ปริมาณควันท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบไมเกิน 1,000 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 

โดยวัสดุท่ีผานเกณฑขางตนสามารถเทียบเคียงใหเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามเกณฑ                                        

ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ท่ีใหไวในหัวขอ 4.3.2  

4.3.4 การทดสอบการเผาไหมของวัสดุตกแตงผิวประเภทสิ่งทอและประเภทไวนิลในหองทดสอบ

จําลอง ตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 265 [20] 

มาตรฐาน มยผ. 8207-52 หรือ NFPA 265 มีเกณฑการยอมรับดังนี้ 

1) เมื่อหองทดสอบมีอัตราปลดปลอยความรอน 40 กิโลวัตต เปลวไฟตองไมลามถึงเพดาน 

2) เมื่อหองทดสอบมีอัตราปลดปลอยความรอน 150 กิโลวัตต วัสดุตกแตงท่ีนํามาทดสอบ                                             

จะตองไมเกิดการวาบเพลิง และเปลวไฟไมลามไปถึงขอบริมสุดของตัวอยางบริเวณกําแพง 

3) ปริมาณควันท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบไมเกิน 1,000 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 

โดยวัสดุท่ีผานเกณฑขางตนสามารถเทียบเคียงใหเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามมาตรฐาน                                    

มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ท่ีใหไวในหัวขอ 4.3.2 
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4.4 ขอกําหนดการใชวัสดุตกแตงท่ีสอดคลองกับลักษณะการใชอาคาร 

 การใชวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในบริเวณตางๆ จะมีการใชวัสดุท่ีมีระดับช้ันคุณภาพ

แตกตางกันตามลักษณะการใชอาคาร การติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และสวนประกอบภายในอาคาร                            

ไดแก ทางหนีไฟ ชองทางเดิน และบริเวณหองและพื้นท่ีปดลอม โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 สําหรับการทดสอบ                                               

เพื่อหาระดับช้ันคุณภาพของวัสดุตกแตงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหัวขอ 4.3  

ตารางท่ี 4.1 การใชวัสดุท่ีมีระดับระดับช้ันคุณภาพตางกันใหสอดคลองกับลักษณะการใชอาคาร(ธ)  

ประเภทอาคาร อาคารมรีะบบดับเพลิงอัตโนมัติ (น) อาคารไมมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

สัญลักษณ ตัวอยางอาคาร 

ชองบันไดและ

ทางลาดดาน

ในที่เปนทาง

หนีไฟและเปน

ทางผานหนีไฟ 

(ก),(ข) 

ชองทางเดิน

และสวนปด

ลอมสําหรับ

ทางไปสูชอง

บันไดและทาง

ลาดหนีไฟ 

หองและ

พื้นที่ปดลอม 

(ค) 

ชองบันไดและ

ทางลาดดาน

ในที่เปนทาง

หนีไฟและเปน

ทางผานหนีไฟ 

(ก),(ข) 

ชองทางเดิน

และสวนปด

ลอมสําหรับ

ทางไปสูชอง

บันไดและทาง

ลาดหนีไฟ 

หองและ

พื้นที่ปดลอม 

(ค) 

ชน-1 และ 

ชน-2 

โรงมหรสพประเภท ก และ ค ภตัตาคาร     

สถานบริการประเภท ข ค ง และ จ   
B B C A A (ง) B(จ) 

ชน-3(ฉ) 

ชน-4  

และ ชน-5 

โรงมหรสพประเภท ข ง และ จ ศาสนสถาน 

สถานบริการประเภท ฉ อาคารผูโดยสาร       

โถงอเนกประสงค สนามกีฬาในรม  

สนามกีฬากลางแจง เคร่ืองเลนในสวนสนุก 

B B C A A (ง) C 

สธ ศษ พณ 

และ พอ-1  

อาคารพาณิชย สถานบริการประเภท ก 

โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา 

สํานักงาน โรงแรม 

B C(บ) C A B C 

พอ-4  สถานดูแลขนาดกลาง B C C A B B 

รอ โรงงาน C C C B C C 

สอ อาคารอันตราย B B C (ช) A A B 

พก-1 สถานดูแลขนาดใหญ สถานพักฟนคนชรา B C C A B B 

พก-2  โรงพยาบาล สถานพยาบาล B B B(ญ),(ฎ) A A B 

พก-3 เรือนจํา หองขัง สถานพินิจ A A(ฏ) C A A B 

พก-4 สถานดูแลขนาดใหญ B B B(ญ),(ฎ) A A B 

พอ-2 อาคารอยูอาศัยรวม อพารตเมนต หอพัก C C C B B C 

พอ-3 สถานดูแลขนาดเล็ก C C C C C C 

กส คลังสินคา C C C B B C 

บต ปาย หอสูง สะพาน โรงนา ไมมีขอกําหนดการใช 
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 (ก) การบุผนังหองดวยแผนประกับผนัง (wainscot) สามารถใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ C ได ในกรณีที่พื้นที่ที่บุมีขนาดไมเกิน                                                   

92.9 ตร.ม. (1,000 ตารางฟุต) ในหองโถงรับรองที่อยูระดับพื้นดิน  การใชงานจะตองเปนการติดต้ังโดยตรงกับวัสดุฐานที่ไมติดไฟ                                             

หรือโครงคราวไม ที่ติดต้ังโดยตรงกับวัสดุฐานที่ไมติดไฟและมีการปองกันไฟลาม 

(ข) ในอาคารที่ มี จํานวนช้ันสูงจากพื้นดินนอยกวา 3 ช้ัน และมีการใชงานอาคารนอกเหนือจากการใช งานในกลุม พก-3 สามารถใช วัสดุตกแตงภายใน                                                                  

ระดับช้ันคุณภาพ B กับอาคารที่ไมมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ C กับอาคารที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ                                                   

ในบริเวณชองบันไดและทางลาดดานในที่เปนทางหนีไฟ 

(ค) ขอกําหนดสําหรับหองและพื้นที่ปดลอมจะตองเปนพื้นที่วางที่ปดลอมดวยผนังก้ัน โดยองคประกอบทางโครงสรางตองมีอัตราการทนไฟ                                              

ผนังก้ันที่ปดลอมพื้นที่จะตองสูงจากพื้นถึงเพดาน  ผนังก้ันที่ไมเปนไปตามขอกําหนดน้ีใหนับวาหองหรือพื้นที่วางทั้งสองดานของผนังก้ัน                                               

เปนหองเพียงหองเดียวหรือพื้นที่เพียงพื้นที่เดียว  การพิจารณาขอกําหนดสําหรับหองและพื้นที่ปดลอมใหพิจารณาจากการใชงานเปนหลัก                                        

โดยไมตองพิจารณาการแบงประเภทของอาคารหรือโครงสราง 

(ง) พื้นที่รับรอง (Lobby Areas) ในการใชงานอาคารประเภท ชน-1 ชน-2 และ ชน-3 จะตองใชวัสดุไมตํ่ากวาระดับช้ันคุณภาพ B                                                               

(จ) สามารถใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ C กับพื้นที่ชุมนุมที่มีจํานวนคนไมเกิน 300 คนได 

(ฉ) สําหรับพื้นที่ทางศาสนา สามารถใชไมเปนวัสดุตกแตง โครงถัก วัสดุบุผนัง หรือวัสดุตกแตงพลับพลา 

(ช) อาคารมีความสูงเกินสองช้ัน ตองใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ B เปนอยางนอย 

(ญ) สามารถใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ C ในบริเวณพื้นที่สํานักงาน 

(ฎ) สามารถใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ C สําหรับหองที่มีจํานวนคนไมเกิน 4 คน 

(ฐ) สามารถใชวัสดุตกแตงภายในระดับช้ันคุณภาพ B กับการบุผนังหองดวยแผนไมที่สูงไม เกิน 48 น้ิวจากระดับพื้นที่ตกแตงแลว ในบริเวณชองทางเดิน                                                                   

และในบริเวณชองบันไดและทางลาดดานในที่เปนทางหนีไฟ 

(ธ) วัสดุตกแตงตามที่ระบุไวในหัวขอตาง ๆ ของมาตรฐานฉบับน้ี  

(น) ใหใชเมื่อมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติติดต้ังในทางหนีไฟ ชองทางเดิน หองและพื้นที่ปดลอม 

(บ) ชองทางเดินในบริเวณสถานที่ดูแลผูปวยนอกตองใชวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A หรือ B 

 

4.5 ขอกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

4.5.1 ไม (wood) 

วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในประเภทไมจริง หากมีการใชภายในอาคารตองผานการทดสอบ                                     

ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] และมีระดับระดับช้ันคุณภาพของวัสดุท่ีเหมาะสม                                                         

กับลักษณะการใชงานอาคารตามตารางท่ี 4.1 ท้ังนี้มีขอยกเวนดังตอไปนี้ 

- อาคารท่ีใชไมเปนองคประกอบของโครงสรางโดยไมมีการปกปดผิว และมีลักษณะสอดคลอง                                   

กับขอกําหนดอาคารโครงสรางไมตามหัวขอ 602.4 หรือหัวขอ 2304.11 ท่ีใหไวในมาตรฐาน                                  

IBC 2018 [6] ไม จําเปนตองมีสมบัติเปนไปตามขอกําหนดสําหรับวัสดุตกแตงภายใน                                                 

ยกเวน ในบริเวณชองบันไดดานในท่ีเปนทางหนีไฟ ทางลาดดานในท่ีเปนทางหนีไฟ                                           

และทางผานหนีไฟ 

- สําหรับกรอบหนาตางในผนังดานนอกของช้ันหนึ่งท่ีอยูสูงกวาระนาบพื้นสามารถใชวัสดุประเภทไม                                          

โดยไมตองผานการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยได 

- อาคารประเภทศาสนสถาน สามารถใชไมจริงเปนวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในได                                                         

โดยไมตองผานการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัย 
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4.5.2 พลาสติกประเภทโฟม 

พลาสติกประเภทโฟมเปนวัสดุท่ีไมอนุญาตใหใชตกแตงภายใน ยกเวนวัสดุพลาสติกประเภทโฟม                                                                

ท่ีเปนฉนวนกันความรอนหรือวัสดุโฟมสําหรับงานหลังคา โดยสามารถใชงานวัสดุพลาสติกประเภทโฟมได                                      

ท้ังแบบท่ีไมมีการหอหุมและมีการหอหุมดวยส่ิงทอหรือไวนิลสําหรับการตกแตงภายใน วัสดุชนิดนี้จะตองผานการทดสอบ                                                    

สมบัติดานอัคคีภัย ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอท่ี 8.1.2 ของสวนท่ี 8 

4.5.3 สิ่งทอ 

วัสดุตกแตงผนังละฝาเพดานท่ีเปนส่ิงทอ ท้ังท่ีเปนประเภทถักทอ (woven textiles) และไมถักทอ                                                       

(nonwoven textiles) ประเภทแปรงขนหรือตะกุยขน (napped textiles) ประเภททอขน (tufted textiles)                                                    

ประเภททอหวง (looped textiles) รวมท้ังพรมและวัสดุส่ิงทอท่ีมีลักษณะเดียวกัน จะตองทําการทดสอบ                                                              

สมบัติทางอัคคีภัยท่ีสอดคลองกับการใชงาน การติดต้ังเสมือนจริงท่ีรวมถึงการใชวัสดุเช่ือมติดหรือกาว                                           

ดวยวิธีการเดียวกันกับการติดต้ังจริงของวัสดุตกแตงนั้น วัสดุตกแตงผนังและฝาเพดานประเภทส่ิงทอ                                                  

ตองมีสมบัติดังตอไปนี้ 

4.5.3.1 วัสดุตกแตงผิวผนังภายในประเภทสิ่งทอ  

วัสดุตกแตงผิวผนังภายในประเภทส่ิงทอ ตองทําการทดสอบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง                                                            

ดังตอไปนี้ 

- มาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21] ตามหัวขอ 4.3.3 

- มาตรฐาน NFPA 265 [20] Method B ตามหัวขอ 4.3.4 

- มาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ตามหัวขอ 4.3.2                                                    

โดยต อ ง เปนวั ส ดุ ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ  A เท านั้ น  และต อ งมี การป อ ง กั น                                                    

ดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มยผ. 8127-52 [13]                                                     

โดยมีการเตรียมตัวอยางและการติดต้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E2404 [30] 

4.5.3.2 วัสดุตกแตงผิวฝาเพดานภายในประเภทสิ่งทอ  

วัสดุตกแตงเพดานประเภทส่ิงทอตองทําการทดสอบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

- มาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21]  ตามหัวขอ 4.3.3 

- มาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ตามหัวขอ 4.3.2                                                         

โดยต อ ง เปนวั ส ดุ ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ A เท านั้ น  และต อ งมี การป อ ง กั น                                                           

ดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มยผ. 8127-52 [15]                                                       

โดยมีการเตรียมตัวอยางและการติดต้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E2404 [30] 
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4.5.4 โฟมไวนิล (expanded vinyl)       

วัสดุตกแตงผนังละฝาเพดานท่ีเปนโฟมไวนิล จะตองทําการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยท่ีสอดคลอง                                                  

กับการใชงาน การติดต้ังเสมือนจริงท่ีรวมถึงการใชวัสดุเช่ือมติดหรือกาวดวยวิธีการเดียวกันกับการติดต้ังจริง                                                                  

ของวัสดุตกแตงนั้น วัสดุตกแตงผนังและฝาเพดานประเภทโฟมไวนิล ตองมีสมบัติดังตอไปนี้ 

4.5.4.1 วัสดุตกแตงผิวผนังท่ีเปนโฟมไวนิล (expanded vinyl)  

วัสดุตกแตงผิวผนังท่ีเปนโฟมไวนิลตองทําการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัย ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง                                                

ดังตอไปนี้ 

- มาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21] ตามหัวขอ 4.3.3 

- มาตรฐาน NFPA 265 [20] Method B ตามหัวขอ 4.3.4 

- มาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ตามหัวขอ 4.3.2                                                           

โดยต อ ง เปนวั ส ดุ ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ A เท านั้ น  และต อ งมี การป อ ง กั น                                                        

ดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มยผ. 8127-52 [15]                                                 

โดยมีการเตรียมตัวอยางและการติดต้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E2404 [30] 

4.5.4.2 วัสดุตกแตงผิวฝาเพดานท่ีเปนโฟมไวนิล (expanded vinyl)                                                           

วัสดุตกแตง ผิวฝาเพดาน ท่ีเปนโฟมไวนิลจะตอง ทําการทดสอบสมบัติทางอัค คีภัย                                            

ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

- มาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21] ตามหัวขอ 4.3.3 

- มาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ตามหัวขอ 4.3.2                                                      

โดยต อ ง เปนวั ส ดุ ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ A เท านั้ น  และต อ งมี การป อ ง กั น                                                     

ดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มยผ. 8127-52 [15]                                                  

โดยมีการเตรียมตัวอยางและการติดต้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E2404 [30] 

4.5.5 วัสดุประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูงและพอลิโพรพิลนี (HDPE และ PP) 

วัสดุประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูงและพอลิโพรพิลีนท่ีใช เปนวัสดุตกแตงภายใน                                              

จะตองมีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21]                                                   

ดังท่ีกลาวไวในหัวขอ 4.3.3 

4.5.6 วัสดุสําเร็จรูปแบบขึงตึงท่ีประกอบหนางาน 

วัสดุสําเร็จรูปแบบขึงตึงท่ีประกอบหนางานท่ีใชสําหรับตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดาน ประกอบดวยสามสวน                                       

ไดแก 1) โครงท่ีอาจทําจากพลาสติก ไม โลหะ หรือวัสดุอื่นเพื่อทําหนาท่ียึดผา 2) วัสดุท่ีเปนแกน                                                            

และ 3) วัสดุช้ันนอก ท่ีประกอบดวย ส่ิงทอ หรือไวนิล ท่ีดึงจนตึง ซึ่งยึดอยูกับโครงดวยแรงดึง หรืออุปกรณยึดแนนเชิงกล                                    

วัสดุตกแตงสําเร็จรูปแบบขึงตึงนี้จะตองทําการเตรียมตัวอยางทดสอบและการติดต้ังเปนไปตามมาตรฐาน                                      



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 76 

ASTM E2573 [32] และตองผานเกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ.8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9]                                

หรือ มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21] ดังท่ีกลาวไวในหัวขอ 4.3.2 และ 4.3.3 ตามลําดับ 

4.5.7 ผลิตภัณฑเคลือบลามิเนต และวัสดุตกแตงผิวหนาหรือไมวีเนียร ประเภทท่ีมีวัสดุรอง                                                            

เปนไม (wood substrate)  

ผลิตภัณฑเคลือบลามิเนต และวัสดุตกแตงผิวหนาหรือไมวีเนียร ประเภทท่ีมีวัสดุรองเปนไม                                     

(wood substrate) ท้ังท่ีผลิตจากโรงงานและท่ีติดต้ังหนางาน จะตองมีสมบัติสอดคลองกับขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

1. วัสดุจะตองมีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] 

หรือ NFPA 286 [21] ดังท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.3 โดยตัวอยางทดสอบตองมีการติดต้ัง                                     

ท่ีรวมถึงการใชวัสดุเช่ือมติดหรือกาว หรือระบบการยึดอื่น  ๆท่ีใกลเคียงกับการติดต้ังตามการใชงานจริง 

2. วัสดุจะตองมีดัชนีการลามไฟและการกระจายควันตามมาตรฐาน มยผ.8206-52 [16]                                            

หรือ ASTM E84 [9] ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.2 โดยท่ีมีระดับช้ันคุณภาพ A B หรือ C                                        

สอดคลองกับลักษณะการใชงาน ดังตารางท่ี 4.1 โดยมีการเตรียมตัวอยางทดสอบและการติดต้ัง                                                 

เปนไปตามมาตรฐาน ASTM E2579 [33] 

4.6 การใชวัสดุตกแตงภายในกับองคประกอบของอาคารท่ีมีอัตราการทนไฟหรือไมติดไฟ 

เมื่อใชวัสดุตกแตงภายในติดต้ังท่ีผิวผนัง ผิวเพดาน หรือองคประกอบทางโครงสรางท่ีมีอัตราการทนไฟ                                       

เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549) [42] หรือเปนวัสดุไมติดไฟ วัสดุตกแตงภายในดังกลาวนี้                                    

จะตองมีสมบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ดังตอไปนี้  

4.6.1 การติดต้ังท่ีผิวองคประกอบของอาคารและการกอสรางแบบใชโครงคราวท่ีมีระยะยื่นไมเกิน                    

44 มิลลิเมตร 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549) ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ผนัง เพดาน                                        

หรือองคประกอบทางโครงสรางตองมีอัตราการทนไฟหรือไมติดไฟ การติดต้ังวัสดุตกแตงภายในท่ีมีสมบัติดานอัคคีภัย                                     

ตามท่ีไดกลาวมา สามารถติดต้ังโดยตรงกับโครงสรางเหลานั้น หรือใชโครงคราวท่ีมีระยะยื่น (set - out)                                 

ไมเกิน 44 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และติดต้ังโดยตรงกับพื้นผิวเหลานั้น โดยท่ีชองวางระหวางโครงคราว                                              

จะตองมีความสอดคลองกับขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. เติมวัสดุประเภทอนินทรียหรือไมติดไฟลงในชองวางระหวางโครงคราว 

2. เติมวัสดุระดับช้ันคุณภาพ  A ตามมาตรฐาน มยผ.8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9]                               

ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.2 หรือวัสดุท่ีผานการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19]                                     

หรือ NFPA 286 [21] ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.3 ในชองวางระหวางโครงคราว 
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3. มีการปองกันการกระจายไฟ โดยใชวัสดุไมติดไฟแบงชวงวัสดุตกแตงท่ีระยะไมเกิน 2,400 มิลลิเมตร                                             

ในทุกทิศทาง   

ขอยกเวน ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอ 1 ถึงขอ 3 เมื่อวัสดุท่ีใชทําพื้นท่ีปดลอมเปนวัสดุไมติดไฟ                                            

 
รูปท่ี 4.1 โครงคราวแบบยื่นท่ีมีความลึกไมเกิน 44 มิลลิเมตร 

4.6.2 การติดต้ังบนผนังและเพดานท่ีใชโครงคราวท่ีมีระยะยื่นเกิน 44 มิลลิเมตร 

เมื่อใชผนังและเพดานถูกกําหนดใหมีอัตราการทนไฟหรือการกอสรางแบบไมติดไฟ โดยท่ีผนังมีระยะยื่น                                         

หรือการใชโครงคราวบนผนังและเพดานโดยมีระยะยื่นเกิน 44 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 วัสดุตกแตงภายในท่ีใช                                            

จะตองเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] ตามท่ีกลาวไว                                           

ในหัวขอท่ี 4.3.2 หรือวัสดุท่ีผานการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21]                                                 

ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.3 เทานั้น 

ขอยกเวน  

1. เมื่อมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติปองกันวัสดุตกแตงภายในท้ังสองดานของผนัง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน                                             

มยผ.8127-52 [15] 

2. เมื่อวัสดุตกแตงภายในติดต้ังโดยตรงกับวัสดุฐานท่ีไมติดไฟหรือโครงคราว ท่ีติดต้ังตามหัวขอ 4.6.1 

3. เมื่อเติมชองวางท่ีติดไฟไดดวยวัสดุไมติดไฟ 
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รูปท่ี 4.2 โครงคราวบนผนังและเพดานท่ีมีระยะยื่นเกิน 44 มิลลิเมตร 

(ก) โครงคราวแบบยื่นบนผนัง  (ข) โครงคราวแบบยื่นบนเพดาน  (ค) โครงคราวแบบแขวนและชุดประกอบ 

4.6.2.1 โครงคราวแบบแขวนและชุดประกอบ 

โครงคราวแบบแขวนและชุดประกอบของเพดานประเภทแขวน ท่ีระดับอยูตํ่ากวาระดับพื้น

หรือโครงสรางหลังคาท่ีมีอัตราการทนไฟ จะตองเปนวัสดุไมติดไฟ การกอสรางผนังและพื้นราบ                                         

ท่ีมีระยะยื่น  หรือโครงสรางหลังคา จะตองเปนการกอสราง ท่ีมีอัตราการทนไฟ                                         

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549)                

4.6.3 การกอสรางท่ีใชโครงสรางไม 

วัสดุตกแตง ผิวผนังและผิวฝาเพดานภายในทุกประเภท จะตองติดต้ังโดยตรงกับแผนไม                                      

หรือโครงสรางไม ท่ีมีขนาดใหญไมนอยกวาท่ีระบุในหัวขอ 602.4.2 หรือ 2304.11 ตามมาตรฐาน IBC 2018 [6]                                              

หรือถาหากติดต้ังวัสดุตกแตงกับโครงคราวไมท่ีติดอยูกับแผนไมโดยตรง จะตองมีการปองกันการกระจายไฟ                                                         

ตามท่ีระบุไวในหัวขอท่ี 4.6.1 

4.6.4 วัสดุตกแตงท่ีมีความหนาไมเกิน 6.4 มิลลิเมตร 

ในกรณีวัสดุตกแตงผนังหรือเพดานท่ีมีความหนาไมเกิน 6.4 มิลลิเมตร ตองติดต้ังลงบนผนัง เพดาน                               

หรือองคประกอบของโครงสรางโดยตรงแบบไมมีโครงคราว และตองไมแขวนยื่นออกจากองคประกอบ                                       

ของอาคารท่ีวัสดุนั้นยึดอยู  

ขอยกเวน  

1. วัสดุตกแตงนั้นเปนวัสดุไมติดไฟ 

(ค) 

(ก) 

(ข) 
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2. สามารถใชวัสดุตกแตงท่ีติดต้ังบนโครงคราวได หากวัสดุตกแตงนั้นมีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนด                                            

การทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21] ตามท่ีกลาวไว                                               

ในหัวขอท่ี 4.3.3 หรือเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามมาตรฐาน มยผ.8206-52 [16]                                            

หรือ ASTM E84 [9] ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.2  ซึ่งทดสอบโดยการติดวัสดุตกแตงกับโครงคราว                                        

บนวัสดุฐานท่ีไมติดไฟ 

3. สามารถใชวัสดุตกแตงท่ีแขวนหางจากองคประกอบของอาคารท่ีวัสดุนั้นยึดอยูได หากวัสดุตกแตงนั้น                                     

มีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8207-52 [19] หรือ NFPA 286 [21]                                     

ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.3 หรือเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามมาตรฐาน มยผ.8206-52 [16]                                   

หรือ ASTM E84 [9] ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3.2 ซึ่งทดสอบโดยแขวนวัสดุตกแตงจากวัสดุฐาน                                                 

ท่ีไมติดไฟ                                  
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สวนที่ 5 ขอกําหนดของวัสดุตกแตงผิวพ้ืนภายใน 

5.1 ท่ัวไป 

วัสดุตกแตงผิวพื้นภายในอาคารแบงออกเปน วัสดุปดผิวหนาพื้น (floor covering) เชน พรม เส่ือยาง                                             

กับวัสดุตกแตงพื้น (floor finishing) เชน กระเบ้ือง ไม หินขัด ซึ่งหลายชนิดท่ีนํามาใชในอาคารเปนวัสดุติดไฟ

และลามไฟ วัสดุเหลานี้จึงเปนอันตรายแกผูอยูอาศัยและผูใชงานอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม 

ลักษณะท่ีเปนอันตรายจากเพลิงไหมของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน ไดแก ลักษณะท่ีเกี่ยวกับการติดไฟ                                     

จากการแผรังสีความรอน (radiant heat) ของวัสดุ ซึ่งหาไดจากการทดสอบดวยมาตรฐาน มยผ. 8209-52 

[22] หรือ ASTM E648 [10] และการลามไฟท่ีหาไดจากการทดสอบดวยมาตรฐาน ASTM D2859 [23] 

วัสดุตกแตงผิวพื้นภายในประเภทท่ีใชกันมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน เชน ไม หินธรรมชาติ หินขัด 

คอนกรีต กระเบ้ืองเซรามิก กระเบ้ืองดินเผา แผนพื้นไฟเบอรซีเมนต เปนตน ไดรับการยกเวนไมตองผานการทดสอบ                                       

สมบัติทางอัคคีภัย 

การทดสอบวัสดุปดผิวหนาพื้น และวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน ตองทําโดยหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ                                            

โดยทําการทดสอบสมบัติดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิวพื้น เพื่อประเมินระดับช้ันคุณภาพ I หรือ II                                                       

ตามมาตรฐาน ASTM E648 [10] ในการทดสอบตองมีการระบุช่ือผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย และรูปแบบวัสดุ 

โดยใชปายแขวนหรือวิธีการอื่น  ๆท่ีเหมาะสม และตองจําแนกประเภทวัสดุปดผิวหนาพื้น และวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน

เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานท่ีระบุไวในหัวขอ 5.3   

การทดสอบวัสดุปดผิวหนาพื้นจะตองจัดเตรียมตัวอยางทดสอบรวมถึงวัสดุท่ีใชรองใหตรงกับวัสดุ                                                     

และลักษณะการใชงานจริง หากเจาหนาท่ีท่ีทําการตรวจอาคารตองการผลทดสอบ จะตองเตรียมผลการทดสอบ                                         

ท่ียืนยันขอมูลของผลิตภัณฑตามท่ีผูผลิตระบุ  

ข้ันตอนการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในไดแสดงไว                                                    

ใน ข2 ภาคผนวก ข และตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง                                          

ผิวพื้นภายใน ไดแสดงไวใน ค2 ภาคผนวก ค            

5.2 ขอกําหนดของการทดสอบ  

วัสดุตกแตงพื้น (floor finishing) ตองมีสมบัติสอดคลองกับหัวขอ 5.2.1 และวัสดุปดผิวหนาพื้น 

(floor covering) ตองมีสมบัติสอดคลองกับท้ังหัวขอ 5.2.1 และ 5.2.2 

ขอยกเวน 

ในกรณีท่ีอาคารมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ัวท้ังอาคาร สามารถใชวัสดุตกแตงท่ีมีสมบัติดังตอไปนี้ 

- ใชวัสดุตกแตงพื้น (floor finishing) และวัสดุปดผิวหนาพื้น  (floor covering) 

ระดับช้ันคุณภาพ II แทนท่ีในบริเวณท่ีตองการวัสดุระดับช้ันคุณภาพ I ได 
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- ใชวัสดุปดผิวหนาพื้น (floor covering) ท่ีผานเกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน                          

ASTM D2859 แทนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ II ได โดยไมจําเปนตองทําการทดสอบ                              

ตามมาตรฐาน ASTM E648  

5.2.1 การทดสอบการติดไฟจากการแผรังสีความรอน ตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52 

[22] หรือ ASTM E648 [10] 

สําหรับอาคารทุกประเภท ท่ีใชวัสดุตกแตงพื้น (floor finishing) และวัสดุปดผิวหนาพื้น                                       

(floor covering)  ในพื้นท่ีปดลอมสําหรับชองบันไดและทางลาด ทางผานหนีไฟ ชองทางเดินและหอง                                    

หรือพื้นท่ีท่ีไมไดแบงแยกจากชองทางเดินดวยผนังกั้นท่ีสูงจากพื้นถึงเพดาน จะตองเปนวัสดุ                                    

ท่ีสามารถทนระดับของคาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติข้ันตํ่าไดตามหัวขอ 5.3  

ระดับระดับช้ันคุณภาพของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในภายในสามารถแบงตามระดับ                                                         

ของฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติ (critical radiant flux) เปน 2 ระดับ ดังนี้ 

- ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ  I วั ส ดุตกแต ง ผิวพื้ น มี ค า ระ ดับของค าฟ ลั กซ                                              

การแผรังสีความรอนวิกฤติไมนอยกวา 4.5 กิโลวัตตตอตารางเมตร 

- ระ ดับ ช้ัน คุณภาพ  II วั ส ดุตกแต ง ผิวพื้ นมี ค า ระ ดับของค าฟ ลักซ                                                       

การแผรังสีความรอนวิกฤติไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตตตอตารางเมตร  

หากวัสดุตกแตงผิวพื้นมีระดับของคาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤตินอยกวา                                       

2.2 กิโลวัตตตอตารางเมตร ถือวาไมผานเกณฑการยอมรับ 

5.2.2 การทดสอบการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM D2859 [23] 

สําหรับอาคารทุกประเภท ท่ีใชวัสดุปดผิวหนาพื้นตองมีสมบัติเปนไปตามขอกําหนด

ของการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2859 

ตัวอยางวัสดุในการทดสอบตองมีขอบของรอยไหมจากการทดสอบหางจากเสนวงกลม                                                

ท่ีขีดไวมากกวา 1 นิ้ว เปนจํานวนไมนอยกวา 7 ช้ิน จากท้ังหมด 8 ช้ินของตัวอยางทดสอบ                                                              

จึงจะถือวาผานการทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 5.1 และ 5.2 

   
             รูปท่ี 5.1 วัสดุท่ีผานการทดสอบ                          รูปท่ี 5.2 วัสดุท่ีไมผานการทดสอบ  
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5.3 ขอกําหนดการใชวัสดุตกแตงผิวพ้ืนภายในท่ีสอดคลองกับสวนประกอบของอาคาร 

วัสดุท่ีใชในการตกแตงพื้นภายในอาคารหากแบงตามคุณลักษณะดานอัคคีภัยแลว จะแบงได                                                

2 ระดับช้ันคุณภาพคือ ระดับช้ันคุณภาพ I และ II ตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52 [22] หรือ ASTM E648 [10]                                                         

โดยครอบคลุมวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในทุกประเภท  

การตกแตงพื้นภายในอาคาร ใหใชวัสดุตกแตงท่ีผานการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52                                 

หรือ ASTM E648 และใหพิจารณาเกณฑการใชวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในเปนไปตามลักษณะการใชงาน                                     

ของอาคาร การติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และสวนประกอบภายในอาคาร ไดแก ทางหนีไฟ ชองทางเดิน                                                     

และบริเวณหองและพื้นท่ีปดลอม โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 ขอกําหนดการใชวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในท่ีสอดคลองกับลักษณะการใชอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอาคาร 

อาคารมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารไมมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ชองบันไดและ

ทางลาดดานใน

ที่เปนทางหนีไฟ

และเปน

ทางผานหนีไฟ) 

ชองทางเดินและ

สวนปดลอม

สําหรับทางไปสู

ชองบันไดและ

ทางลาดหนีไฟ 

หองและพื้นที่

ปดลอม  

ชองบันไดและ

ทางลาดดานใน

ที่เปนทางหนีไฟ

และเปน

ทางผานหนีไฟ  

ชองทางเดินและ

สวนปดลอม

สําหรับทางไปสู

ชองบันไดและ

ทางลาดหนีไฟ 

หองและพื้นที่

ปดลอม  

พก-1 พก-2 และ พก-3 II II II I I I 

ชน สธ และ ศษ  

II II II II II II พก-4 พอ-1 และ พอ-2  

พณ สอ และ กส 
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สวนที่ 6 ขอกําหนดเก่ียวกับการใชวัสดุที่ตดิไฟไดบนพ้ืน 

6.1 ท่ัวไป 

ในกรณีท่ีมีการใชวัสดุท่ีติดไฟได โดยติดต้ังหรือฝงอยูบนพื้นของอาคารท่ีมีอัตราการทนไฟ                                                    

ไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 60 (พ.ศ.2549) [42] ท้ังนี้ไมรวมถึงเวทีและพื้นท่ียกระดับ                                     

วัสดุดังกลาวนี้จะตองมีสมบัติดานอัคคีภัยท่ีสอดคลองกับขอกําหนดในหัวขอ 6.2 ถึง 6.3 

6.2 ขอกําหนดของการกอสรางระบบตง  

ตง คํ้ายัน และกรอบ ตองไมทําจากวัสดุท่ีติดไฟ ยกเวนเมื่อชองวางระหวางตัวพื้นกับชุดประกอบพื้น                                                                 

(floor assembly) ท่ีมีอัตราการทนไฟ บรรจุดวยวัสดุประเภทไมติดไฟท่ียึดติดอยางมั่นคงอยูเต็มชองวาง                                  

หรือมีการปองกันการกระจายไฟใหอยู ในบริเวณท่ีกําหนด ดังแสดงในรูปท่ี 6.1 และชองวางดังกลาว                                            

จะตองไมเปนชองตอเนื่องภายใตผนังกั้นหรือผนังแบบถาวร  

 

รูปท่ี 6.1 วัสดุปองกันการกระจายไฟในพื้นระบบตง 

6.3 ขอกําหนดการใชพ้ืนท่ีตกแตงดวยไม 

ไมสามารถใชเปนวัสดุตกแตงผิวพื้นภายในได เมื่อมีการติดต้ังวัสดุตกแตงพื้นไมโดยตรงกับตง                                       

ท่ีมีการฝงหรือตงท่ีมีการปองกันการติดไฟ และสามารถใชพื้นไมยึดติดโดยตรงกับพื้นผิวดานบนของโครงสรางพื้น                                              

หรือชุดประกอบพื้นท่ีมีอัตราการทนไฟ ดังแสดงในรูปท่ี 6.2 หรือติดต้ังกับระบบตงไมท่ีมีการปองกัน                                               

การกระจายไฟโดยการเติมวัสดุไมติดไฟในบริเวณท่ีเปนชองวาง ตามขอ 6.1  
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รูปท่ี 6.2 การติดต้ังไมประดับพื้นกับพื้นท่ีมีอัตราการทนไฟ [43] 

6.4 ขอกําหนดการใชแผนวัสดุฉนวน 

แผนวัสดุฉนวนท่ีติดไฟไดและมีความหนาไมเกิน 12.7 มิลลิเมตร สามารถใชไดโดยปดทับ                                        

ดวยวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน ดังแสดงในรูปท่ี 6.3 โดยแผนวัสดุฉนวนตองติดต้ังโดยตรงกับโครงสรางพื้น                                      

หรือชุดประกอบพื้นท่ีไมติดไฟ หรือติดต้ังกับระบบตงไมท่ีมีการปองกันการกระจายไฟโดยการเติมวัสดุไมติดไฟ                                 

ในบริเวณท่ีเปนชองวาง ตามขอ 6.1 

 

รูปท่ี 6.3 การติดต้ังแผนฉนวนท่ีติดไฟไดกับพื้นท่ีไมติดไฟ [44] 

 

 

 

 

แผนฉนวนท่ีติดไฟได 

วัสดุตกแตง 

ผิวพื้นภายใน 

โครงสรางพื้นท่ีไมติดไฟ 
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สวนที่ 7 ขอกําหนดวัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาแขวน บัว และวัสดุประดบัอ่ืน ๆ  

7.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอกําหนดดังตอไปนี้ มีผลบังคับใชกับอาคารทุกประเภท  

1. หามใชวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับท่ีมีสารท่ีทําใหเกิดการระเบิดหรือสารท่ีมีความไวไฟสูง 

2. หากมีการใชสาร เคลือบผิวหนวง ไฟ ( fire- retardant coating)  กับวัสดุตกแต งอาคาร                                              

ตองทําการบํารุงรักษาใหสารเคลือบผิวคงทน และมีประสิทธิภาพในสภาวะการใชงานจริงตลอดเวลา                                                               

3. หามใชวัสดุตกแตงหรือวัตถุใด ๆ ท่ีขวางทางบันไดหนีไฟ ทางเขาสูทางออกหนีไฟ เสนทางหนีไฟ                                                      

หรือทัศนวิสัยของเสนทางเหลานี้ 

4. สามารถใชไมและวัสดุไมติดไฟ เปนวัสดุตกแตงหรือวัสดุประดับไดโดยไมจํากัดปริมาณการใช 

7.2 วัสดุตกแตงประเภทติดไฟได 

การใชวัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาแขวน และวัสดุประดับตกแตงอื่น ๆ ท่ียึดติดหรือแขวนจากผนัง                                                 

หรือฝาเพดานในอาคารประเภทชุมนุม สํานักงานธุรกิจ การศึกษา พยาบาลและกักขัง พาณิชยกรรม พักอาศัย

ประเภท พอ-1 และอาคารประเภทหอพักในกลุม พอ-2 จะตองเปนวัสดุไมติดไฟ หรือมีสมบัติสอดคลองกับขอ 7.3                                              

และมีปริมาณการใชไมเกินรอยละ 10 ของพื้นท่ีผนังหรือเพดานท่ีวัสดุตกแตงนั้นแขวนอยู 

ขอยกเวน 

1. สําหรับหอประชุมในกลุมอาคารประเภทชุมนุม ท่ีมีการติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติตลอด

ท่ัวอาคารซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มยผ.8127-52 [15] การใชผามานท้ังแบบพับและขึงตึง 

ผาแขวน และวัสดุตกแตงประเภทติดไฟไดประเภทเดียวกัน ท่ีแขวนจากผนังหรือเพดาน 

สามารถใชประดับตกแตงไดไมเกินรอยละ 75 ของพื้นท่ีผนังท้ังหมด โดยตองติดต้ัง                                              

วัสดุตกแตงนั้นตามขอกําหนดในสวนท่ี 4 หัวขอท่ี 4.5 

2. อาคารหอพักในกลุมพักอาศัยประเภท พอ-2 ในบริเวณหองนอน (sleeping unit)                                            

และหองพักอาศัย (dwelling unit) ท่ีมีการติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติตลอดท่ัวอาคาร 

การใชผามานท้ังแบบพับและขึงตึง ผาแขวน และวัสดุตกแตงประเภทติดไฟไดประเภทเดียวกัน                                              

ท่ีแขวนจากผนังหรือเพดาน สามารถใชประดับตกแตงไดไมเกินรอยละ 50 ของพื้นท่ีผนังท้ังหมด 

3. อาคารกลุมพาณิชยกรรมและสํานักงานธุรกิจ การใชผากั้นหองท่ีแขวนจากเพดาน                                       

และไมยึดติดกับพื้น สามารถใชประดับตกแตงไดโดยไมจํากัดปริมาณพื้นท่ี แตวัสดุตกแตงนั้น                                            

ตองมีสมบัติของวัสดุตกแตงเปนไปตามขอ 7.3 

4. ผามานท้ังท้ังแบบพับและขึงตึง ผาแขวน และวัสดุตกแตงประเภทติดไฟไดท่ีใชคลุมหนาตาง

สามารถใชไดไมเกินรอยละ 10 
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ข้ันตอนการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุกแตงประเภทผา ผามาน ผาแขวน                                                 

ไดแสดงไวใน ข4 ภาคผนวก ข และตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุกแตง 

ประเภทผา ผามาน ผาแขวน ไดแสดงไวใน ค4 ภาคผนวก ค 

7.3 ขอกําหนดเก่ียวกับเกณฑการยอมรับดวยการทดสอบ 

การใชผามานท้ังแบบพับและขึงตึง ผาแขวน และวัสดุตกแตงประเภทติดไฟไดประเภทเดียวกัน                                   

ท่ีแขวนจากผนังหรือเพดาน ตองมีการทดสอบวัสดุจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได โดยมีคาอัตราการปลอยความรอนสูงสุด                                       

ไมเกิน 100 กิโลวัตต เมื่อทดสอบตาม NFPA 289 [38] ท่ีใชแหลงจุดติดไฟ 20 กิโลวัตต หรือผานเกณฑ                                       

ตามการทดสอบ Method 1 หรือ 2 ของมาตรฐาน NFPA 701 [11]  โดยมีเกณฑตัดสินดังตอไปนี ้

NFPA 701 Method 1 [11]   

1. ช้ินตัวอยางทดสอบท้ัง 10 ช้ินตองไมลุกไหมตอบนพื้นเกิน 2 วินาทีหลังจากการหยด

หรือมีช้ินสวนหลุดออกมา 

2. การสูญเสียน้ําหนักของวัสดุหลังเผาไหมตองมีคาเฉล่ียไมเกินรอยละ 40 

3. ช้ินตัวอยางทดสอบแตละช้ินตองมีรอยละการสูญเสียน้ําหนักไมเบ่ียงเบนมากกวา                                         

3  เท าของค า เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐาน  ( standard deviation, SD)  จากค า เฉ ล่ี ย                                                                

ของช้ินตัวอยางทดสอบ 10 ช้ิน 

4. ในกรณีท่ีมี ช้ินตัวอยางทดสอบช้ินใดช้ินหนึ่ งมีคามากกวา 3SD จากคาเฉ ล่ีย                                            

ของช้ินตัวอยางทดสอบ 10 ช้ิน ใหทําการทดสอบใหม 10 ช้ิน โดยผลการทดสอบท้ัง 10 ช้ิน                                       

ตองมีรอยละการสูญเสียน้ําหนักไมมากกวา 3SD จากคาเฉล่ียของช้ินตัวอยางทดสอบ 10 ช้ิน                                    

จึงจะผานเกณฑ 

NFPA 701 Method 2 [11]   

1. ช้ินทดสอบท้ัง 10 ช้ินตองไมลุกไหมตอบนพื้นเกิน 2 วินาทีหลังจากการหยด                                     

หรือมีช้ินสวนหลุดออกมา 

2. ในกรณีท่ีช้ินทดสอบเปนแบบพับ ระยะการเผาไหม (char length) ตองไมเกิน 1,050 มิลลิเมตร                                    

ดังแสดงในรูปท่ี 7.1 

3. ในกรณีท่ีช้ินทดสอบเปนแบบขึงตึง ระยะการเผาไหม (char length) ตองไมเกิน 435 มิลลิเมตร                                                        

ดังแสดงในรูปท่ี 7.2 

4. การประเมิน 

4.1 ในกรณีแบบพับ ถามีช้ินทดสอบเพียง 1 ช้ินจาก 4 ช้ินไมเปนไปตามขอกําหนด                          

(ขอ 1 และ 2) ใหทําการทดสอบเพิ่ม 2 ช้ิน โดยท้ัง 2 ช้ินตองผานตามขอกําหนด                                          

ขางตน 



 
หลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงท่ีใชภายในอาคาร               หนาท่ี 89 

4.2 ในกรณีแบบขึงตึง ถามีช้ินทดสอบเพียง 1 ช้ินจาก 10 ช้ินไมเปนไปตามขอกําหนด 

(ขอ 1 และ 3) ใหทําการทดสอบเพิ่ม 5 ช้ิน โดยท้ัง 5 ช้ินตองผานตามขอกําหนดขางตน 

                                                

     รูปท่ี 7.1 ระยะการเผาไหมของช้ินทดสอบแบบพับ  รูปท่ี 7.2 ระยะการเผาไหมของช้ินทดสอบแบบขึงตึง 

7.4 การใชวัสดุตกแตงขอบและบัวเชิงผนังภายใน 

การใชวัสดุตกแตงขอบภายใน (interior trim) ยกเวนวัสดุพลาสติกประเภทโฟม ตองเปนวัสดุ                                     

ท่ีมีสมบัติการลามไฟและการกระจายควันเทียบเทาวัสดุตกแตงผิวระดับช้ันคุณภาพ C ตามมาตรฐาน                                          

มยผ. 8206-52 [16] หรือ ASTM E84 [9] และวัสดุตกแตงขอบท่ีติดไฟไดนี้ ไมรวมราวจับและราวกันกระแทก                                                   

ใหใชไดไมเกินรอยละ 10 ของพื้นท่ีรวมของผนังหรือฝาเพดานท่ีติดต้ังวัสดุ  

สําหรับบัวเชิงผนังภายใน (interior floor-wall base) ท่ีมีความสูงจากพื้นไมเกิน 152 มิลลิเมตร                                      

ตองมีผลการทดสอบคาฟลักซการแผรังสีความรอนวิกฤติของวัสดุพื้นภายใน ตามมาตรฐาน มยผ. 8209-52 [22]                                            

หรือ ASTM E648 [10] โดยมีคาฟลักซการแผรัง สีความรอนวิกฤติไมนอยกวาระดับช้ันคุณภาพ  II                                       

หากมีการกําหนดใหวัส ดุตกแตงพื้นภายในเปนวัสดุระ ดับ ช้ันคุณภาพ  I บัวเชิงผนังตองเปนวั ส ดุ                                            

ระดับช้ันคุณภาพ I ดวย  

ข้ันตอนการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของบัวหรือวัสดุตกแตงขอบ ไดแสดงไว

ใน ข3 ภาคผนวก ข และตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของบัว                                                                             

หรือวัสดุตกแตงขอบ ไดแสดงไวใน ค3 ภาคผนวก ค 

7.5 การใชวัสดุตกแตงขอบภายในท่ีทําจากพลาสติกประเภทโฟม 

การใชวัสดุตกแตงขอบภายในท่ีทําจากพลาสติกประเภทโฟม จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้                                     

1. วัสดุตองมีความหนาแนนไมนอยกวา 320 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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2. วัสดุตองมีความหนาไมเกิน 12.7 มิลลิเมตร และความกวางของวัสดุตองไมเกิน                                          

204 มิลลิเมตร 

3. ปริมาณของวัสดุตกแตงขอบภายในตองไมเกินรอยละ 10 ของพื้นท่ีรวมของผนัง                                              

หรือฝาเพดานท่ีติดต้ังวัสดุดังกลาว 

4. วัสดุตองมีคาดัชนีการลามไฟไม เกิน 75 ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16]                                              

หรือ ASTM E84 [9] และไมจํากัดคาดัชนีการกระจายควัน 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงขอบภายในท่ีทําจาก

พลาสติกประเภทโฟม ไดแสดงไวใน ค3 ภาคผนวก ค 

7.6 การใชวัสดุพลาสติกไพรอกซิลีน 

หามใชวัสดุตกแตงชนิดหนังเทียม หรือวัสดุอื่น  ๆท่ีมีสวนประกอบของไพรอกซิลีนหรือเคลือบดวยไพรอกซิลีน 

หรือสารท่ีมีองคประกอบท่ีมีอันตรายในลักษณะเดียวกัน ในอาคารกลุมชุมนุม (ชน) 
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สวนที่ 8 ขอกําหนดวัสดุฉนวนกันความรอนและปองกันเสียง 

8.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

ฉนวนกันความรอนและปองกันเสียงรวมถึงแผนปดผิวหนา ไดแก แผนหนวงไอน้ํา (vapor retarder) 

แผนเมมเบรนไอน้ําซึมผานได (vapor-permeable membranes) แผนสะทอนอะลูมิเนียมฟอยลท่ีปดผิว                           

ช้ันเดียวหรือหลายช้ัน ตองมีดัชนีการลามไฟและดัชนีการกระจายควันเปนไปตามขอกําหนดในสวนนี้                                      

ท่ีหาคาไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 [16] (หรือ ASTM E84 [9]) อยางไรก็ตาม                                          

หากฉนวนเหลานี้มีดัชนีการลามไฟและดัชนีการกระจายควันเกินกวาคาท่ีกําหนดไวเนื่องจากผลของ                                                    

อายุการใชงาน ความช้ืน หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ถือวาไมสามารถนําฉนวนเหลานี้มาใชงานได                                               

โดยขอกําหนดในสวนนี้มีขอยกเวนสําหรับฉนวนแตละประเภทดังตอไปนี้ 

8.1.1 ฉนวนไฟเบอรบอรด (fiberboard insulation)  

ฉนวนไฟเบอรบอรดท่ีนําไปใชงานท่ีหลากหลายตองมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ASTM C208 [29] 

รวมถึงการใชฉนวนไฟเบอรบอรดสําหรับหุมโครงสรางหลัก (fiberboard sheathing) ก็ตองเปนไปตามมาตรฐาน                                                  

ASTM C208 เชนเดียวกัน โดยมีการนําฉนวนไฟเบอรบอรดไปใชงานในลักษณะดังตอไปนี ้

1) การเขาไมหรือประสานรอยตอ (jointing) 

ฉนวนไฟเบอรบอรดท่ีมีขอบรูปแบบตางๆ ตองมีขอบเรียบ ล้ินตางๆ ตองมีความเรียบรอย                                           

เพื่อใหสามารถเขามุมไดแนนหนา  

2) ฉนวนสําหรับหลังคา (roof insulation) 

ฉนวนไฟเบอรบอรดท่ีใชตองถูกปดหรือปกคลุมดวยหลังคาครอบ 

3) ฉนวนสําหรับผนัง (wall insulation) 

ฉนวนไฟเบอรบอรดสามารถนํามาใชเปนกําแพงหรือผนังกันไฟของอาคารไดหากฉนวนไฟเบอรบอรด

นั้นเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84 แตถาไมใช                                         

วัสดุระดับช้ันคุณภาพดังกลาว ฉนวนไฟเบอรบอรดตองยึดติดโดยตรงกับฐานท่ีเปนคอนกรีต อิฐ                           

หรือวัสดุท่ีไมติดไฟ 

4) วัสดุตกแตงภายนอก 

ฉนวนไฟเบอรบอรดสามารถนํามาใชเปนวัสดุตกแตงภายนอกไดแตตองเคลือบดวย                                          

บิทูมินัส (bituminous) 

8.1.2 พลาสติกประเภทโฟม (foam plastic) 

พลาสติกประเภทโฟมจะตองแสดงช่ือของผูผลิต รายละเอียดสินคา รหัสผลิตภัณฑ และขอมูลการใช                                            

รวมถึงขอมูลมาตรฐานการทดสอบของผลิตภัณฑ  
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 8.1.2.1 ลักษณะการลุกไหมบริเวณผิว (surface-burning characteristics) 

ฉนวนโฟมพลาสติกซึ่งทดสอบท่ีความหนาสูงสุดท่ีจะใชงานจะตองมีดัชนีการลามไฟ

ไมเกิน 75 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84                                    

ในกรณีท่ีเปนฉนวนออนสําหรับพนหรือเติมในท่ีวาง (loose-fill insulation) ตองทําใหเปนแผน                           

กอนการทดสอบ อยางไรก็ตามมีขอยกเวนดังตอไปนี้  

1) บัวตกแตงภายใน ตองเปนไปตามหัวขอ 7.5 

2) ฉนวนโฟมพลาสติกสําหรับหองเย็น โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตอาหาร หองประกอบ                                

หรือแปรรูปอาหาร และพื้นท่ีท่ีคลายคลึง ตองทดสอบท่ีความหนา 102 มิลลิเมตร                            

แตหากอาคารมรีะบบดับเพลิงอัตโนมัติในบริเวณหองและโดยรอบซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน                             

มยผ. 8127-52 [15] สามารถทดสอบวัสดุท่ีความหนาไดสูงถึง 254 มิลลิเมตร  

3) ฉนวนโฟมพลาสติกท่ีใชเปนสวนประกอบหลังคา ไมวาจะเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A, B 

หรือ C ตามมาตรฐาน  มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84 ตองผานการทดสอบ                                             

ตามมาตรฐาน NFPA 276 [37]  โดยไมจํากัดดัชนีการกระจายควัน 

4) หากฉนวนโฟมพลาสติก ท่ีนํ าไปทดสอบมีความหนามากกว า  102 มิลลิ เมตร                                             

จะตองทดสอบท่ีความหนาอยางนอย 102 มิลลิเมตร และจะตองมีดัชนีการลามไฟ                                         

ไมเกิน 75 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 จากการทดสอบตามมาตรฐาน                                      

มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84  

   8.1.2.2 แผนกันความรอน (thermal barrier) 

 โดยท่ัวไป พลาสติกประเภทโฟมจะตองถูกแยกออกจากภายในอาคารดวยแผนกันความรอน                               

ไดแก แผนยิปซัมท่ีมีความหนาไมนอยกวา 12.7 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นท่ีผานเกณฑการทดสอบ                               

ดานการสงผานความรอนจากไฟตามมาตรฐาน NFPA 275 [36] อยางไรก็ตามอาจไมจําเปน                                         

ตองใชแผนกันความรอน โดยมีขอยกเวนดังนี้ 

1) กรณีท่ีผนังทําจากอิฐหรือคอนกรีต ไมจําเปนตองใชแผนกันความรอนกั้น แตฉนวนโฟมพลาสติก                                        

ท่ีใชจะตองถูกปดผิวดวยอิฐหรือคอนกรีตท่ีมีความหนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร  

2) สําหรับหองเย็นและหองแชแข็ง ฉนวนโฟมพลาสติกตกแตงผนังจะตองมีความหนา                                    

ไมเกิน 254 มิลลิเมตร และมีสมบัติดังตอไปนี้ 

- มีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25 หรือและดัชนีการกระจายควัน 450 เมื่อทดสอบ                                                   

ท่ีความหนา 102 มิลลิเมตร  

- มีอุณหภูมิติดไฟไมนอยกวา 316 องศาเซลเซียส (flash ignition temperature)                     

และอุณหภูมิ ติดไฟได เองไมนอยกวา 427 องศาเซลเซียส (self ignition                     

temperature) 
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- ปดผิวดวยแผนอะลูมิเนียมความหนาไมนอยกวา 0.8 มิลลิเมตร หรือเหล็กกลา                                       

ท่ีทนตอการกัดกรอน ความหนาไมนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร  

- มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในบริเวณหองและโดยรอบ 

3) ในอาคารท่ีไมมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โฟมพลาสติกท่ีมีความหนาไมเกิน 102 มิลลิเมตร 

และมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 75 สามารถใชกับหองเย็นหรือหองแชแข็งท่ีมีพื้นท่ีรวม                                     

ไมเกิน 37 ตารางเมตร ท่ีสามารถเดินเขาได และโฟมพลาสติกมีการปดผิวดวยอะลูมิเนียม 

ท่ีมีความหนาไมนอยกวา 0.81 มิลลิเมตร หรือแผนเหล็กกลาทนการกัดกรอนท่ีมีความหนาเทากับ                                   

หรือมากกวา 0.41 มิลลิเมตร และสําหรับในท่ีท่ีติดต้ังแผนกันความรอนสามารถใชโฟมพลาสติก                                                        

มีความหนาไดถึง 254 มิลลิเมตร 

8.1.3 ฉนวนสําหรับชองลม     

ฉนวนสําหรับหุมทอท่ีติดต้ังในชองลมตองมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล                                              

ระดับสากล (International Mechanical Code) [48]  

8.1.4 ฉนวนประเภทพอลิเมอรเสริมแรงดวยเสนใย  

พลาสติกดานในของฉนวนท้ังแบบช้ันเดียวและหลายช้ันตองเปนเปนประเภทพอลิเมอรเสริมแรง                      

ดวยเสนใย หากใชพอลิเมอรเสริมแรงดวยเสนใยเปนวัสดุตกแตงภายในตองพิจารณาสมบัติทางอัคคีภัย                                

ดังแสดงในสวนท่ี 7 ของหลักเกณฑฉบับนี ้

8.2 วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบปด (concealed installation) 

วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบปดในอาคาร ดังแสดงในรูปท่ี 8.1 ถึง 8.3 ตองมีดัชนีการลามไฟ                                                 

ไมเกิน 25 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84  

 

รูปท่ี 8.1 วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบปด (concealed installation) แนวราบ 
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รูปท่ี 8.2 วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบปด (concealed installation) แนวเอียงใตหลังคา 

 
รูปท่ี 8.3 ตัวอยางวัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบปด (concealed installation) ดวยอะลูมิเนียมฟอยล [45] 

 

อยางไรกต็าม มีขอยกเวนคือ หากเปนฉนวนชนิดเสนใยเซลลูโลสท่ีใชงานในอาคาร ไมกําหนดคาดัชนีการลามไฟ 

แตตองมีคาดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน CAN/ULC S102.2 [41] 
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8.3 วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบเปดหรือแบบเปลือย (exposed installation) 

ฉนวนท่ีมีการ ติด ต้ังแบบเปดหรือแบบเปลือยในอาคาร ดังแสดงในรูป ท่ี  8.4 และ 8.5                                                                                 

ตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 จากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52                                                     

หรือ ASTM E84  

 

รูปท่ี 8.4 วัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบเปดหรือแบบเปลือย (exposed installation) 

 

รูปท่ี 8.5 ตัวอยางวัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบเปดหรือแบบเปลือย (exposed installation)                                                                     

แนวเอียงใตหลังคา [46] 

 

อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนคือ หากเปนฉนวนชนิดเสนใยเซลลูโลสท่ีใชงานในอาคาร ไมกําหนดคาดัชนีการลามไฟ 

แตตองมีคาดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน CAN/ULC S102.2 [41] 
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 นอกจากนี้ วัสดุฉนวนกันความรอนท่ีติดต้ังอยูบนพื้นหองใตหลังคา ตองมีคาระดับของฟลักซการแผรังสี                                          

ความรอนวิกฤติไมนอยกวา 0.12 วัตตตอตารางเซนติเมตร เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E970 [35] 

8.4 ฉนวนออนท่ีมีการติดต้ังแบบพน (loose-fill insulation) 

ฉนวนออนท่ีมีการติดต้ังแบบพน (loose-fill insulation) ดังแสดงในรูปท่ี 8.6 ตองมีดัชนีการลามไฟ                            

ไมเกิน 25 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 จากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84                                                  

โดยพนลงบนวัสดุท่ีไมติดไฟใหมีความหนาเทากับการใชงานจริง หากไมสามารถจัดทําในรูปแบบดังกลาวได                      

ใหทดสอบตามมาตรฐาน CAN/ULC S102.2 [41] 

 

 

รูปท่ี 8.6 ตัวอยางวัสดุฉนวนท่ีมีการติดต้ังแบบพน (loose-fill insulation) [47] 

อยางไรกต็าม มีขอยกเวนคือ หากเปนฉนวนชนิดเสนใยเซลลูโลสท่ีใชงานในอาคาร ไมกําหนดคาดัชนีการลามไฟ 

แตตองมีคาดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450 ซึ่งไดจากการทดสอบตามมาตรฐาน CAN/ULC S102.2 [41] 

8.5 วัสดุฉนวนหลังคา 

ฉนวนหลังคาท่ีทําจากวัสดุติดไฟ ท่ีไมเปนไปตามเกณฑขอกําหนดในขอ 8.2 และขอ 8.3                                              

สามารถใชในอาคารทุกประเภทได แตตองมีฉนวนท่ีเปนไปตามเกณฑขอกําหนดในขอ 8.2 และขอ 8.3                                               

ปดปกคลุมบนฉนวนหลังคาอีกช้ันหนึ่ง 
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8.6 วัสดุฉนวนเสนใยเซลลูโลสแบบพน 

วัสดุฉนวนเสนใยเซลลูโลสแบบพน ตองมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน CPSC 16 CFR Parts 1209 [39]                               

and 1404 [40] และตองมีการระบุในฉลากอยางชัดเจน 

8.7 วัสดุฉนวนสําหรับหุมทอ 

ฉนวนสําหรับหุมทอจะตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25 และดัชนีการกระจายควันไมเกิน 450                       

จากการทดสอบตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84 ยกเวนฉนวนท่ีใชหุมทอภายในชองลม                                        

ตองมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับสากล (International Mechanical Code) [48]                                    
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สวนที่ 9 ขอกําหนดเฟอรนิเจอร 

9.1 ขอกําหนดการทดสอบอัคคีภัยของเฟอรนิเจอร 

การทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยของเฟอรนิเจอรท่ีมีลักษณะเปนเบาะหรือบุนวม (upholstered furniture) 

อางอิงมาตรฐานการทดสอบ BS 7176 : 2007+A1:2011 Specification for resistance to ignition of 

upholstered furniture for non-domestic seating by testing composites [49]  โดยท่ีการเลือกสมบัติ

ดานอัคคีภัยของเฟอรนิเจอรและวัสดุท่ีใชตกแตงภายในอาคารจะข้ึนกับระดับความอันตรายหากเกดิเพลิงไหม

ในอาคารประเภทตางๆ ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9.1 

ตารางท่ี 9.1 ขอกําหนดการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยโดยแบงตามระดับความอันตราย 

ระดับความ

อันตราย 
ขอกําหนดการทดสอบ 

ตัวอยางประเภทของ

อาคาร 

ตํ่า 

(Low Hazard) 

ตองผานการทดสอบท้ัง 2 มาตรฐานคือ 

1. มาตรฐาน BS EN 1021-1 [19]  

    แหลงจุดไฟ : smouldering cigarette  
2. มาตรฐาน BS EN 1021-2 [20]  

    แหลงจุดไฟ : match flame  

สถานศึกษา สถานดูแล  

หอจัดแสดง พิพิธภัณฑ  

สํานักงาน 

ปานกลาง 

(Medium 

Hazard) 

ตองผานการทดสอบท้ัง 3 มาตรฐานคือ 
1. มาตรฐาน BS EN 1021-1 [19] 

แหลงจุดไฟ : smouldering cigarette  

2. มาตรฐาน BS EN 1021-2 [20] 

แหลงจุดไฟ : match flame  

3. มาตรฐาน BS 5852 [21] 

แหลงจุดไฟ : source 5  

โรงพยาบาล โรงแรม 
อาคารอยูอาศัยรวม  

สถานบริการ 

อาคารสาธารณะ  

อาคารชุมนุมคน  

ภัตตาคาร  

สูง 

(High Hazard) 

ตองผานการทดสอบท้ัง 3 มาตรฐานคือ 

1. มาตรฐาน BS EN 1021-1 [19] 

แหลงจุดไฟ : smouldering cigarette  
2. มาตรฐาน BS EN 1021-2 [20] 

แหลงจุดไฟ : match flame  

3. มาตรฐาน BS 5852 [21] 

แหลงจุดไฟ : source 7  (clause 11 สําหรับสวนประกอบ

ของเฟอรนิเจอร)  

ส่ิงกอสรางนอกชายฝง 

หองพักในโรงพยาบาล

หรือโรงแรมบางประเภท 
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ตารางท่ี 9.1 (ตอ) ขอกําหนดการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยโดยแบงตามระดับความอันตราย 

ระดับความ

อันตราย 
ขอกําหนดการทดสอบ 

ตัวอยางประเภทของ

อาคาร 

สูงมาก 

(Very High 

Hazard) 

ตองผานการทดสอบท้ัง 3 มาตรฐานคือ 

1. มาตรฐาน BS EN 1021-1 [19] 

แหลงจุดไฟ : smouldering cigarette  

2. มาตรฐาน BS EN 1021-2 [20] 

แหลงจุดไฟ : match flame  
3. มาตรฐาน BS 5852 [21] 

แหลงจุดไฟ : source 7  (clause 11 สําหรับสวนประกอบ

ของเฟอรนิเจอร) หรือ source 7  (clause 12 สําหรับ

เฟอรนิเจอรท้ังตัว) 

คุก สถานกักกัน 

หองกักกันผูปวยทางจิต 

 

9.2 ขอกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุเฟอรนิเจอร 

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุเฟอรนิเจอรตอไปนี้มีผลบังคับใชกับอาคารทุกประเภท 

1. หามใชวัสดุเฟอรนิเจอร หรือวัสดุท่ีตกแตงท่ีมีสารท่ีทําใหเกิดการระเบิด หรือสารท่ีมีความไวไฟสูง 

2. หากมีการเคลือบสารหนวงการติดไฟท่ีผิวของวัสดุเฟอรนิเจอรและวัสดุตกแตง ตองมีการดูแล                                                                                      

สารเคลือบผิวหนวงการติดไฟใหคงความมีประสิทธิภาพภายใตเงื่อนไขการใชงานจริง 

3. หามวางเฟอรนิเจอรหรือวัสดุท่ีตกแตงใด ขวางทางหนีไฟ ทางเขาสูทางออกหนีไฟ เสนทางหนีไฟ                                                       

หรือทัศนวิสัยของเสนทางเหลานี้ 

4. ไมจํากัดปริมาณการใชไมในการประดับเปนวัสดุเฟอรนิเจอร และวัสดุตกแตงประเภทท่ีไมติดไฟ 

9.3 เกณฑกําหนดของการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยของวัสดุเฟอรนิเจอร 

วัสดุเฟอรนิเจอรท่ีนอกเหนือจากไมตองมีการทดสอบสมบัติทางอัคคีภัยตามมาตรฐานตางๆ                                      

ดังแสดงในตารางท่ี 9.1 โดยมีเกณฑกําหนดเพื่อพิจารณาดังตอไปนี้ 

9.3.1 เกณทกําหนดของการทดสอบ BS EN 1021 Method 1 [26] 

รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบ BS EN 1021 Method 1 [26] แสดงในสวนท่ี 3                         
กําหนดแหลงไฟท่ีใช คือ การคุแดงของบุหรี่ (smouldering cigarette) และเกณฑของมาตรฐาน                                 

มีดังตอไปนี้ 

1. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการลุกไหมจนเปนอันตราย                                  

ตอการดําเนินการทดสอบตอ หรือลุกไหมจนส้ินสภาพการใชงานเฟอรนิเจอรนั้น 

2. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงจนกระท่ังไหมหมด                                  

ภายในระยะเวลาการทดสอบ 
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3. สวนใดสวนหนึ่ งหรือ ท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงไปจนสุด                                       

ของดานใดดานหนึ่งหรือสุดความหนาของช้ินตัวอยาง ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

4. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงเปนระยะเวลา                                   

เกิน 1 ช่ัวโมงหลังเริ่มตนการทดสอบ 

5. หลังจากครบระยะเวลา 1 ช่ัวโมงแลว ในกรณีท่ีไมพบการคุแดงท่ีมองเห็นไดจากภายนอก                                 

ของช้ินตัวอยางทดสอบ ใหผาช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมพบลักษณะการคุแดงภายใน                                             

ช้ินทดสอบ 

6. ใหทําการทดสอบซ้ํา 2 ชุด และผลการทดสอบตองเปนไปตามเกณฑท้ัง 2 ชุดทดสอบ                                          

จึงจะประเมินวาผานเกณฑ  

9.3.2 เกณทกําหนดของการทดสอบ BS EN 1021 Method 2 [27] 

รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบ BS EN 1021 Method 2 [27] ไดแสดงไวในสวนท่ี 3                           

กําหนดแหลงไฟท่ีใช คือ เปลวไฟของไมขีด (match flame) และเกณฑของมาตรฐานมีดังตอไปนี ้

1. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการลุกไหมจนเปนอันตราย                                     

ตอการดําเนินการทดสอบตอ หรือลุกไหมจนส้ินสภาพการใชงานเฟอรนิเจอรนั้น 

2. ช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมติดไฟ หรือลุกไหมตอเกิน 2 นาทีหลังจากนําแหลงกําเนิดไฟ                           

ออกจากช้ินตัวอยางทดสอบ  

3. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหมจนหมด                     

ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

4. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหม                                             

ไปจนสุดของดานใดดานหนึ่งหรือสุดความหนาของช้ินตัวอยาง ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

5. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงเปนระยะเวลาเกิน 1 ช่ัวโมง                                      

หลังเริ่มตนการทดสอบ 

6. หลังจากครบระยะเวลา 1 ช่ัวโมงแลว ในกรณีท่ีไมพบการคุแดงท่ีมองเห็นไดจากภายนอก                     

ของช้ินทดสอบ ใหผาช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมพบลักษณะการคุแดงภายในช้ินทดสอบ 

7. ใหทําการทดสอบซ้ํา 2 ชุด และผลการทดสอบตองเปนไปตามเกณฑท้ัง 2 ชุดทดสอบ                                          

จึงจะประเมินวาผานเกณฑ 

9.3.3 เกณทกําหนดของการทดสอบ BS 5852 Source 5 [28] 

รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบ BS 5852 Source 5 [28] ไดแสดงไวในสวนท่ี 3                     

กําหนดแหลงกําเนิดไฟ คือ ลังไม (cribs) 5 ช้ัน และเกณฑของมาตรฐานมีดังตอไปนี ้

1. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการลุกไหมจนเปนอันตราย                                       

ตอการดําเนินการทดสอบตอ หรือลุกไหมจนส้ินสภาพการใชงานเฟอรนิเจอรนั้น 
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2. ช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมติดไฟ หรือลุกไหมตอเนื่องเกิน 10 นาทีหลังจากจุดไฟ  

3. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหมจนหมด                                             

ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

4. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหม                                            

ไปจนสุดของดานใดดานหนึ่งหรือสุดความหนาของช้ินตัวอยางทดสอบ ภายในระยะเวลา                                   

การทดสอบ 

5. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดควัน ความรอน การคุแดง                                           

ตอเนื่องเปนระยะเวลาเกิน 1 ช่ัวโมงหลังเริ่มตนการทดสอบ 

6. หลังจากครบระยะเวลา 1 ช่ัวโมงแลว ในกรณีท่ีไมพบการคุแดงท่ีมองเห็นไดจากภายนอก                          

ของช้ินทดสอบ ใหผาช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมพบลักษณะการคุแดงภายในช้ินทดสอบ                                               

7. ใหทําการทดสอบซ้ํา 2 ชุด และผลการทดสอบตองเปนไปตามเกณฑท้ัง 2 ชุดทดสอบ                                           

จึงจะประเมินวาผานเกณฑ 

9.3.4 เกณทกําหนดของการทดสอบ BS 5852 Source 7 [28] 

รายละเอียดมาตรฐานการทดสอบ BS 5852 Source 7 [28] ไดแสดงไวในสวนท่ี 3                                     

กําหนดแหลงไฟ คือ ลังไม (cribs) 7 ช้ัน และเกณฑของมาตรฐานมีดังตอไปนี ้

1. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการลุกไหมจนเปนอันตราย                                          

ตอการดําเนินการทดสอบตอ หรอืลุกไหมจนส้ินสภาพการใชงานเฟอรนิเจอรนั้น 

2. ช้ินตัวอยางทดสอบจะตองไมติดไฟ หรือลุกไหมตอเนื่องเกิน 13 นาทีหลังจากจุดไฟ                                                 

3. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหมจนหมด                          

ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

4. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดการคุแดงหรือลุกไหม                                                      

ไปจนสุดของดานใดดานหนึ่งหรือสุดความหนาของช้ินตัวอยาง ภายในระยะเวลาการทดสอบ 

5. สวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเกิดควัน ความรอน การคุแดง                       

ตอเนื่องเปนระยะเวลาเกิน 1 ช่ัวโมงหลังเริ่มตนการทดสอบ 

6. หลังจากครบระยะเวลา 1 ช่ัวโมงแลว ในกรณีท่ีไมพบการคุแดงท่ีมองเห็นไดจากภายนอก                                           

ของช้ินตัวอยางทดสอบ ใหผาช้ินทดสอบจะตองไมพบลักษณะการคุแดงภายในช้ินทดสอบ 

7. ใหทําการทดสอบซ้ํา 2 ชุด และผลการทดสอบตองเปนไปตามเกณฑท้ัง 2 ชุดทดสอบ                                                

จึงจะประเมินวาผานเกณฑ 

ข้ันตอนการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุเฟอรนิเจอร ไดแสดงไวใน ข5 

ภาคผนวก ข และตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุเฟอรนิเจอร ไดแสดง

ไวใน ค5 ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ก สัญลักษณและความหมายของอาคาร 

ขอกําหนด IBC 2018 [6] ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีใชเปนแมแบบในการจัดทําหลักเกณฑเลมนี้

นั้นมีการแบงอาคารเปนประเภทตางๆ ตามการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับนิยามและคําจํากัดความอาคาร          

ตามกลุมกิจการการใชท่ีใหไวในมาตรฐานการออกแบบเสนทางหนีไฟ (มยผ. 8301 [12]) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. อาคารกลุมสํานักงานธุรกิจ (สธ)  

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการของกลุมประกอบการท่ีใชอาคาร                                            

เปนสํานักงาน ท่ีทําการ การใหบริการทางวิชาชีพ หรือดานการเงิน รวมถึง การเก็บบันทึกขอมูลและบัญชี                                       

ท่ีไมใชเปนพาณิชยกรรม เชน ตึกแถว สํานักงาน ธนาคาร รานตัดผม และ เสริมสวย ลางรถ อาคารท่ีทําการเขต                                                

อําเภอ จังหวัด (ศาลากลาง) สถานพยาบาลประเภทไมรับ ผูปวยไวคางคืน เชน คลินิกตางๆ รานรับ-สงเส้ือผา                                  

รานซักรีด และซักแหง อาคารหรือสวนของ อาคารเพื่อการเรียนสําหรับช้ันสูงกวามัธยมปลาย หรือสายวิชาชีพ                              

ในระดับเทียบเทา หองแสดงรถยนต (Showroom) เปนตน  

2. อาคารกลุมพาณิชยกรรม (พณ) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการแสดงสินคาและขายสินคา และเกี่ยวของ                    

กับการเก็บสินคาเพื่อการขายและใหสาธารณชน เขาถึงได เชน อาคารสรรพสินคา อาคารแสดงสินคา                                              

อาคารพาณิชย อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง รานขายยา ตลาด เปนตน  

3. อาคารกลุมการศึกษา (ศษ) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการศึกษา อันไดแก  

(1) การศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาจนถึงมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                      

ต้ังแต 6 คนข้ึนไป  

(2) กิจการเล้ียงเด็กมากกวา 5 คน ท่ีมีอายุมากกวา 2.5 ป อาคารท่ีจัดอยูในกลุมการศึกษา                                  

เชน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยม หรือสาย วิชาชีพในระดับเทียบเทา                         

โรงเรียนกวดวิชา สถานท่ีเล้ียงเด็กอายุมากกวา 2.5 ป มากกวา 5 คนเปนตน  

4. อาคารกลุมชุมนุม (ชน) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการชุมนุมของคนไมนอยกวา 50 คน                                          

เปนอาคารสาธารณะท่ีมีวัตถุประสงคในดานตางๆ เชน ดานสังคม ศาสนา พักผอน กีฬา บริโภคอาหาร                                    

และเครื่องด่ืม หรือรอการโดยสารยานพาหนะ (หากนอยกวา 50 คนจัดอยูในกลุม สธ หรือจัดใหเปนสวนหนึ่ง                                   

ของกิจการการใชหลัก) แบงเปน 

ชน-1 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชชุมนุมของคนไมนอยกวา 50 คน                     

แบบมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น ใชในการผลิต การชมดูการแสดงหรือ ภาพยนตร และการประชุม         
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เชน โรงมหรสพประเภท ก และ ค สตูดิโอ โทรทัศน วิทยุ ท่ีเปดใหคนเขาชม                                  

แบบมีท่ีนั่งยึดติด กับพื้น อาคารชุมนุมคนแบบมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น อาคารสําหรับ                           

ใชเปนหอประชุมแบบมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น อาคารบรรยายแบบมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น                                    

ท่ีนั่งรอเพื่อโดยสารรถ เรือ หรือเครื่องบินแบบมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น เปนตน  

ชน-2 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชชุมนุมของคนไมนอยกวา 50 คน                             

แบบใชในการบริโภคอาหาร เครื่องด่ืม และจัดเล้ียง เชน สถานบริการ ภัตตาคาร               

รานอาหาร หองจัดเล้ียง เปนตน  

ชน-3 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชชุมนุมของคนไมนอยกวา 50 คน                  

ท่ีใชในการทําพิธีทางศาสนา พักผอน หรือความสนุก รวมถึง อาคารชุมนุมคน                                      

ท่ีไมไดรวมอยูในกลุมอื่นๆ เชน โรงมหรสพประเภท ข ง และ จ สตูดิโอโทรทัศน วิทยุ                

ท่ีเปดใหคนเขาชม แบบไมมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น อาคารสวนสนุก อาคารชุมนุมคน                                     

แบบไมมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น อาคารสําหรับใชเปนหอประชุมแบบไมมีท่ีนั่งยึดติดกับพื้น                            

หองโถง อาคารจัดแสดง หองแสดงศิลปะ หอสมุด พิพิธภัณฑ ท่ีนั่งรอเพื่อโดยสารรถ                           

เรือ หรือเครื่องบินแบบไมมี ท่ีนั่งยึดติดกับพื้น เปนตน 

 ชน-4 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชชุมนุมของคนไมนอยกวา 50 คน                                               

แบบใชในการชมกีฬาในรม ท่ีมีท่ีนั่งผูชม เชน สถานกีฬาในรม ลานสเก็ต สระวายน้ําในรม                                             

สนามเทนนิสในรม เปนตน  

ชน-5 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชชุมนุมของคน ไมนอยกวา 50 คน                  

แบบใชในการชมหรือเขารวมในกิจกรรมกลางแจง เชน สถานกีฬา กลางแจง                    

โครงสรางในสวนสนุก อัฒจันทรแบบมีหลังคาและแบบไมมีหลังคา เปนตน  

5. อาคารกลุมพักอาศัย (พอ) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการ การพักอาศัยหรืออยูอาศัยและไมถูกจัด     

อยูในกลุม พก แบงเปน 

พอ-1 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีท่ีหลับนอน และเปนการพักช่ัวคราว                                   

(ไมเกิน 30 วัน) เชน อาคารอยูอาศัยช่ัวคราว บานใหเชาพัก ช่ัวคราว หรือบาน                                    

ท่ีจัดไวใหคนพักเปนหองๆ โรงแรม เปนตน 

พอ-2 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีท่ีหลับนอนและเปนท่ีอยูอาศัย                 

ลักษณะถาวร (อาศัยอยูนานกวา 30 วัน) ท่ีมีต้ังแตสองหองข้ึนไปและไมอยูในกลุม พอ-5                                      

เชน อาคารท่ีแบงออกเปนสวนๆ สําหรับอยูกันหลายครอบครัว อาคารอยูอาศัยรวม                   
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อพารทเมนต หรือบานท่ีจัดไวใหคนพักเปนหองๆ สถานท่ีอยูรวมกันของพระ                                           

หรือแมชี เปนตน  

พอ-3 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย ลักษณะถาวรขนาดเล็ก                                         

และไมอยูในกลุม พอ-1 พอ-2 พอ-4 พอ-5 หรือ พก เชน อาคาร ท่ีใชสําหรับดูแลผู ใหญ                                                

ท่ีจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 5 คน หรือนอยกวา ชวงเวลาในแตละวัน                

นอยกวา 24 ช่ัวโมง อาคารท่ีใชสําหรับดูแลเด็ก ท่ีจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก             

สําหรับ 5 คน หรือนอยกวา ชวงเวลาในแตละวันนอยกวา 24 ช่ัวโมง อาคารท่ีใหเชา       

หองนอนเปนหองๆ  และใชหองน้ําและครัวรวมกัน สําหรับ 16 คน หรือนอยกวา เปนตน  

พอ-4 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชสําหรับดูแลบุคคลตลอด                               

24 ช่ัวโมง เนื่องจาก อายุ โรคจิต หรืออื่นๆ ภายใตการควบคุมซึ่งมีบริการดูแล                                  

สวนบุคคล ผูอยูสามารถชวยเหลือ (ปองกัน) ตัวเองไดในกรณีฉุกเฉิน และมีคนอยู        

มากกวา 5 คนแตไมเกิน 16 คน ไมรวมเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีดูแล เชน อาคารพักอาศัย                                     

ท่ีตองมีการ ช วยเหลือ เนื่ องจาก อายุ  โรคจิต หรืออื่นๆ อาคารพักฟ น                                           

บานพักคนชรา อาคารท่ีใชเล้ียงเด็กกําพรา เปนตน  

พอ-5 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก                                        

(สูงไมเกิน 3 ช้ัน) ซึ่งประกอบดวย บานเด่ียว บานแฝด หองแถว และบานแถว  

6. อาคารกลุมพยาบาลและกักขัง (พก) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการดูแลหรืออยูภายใตบรรยากาศการควบคุม 

สําหรับบุคคลท่ีมีขอจํากัดดานรางกาย เพราะสุขภาพหรืออายุ  ซึ่ งตองการการบําบัดทางแพทย                      

หรือบุคคลท่ีโดนกักขังหรือถูกจํากัดดาน อิสรภาพ เนื่องจากความผิดทางกฎหมาย แบงเปน 

พก -1 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่ งสวนใดของอาคาร ท่ีใช เปน ท่ีอยู ของ บุคคล                                         

มากกวา 16 คนข้ึนไปตลอด 24 ช่ัวโมง เนื่องจากอายุมาก มีปญหาดานจิต                                  

หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งตองมีผูควบคุม ผูอยูสามารถชวยตัวเองไดในกรณีฉุกเฉิน                                     

เชน อาคาร สําหรับดูแลคนชรา สถานสงเคราะหเด็กและผูพิการ ท่ีมีกลุมอาคาร                                 

ในบริเวณเดียวกัน สถานท่ีพักสําหรับผูปฏิบัติกิจทางศาสนา ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด                                    

และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อาคารพักฟน เปนตน 

พก-2  หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับการแพทย                

ศัลยกรรม บําบัดทาง จิต การพยาบาล หรือการ ดูแล ตลอด 24 ช่ั ว โมง                                                   

สําหรับคนมากกวา 5 คน ซึ่งไมสามารถปกปองตัวเองได เชน สถานพยาบาล                                    

ประเภทท่ีรับผูปวย ไวคางคืน เชน โรงพยาบาลประเภทตางๆ สถานเล้ียงเด็กทารก                  
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ท่ีดําเนินการตลอด 24 ช่ัวโมง มีเด็กท่ีมีอายุ 2.5 ป หรือตํ่ากวา จํานวนมากกวา                                   

5 คน เปนตน   

พก-3 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีกักขังคนมากกวา 5 คน                     

เชน เรือนจํา ทัณฑสถาน หองขัง สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน                                       

สถานกักกันและกักขัง ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เปนตน  

พก-4 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีดูแลคนทุกวัยนอยกวา                                    

24 ช่ัวโมง มีจํานวนมากกวา 5 คนท่ีไมไดเปนญาติกัน ในท่ีท่ีไมใชบาน ของผูไดรับการดูแล                               

เชน สถานท่ีรับฝากเด็กออน (อายุ 25 ป หรือตํ่ากวา) หรือผูใหญท่ีไมสามารถชวย                                 

หรือปกปองตัวเองได ในกรณีฉุกเฉิน ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ ง  โดยมี ผู ดูแล                                       

และใหบริการ เปนตน เวนแตในกรณีท่ีมีเด็กเล็กจํานวนไมเกิน 100 คน หากมีการจัดหอง                         

ท่ีดูแลเด็กอยูระดับเดียวกับทางออกหนีไฟท่ีเปนจุดปลอยออก และแตละหอง

สามารถออกสูภายนอกอาคาร ไดโดยตรงใหจัดอยูในกลุม ศษ  

7. อาคารกลุมเก็บสินคาและสิ่งของ (กส) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการเก็บสินคาและส่ิงของท่ีไมไดถูกจัดใหเปน           

การเก็บวัตถุเส่ียงอันตรายสูง (สอ) แบงเปน 

กส-1 (เก็บวัตถุอันตรายระดับปานกลาง) หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร                       

ท่ีใชเปนท่ีเก็บวัตถุอันตรายระดับปานกลาง ซึ่งไมไดถูกจัดอยู ในกลุม กส-2                                            

เชน กระปองอัดความดัน (ระดับ 2 และ 3) โรงซอมเครื่องบิน อูซอมรถท่ีมีปริมาณ                   

วัตถุอันตรายตามท่ีกําหนดไว ยางรถยนต เก็บแบบปริมาณมาก อูเรือแหงในรม                                     

ถุงผาปาน หรือกระดาษ ไมไผ สมุดและกระดาษมวนหรือแพค รองเทา เส้ือผา                    

เมล็ดพืช เปนตน  

กส-2 (เก็บวัตถุอันตรายระดับตํ่า) หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร                                     

ท่ีใช เปน ท่ีเก็บวัสดุไม ติดไฟ (สําหรับหีบหอท่ีใชบรรจุวัสดุไม ติดไฟดังกลาว                                    

อนุญาตใหเปนวัสดุท่ีติดไฟได หากเปน ลังไม กลองกระดาษแข็ง หอกระดาษ                                         

รวมถึงวัสดุรัดหีบหอท่ีทําจากพลาสติกท่ีมีปริมาณนอย เชน สายรัด มือจับ เทปกาว 

เปนตน) เชน โรงเก็บเครื่องบิน โรงจอดรถแบบเปดหรือปด ผลิตภัณฑอาหาร                                

อาหารบรรจุในกลองท่ีไมติดไฟ ผลไมและผักสดในถาดหรือกลองท่ีไมใชพลาสติก              

อาหารแชแข็ง เนื้อสัตว เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไมเกินรอยละ 12 บรรจุในโลหะ        

แกว หรือเซรามิก เปนตน 
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8. อาคารกลุมโรงงานอุตสาหกรรม (รอ) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการท่ีประกอบ แยก ผลิต บรรจุ ซอม                                     

หรือปฏิบัติการผลิต ท่ีใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน หรือกําลังเทียบเทาต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป ซึ่งไมถูกกําหนด                                                                               

อยูในกลุมเส่ียงอันตรายสูง (สอ) หรือ กลุมเก็บสินคาและส่ิงของ (กส) แบงเปน 

รอ-1 (อันตรายระดับปานกลาง) หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงงาน                                       

ท่ีไมถูกจัดอยูในโรงงานอุตสาหกรรม กลุม รอ-2 เชน โรงงานท่ีผลิต รถยนต จักรยาน 

เรือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณกีฬา เส้ือผา เฟอรนิเจอร เบเกอรี่ ผลิตภัณฑหนัง 

กระดาษ ผลิตภัณฑพลาสติก และโลหะ เปนตน  

รอ-2 (อันตรายระดับตํ่า) หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงงานประกอบ                      

หรือผลิตวัสดุไมติดไฟ และไมมีอันตรายเกี่ยวกับไฟในข้ันตอน การผลิตและบรรจุ               

เชน โรงงานท่ีผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไมเกินรอยละ 12 อิฐกอ และวัสดุกอ 

ผลิตภัณฑเซรามิค การหลอโลหะ ยิปซัม น้ําแข็ง ผลิตภัณฑโลหะ (การประกอบ) เปนตน  

9. อาคารกลุมเสี่ยงอันตรายสูง (สอ) 

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชในกิจการการผลิต การเก็บและการใชวัตถุ ซึ่งทําใหเส่ียงอันตราย

ทางกายภาพ และสุขภาพในปริมาณท่ี มากกวาท่ีอนุญาตไวในพื้นท่ีควบคุม  

สอ-1 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีวัตถุท่ีเส่ียงตอการกออันตราย  

จากการระเบิดอยางรุนแรงมาก รวมถึงวัตถุหรือสาร เชน วัตถุระเบิด (ยกเวน ดอกไมไฟ            

ขนาดเล็ก) วัตถุไมเสถียรท่ีระเบิดอยางรุนแรงมากช้ัน 3 และช้ัน 4 เปนตน 

 สอ-2 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีวัตถุท่ีเส่ียงตอการกออันตราย

จากการระเบิดอยางรุนแรงปานกลาง หรือสารเรงการลุกไหม และรวมถึงวัตถุ                                  

หรือสาร เชน ของเหลวไวไฟหรือของเหลวติดไฟ ช้ัน 1, 2, 3ก ท่ีใชหรือเก็บอยู ในภาชนะ                                            

ระบบเปดหรือระบบปดท่ีมีความดันมากกวา 103 กิโลปาสกาล เปนตน  

สอ -3 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีวัสดุ ท่ีชวยในการติดไฟ                                               

หรือเ ส่ียงตอการกอให เกิดอันตรายทางกายภาพ และรวมถึงวัตถุหรือสาร                                           

เชน ของเหลวไวไฟหรือของเหลวติดไฟ ช้ัน 1, 2, 3ก ท่ีใชหรือเก็บอยูในภาชนะ                                         

หรือระบบปดท่ีมีความดันนอยกวา 103 กิโลปาสกาล เปนตน 

สอ4 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีวัตถุท่ีจะกอใหเกิดอันตราย                                    

ตอสุขภาพและชีวิต เชน สารกัดกรอน สารมีพิษสูง สารมีพิษ เปนตน 
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 สอ-5 หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีการใชวัตถุท่ีกอใหเกิดอันตราย     

หรือวัสดุท่ีมีอันตรายระหวางการผลิตหรือการวิจัยและพัฒนาแตไมเปนอันตราย                                    

เมื่อเปนผลิตภัณฑสําเร็จ  

10. อาคารกลุมเบ็ดเตล็ด (บต)  

อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตาง  ๆท่ีกลาวขางตน เชน อาคารการเกษตร                                         

โรงเก็บเครื่องบิน โรงนา ทารถรั้วท่ีมีความสูงมากกวา 2.00 เมตร ท่ีเก็บเมล็ดพืชสําหรับ การใชสอยของชาวบาน โรงปลูกพืช             

เรือนเพาะชํา โรงปศุสัตว โรงวัว-ควาย คอกมา โรงจอดรถยนต สวนตัว กําแพงกันดิน ถังเก็บน้ํา หอสูง สะพาน                    

เข่ือน ปาย เปนตน 
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ภาคผนวก ข สรปุหลกัเกณฑในการประเมินตรวจรบัรองความปลอดภยัดานอัคคีภัย

ของวัสดตุกแตงที่ใชภายในอาคาร 

ข1 สรุปหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิว

ผนังและผิวฝาเพดานภายใน 
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ข2 สรุปหลักเกณฑในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิว

พ้ืนภายใน 
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ข3  สรุปหลักเกณฑในการประเมินตรวจรบัรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของบัวหรือวัสดุ

ตกแตงขอบ 
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ข4  สรุปหลักเกณฑในการประเมินตรวจรบัรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง

ประเภทผา ผามาน ผาแขวน 
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ข5  สรุปหลักเกณฑในการประเมินตรวจรบัรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตง

ประเภทเฟอรนิเจอร 
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ภาคผนวก ค ตารางสรปุการตรวจประเมินรับรองความปลอดภยัดานอัคคีภัยของวัสดตุกแตง 

ค1 วัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิวผนังและผิวฝาเพดานภายใน 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท..........................................................................................................................

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* วัสดุที่ผานการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 265 หรือ NFPA 286 ใหถือวาเปนวัสดุระดับช้ันคุณภาพ A (Class A) ตามมาตรฐาน ASTM E84 

* วัสดุที่ปดลงบนผิวของผนังหรือเพดานโดยตรงและมีความหนานอยกวา 0.9 มิลลิเมตรและวัสดุประเภทไมจริงที่ตกแตงผนังและฝาเพดานของอาคารศาสนสถานไดรับการยกเวนการทดสอบดานอัคคีภัย 

* วัสดุประเภทโฟม (foam plastic) ทั้งในรูปแบบผิวเปลือย และแบบที่หุมดวยผาหรือหนังเทียม ตองผานเกณฑการทดสอบเฉพาะ ไดแก การทดสอบ Room corner test ตามมาตรฐาน NFPA286 หรือการทดสอบตามาตรฐาน 

ASTM E84 และไดระดับช้ันคุณภาพวัสดุ A เทาน้ัน  

บริเวณท่ีใช

วัสดุตกแตง 
วัสดุ ย่ีหอ 

ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ 

ไมมีผล

การ

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบอ่ืนๆ 
ผลการประเมิน 

ASTM E84 หรือ NFPA 255 NFPA 

265 

NFPA 

286 มี ไมม ี Class A Class B Class C ผาน ไมผาน 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

กรุณาระบุขอมูล กรุณาทําเครื่องหมายในชองที่มีขอมูล กรุณาระบุขอมูล   
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ค2 วัสดุตกแตงผิวพ้ืนภายใน 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงผิวพื้นภายใน 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท.......................................................................................................................... 

 

บริเวณท่ีใชวัสดุตกแตง วัสดุ ย่ีหอ 

ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ ไมมีผลการ

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

การทดสอบ

อ่ืนๆ 

ผลการประเมิน 
Floor Covering Floor Finishing 

มี ไมม ี
ASTM E648  ASTM D2859 ASTM E648 

ผาน ไมผาน 
Class I Class II ผาน ไมผาน Class I Class II 
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ค3 บัวหรือวัสดุตกแตงขอบ 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของบัวเชิงผนังหรือวัสดุตกแตงขอบท่ีไมไดทําจากพลาสติก 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท..........................................................................................................................

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

บัวเชิงผนัง หมายถึง วัสดุตกแตงขอบท่ีติดอยูระหวางพ้ืนกับผนัง และมีความสูงจากพ้ืนไมเกิน 152 มิลลเิมตร 

* วัสดุตกแตงขอบที่ใชตองเทียบเทาระดับช้ันคุณภาพ C ตามมาตรฐาน ASTM E84 

* บัวเชิงผนังตองเปนวัสดุที่มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E648 ไมนอยกวาระดับช้ันคุณภาพ II 

* ในกรณีที่กําหนดใหใชวัสดุพื้นระดับช้ันคุณภาพ I บัวเชิงผนังตองเปนวัสดุที่มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E648 ไมนอยกวาระดับช้ันคุณภาพ I ดวย 

* วัสดุบัวที่ติดไฟได ตองมีพื้นที่ไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่รวมของผนังหรือฝาเพดานที่ติดต้ัง  

บริเวณท่ีใชวัสดุตกแตง ย่ีหอ 

ปริมาณ

การใชงาน 

(รอยละ) 

ไมมีผลการ

ทดสอบ 

บัวเชิงผนัง วัสดุตกแตงขอบ 

ผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ผลการประเมิน 
ASTM E648 ASTM E84 

ระดับช้ันคุณภาพ

วัสดุพ้ืน 

ระดับช้ันคุณภาพ

วัสดุบัว 

ระดับช้ัน

คุณภาพวัสดุ 
ผาน ไมผาน 
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ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงขอบท่ีทําจากพลาสติก 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท..........................................................................................................................

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* วัสดุตองมีความหนาแนนไมนอยกวา 320 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

* วัสดุตองมีความหนาไมเกิน 12.7 มิลลิเมตร และความกวางของวัสดุตองไมเกิน 204 มิลลิเมตร 

* ปริมาณของวัสดุตกแตงขอบภายในตองไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่รวมของผนังหรือฝาเพดานที่ติดต้ังวัสดุดังกลาว 

* วัสดุตองมีคาดัชนีการลามไฟไมเกิน 75 ตามมาตรฐาน มยผ. 8206-52 หรือ ASTM E84 และไมจํากัดคาดัชนีการกระจายควัน 

บริเวณท่ีใชวัสดุตกแตง ย่ีหอ 

ความ

หนาแนน 

(kg/m3) 

ความหนา 

(mm) 

ความกวาง 

(mm) 

ปริมาณการ

ใชงาน 

(%) 

ไมมีผลการ

ทดสอบ 

ASTM E84 
ผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ผลการประเมิน 

อัตราการลามไฟ ผาน ไมผาน 
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ค4 วัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาแขวน 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงประเภทผามาน ผาประดับ 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท..........................................................................................................................

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* การทดสอบ NFPA 701 ใช Method 1 สําหรับวัสดุสิ่งทอที่มีความหนาแนนนอยกวา 700 กรัม/ตารางเมตร และ Method 2 สําหรับวัสดุสิ่งทอที่มีความหนาแนน 700 กรัม/ตารางเมตรขึ้นไป 

 

บริเวณท่ีใชวัสดุตกแตง วัสดุ ย่ีหอ 
ไมมีผลการ

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

NFPA 701 
ผลการทดสอบ

อ่ืนๆ 

ผลการประเมิน 

Method 1 Method 2 ผาน มผาน 
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ค5 วัสดุตกแตงประเภทเฟอรนิเจอร 

ตารางสรุปการตรวจประเมินรับรองความปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงประเภทเฟอรนิเจอร 

ช่ืออาคาร...........................................................................................................อาคารประเภท.........................................................ประเภทความรุนแรง............................... 

ท่ีอยู..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* อาคารประเภทความรุนแรงตํ่า วัสดุเฟอรนิเจอรตองผานการทดสอบ BS 1021 Method 1 และ Method 2 

* อาคารประเภทความรุนแรงปานกลาง วัสดุเฟอรนิเจอรตองผานการทดสอบ BS 1021 Method 1 Method 2 และ BS 5852 source 5 

* อาคารประเภทความรุนแรงมาก วัสดุเฟอรนิเจอรตองผานการทดสอบ BS 1021 Method 1 Method 2 และ BS 5852 source 7 clause 11 

* อาคารประเภทความรุนแรงมากที่สุด วัสดุเฟอรนิเจอรตองผานการทดสอบ BS 1021 Method 1 Method 2 และ BS 5852 source 7 clause 11 และ clause 12

บริเวณท่ีใชวัสดุตกแตง 
รายละเอียดของเฟอรนิเจอร

และวัสดุท่ีใช 

ไมมีผลการ

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

หมายเหตุ 
ผลการประเมิน 

BS 1021 BS 5852 

Method 1 Method 2 Source 5 Source 7 ผาน ไมผาน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 
 



 
 

 

สาํนักควบคมุและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321 
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