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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ : การออกแบบและติดตั้ง
มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการออกแบบ การกอสราง การติดตั้ง คุณภาพ
ของอุปกรณ ตําแหนงติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชงาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพื่อใหเกิด
สุขอนามัยและความปลอดภัยตอสาธารณะ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานนี้ใชสําหรับการออกแบบ การกอสราง การติดตั้ง การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการ
เพิ่มเติม ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.2 มาตรฐานนี้ไมปดกั้นเทคโนโลยีการออกแบบ การกอสราง การดูแลรักษา ซึ่งครอบคลุมถึง วัสดุ
อุปกรณ ระบบ และวิธีการที่เหมาะสมกวา โดยการพิสูจนและรับรองไดวา ดีกวาหรือเทียบเทากับ
ขอกําหนดตางๆในมาตรฐานนี้
1.3 มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารที่มีขนาดเล็กกวา 2,000 ตาราง
เมตร

-1-

2. บทนิยาม
2.1 กลองลม (plenum) หมายถึง กลองหรือหองซึ่งเชื่อมตอกับทอลมหนึ่งทอหรือมากกวา และเปนสวน
หนึ่งของระบบกระจายลม
2.2 การควบคุมควัน (smoke control) หมายถึง ระบบซึ่งใชพัดลมในการสรางความดันแตกตางเพื่อ
จัดการการเคลื่อนที่ของควัน
2.3 ขอตอลม (air connector) หมายถึง ชองทางสําหรับสงผานลมระหวางทอลมหรือกลองลม กับ
เครื่องสงลมหรือหนากากจายลมหรือหนากากรับลม
2.4 ควัน (smoke) หมายถึง อนุภาคแขวนลอยในอากาศและกาซ เกิดขึ้นเมื่อวัสดุเกิดการเผาไหมและ
รวมตัวหรือผสมกับกระแสอากาศ
2.5 ชองลมเขา (air inlet) หมายถึง ชองเปดซึ่งอากาศถูกนําเขาไปในระบบกระจายลม
2.6 ชองลมออก (air outlet) หมายถึง ชองเปดซึ่งอากาศถูกสงเขาไปในพื้นที่จากระบบกระจายลม
2.7 ดัชนีการเกิดควัน (smoke developed index) หมายถึง การวัดเปรียบเทียบ แสดงคาเปนตัวเลขแบบไม
มีหนวย คิดมาจากการวัดการเปนอุปสรรคของควันเทียบกับเวลา ใน NFPA 255 Standard Method of
Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials
2.8 ดัชนีการลามไฟ (flame spread index) หมายถึง การวัดเปรียบเทียบ แสดงคาเปนตัวเลขแบบไมมี
หนวย คิดมาจากการวัดจากการมองเห็นหรือการลามไฟเทียบกับเวลา ใน NFPA 255 Standard
Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials
2.9 ทอลม (air duct) หมายถึง ชองทางสําหรับขนถายลมเขาสูหรือออกไปจากอุปกรณในระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ แตไมรวมถึงกลองลม
2.10 แนวกันควัน (smoke barrier) หมายถึง แนวตอเนื่อง แนวตั้งหรือแนวราบ เชน ผนัง พื้น เพดาน ซึ่ง
ออกแบบและกอสรางเพื่อขัดขวางการเคลื่อนที่ของควัน
2.11 บริเวณอันตราย (hazardous area) หมายถึง บริเวณสวนหนึ่งของอาคารที่มีระดับความอันตรายตอ
การอยูอาศัยโดยทั่วไปของคนสูงกวาปกติ เชน พื้นที่สําหรับเก็บหรือใชวัสดุติดไฟหรือวัสดุไวไฟ
สารพิษ สารอันตราย สารกัดกรอน อุปกรณที่กอใหเกิดความรอน
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2.12 ผนังกันไฟ (fire wall) หมายถึง ผนังซึ่งแบงพื้นที่ภายในอาคารเพื่อปองกันการลามไฟ และมีอัตราการ
ทนไฟ
2.13 แผงกรองอากาศ (air filter) หมายถึง อุปกรณใชสําหรับลดปริมาณหรือกําจัดอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศออกจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2.14 ระบบกระจายลม (air distribution system) หมายถึง ชองทางที่ตอเนื่องสําหรับสงผานลม ซึ่งรวมถึง
ทอลม ขอตอลม อุปกรณประกอบทอลม ลิ้นปรับลม กลองลม พัดลม และอุปกรณเสริมของเครื่องสง
ลม แตไมรวมถึงพื้นที่ปรับอากาศ
2.15 ลิ้นกันควัน (smoke damper) หมายถึง อุปกรณซึ่งติดตั้งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่
ของควันไฟ
2.16 ลิ้นกันไฟ (fire damper) หมายถึง อุปกรณซึ่งติดตั้งในระบบกระจายลม ออกแบบเพื่อใหปดโดย
อัตโนมัติเมื่อตรวจจับความรอนได เพื่อปดไมใหอากาศไหลผาน และขัดขวางการสงผานเปลวไฟ
2.17 ลิ้นกันไฟและควัน (combination fire and smoke damper) หมายถึง อุปกรณซึ่งผานเกณฑของทั้งลิ้น
กันไฟและลิ้นกันควัน
2.18 วัสดุบุภายในทอ (air duct lining) หมายถึง วัสดุเชน ฉนวน กาว สารเคลือบผิว แผนฟลม ใชในการบุ
ผิวภายในทอลม พัดลม หรือกลองลม
2.19 วัสดุไมติดไฟ (noncombustible material) หมายถึง วัสดุซึ่งในสภาพการใชงานตามปกติ เมื่อถูกไฟ
หรือถูกความรอน จะไมลุกติดไฟ เผาไหม สนับสนุนการเผาไหม หรือปลอยไอระเหยที่ติดไฟ วัสดุซึ่ง
ผานมาตรฐาน ASTM E 136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube
Furnace at 750°C ถือวาเปนวัสดุไมติดไฟ
2.20 วัสดุหุมทอลม (air duct covering) หมายถึง วัสดุเชน ฉนวน กาว สารเคลือบผิว แผนฟลม วัสดุหุมผิว
ชั้นนอก (Jacket) ใชสําหรับหุมผิวดานนอกของทอลม พัดลม หรือ กลองลม
2.21 สามารถเขาถึงได (accessible) หมายถึง สามารถเขาถึงหรือถอดออกไดโดยไมทําความเสียหายตอ
โครงสรางอาคารหรือวัสดุตกแตงอาคาร หรือ ไมถูกปดอยางถาวรโดยโครงสรางอาคารหรือวัสดุ
ตกแตงอาคาร
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2.22 อัตราการทนไฟ (fire resistance rating) หมายถึง ระยะเวลา เปนนาทีหรือเปนชั่วโมง ซึ่งวัสดุหรือชุด
อุปกรณสามารถทนไฟ ซึ่งกําหนดตามขั้นตอนการทดสอบใน NFPA 251 Standard Methods of Tests
of Fire Resistance of Building Construction and Materials
2.23 อุปกรณตรวจจับควัน (smoke detector) หมายถึง อุปกรณซึ่งตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหมทั้ง
ที่มองเห็นไดและมองไมเห็น
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3. ขอกําหนดทั่วไป
3.1 ขอกําหนดทั่วไป
3.1.1

ความตองการทั่วไป

3.1.1.1

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศตองไดรับการออกแบบและติดตั้งตามหลักปฏิบัติทาง
วิศวกรรมที่ดี

3.1.1.2

งานไฟฟาสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศตองปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001) ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

3.1.2

เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน

3.1.2.1

การออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ จะตองควบคุมเสียงรบกวน
และการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวของกับระบบ การเลือกและการติดตั้งอุปกรณสําหรับระบบ
ปรับอากาศ และ ระบายอากาศ จะตองเปนไปในลักษณะที่เสียงรบกวนและการ
สั่นสะเทือนจะสงผานไปยังบริเวณใดๆโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญสําหรับ
บริเวณนั้นๆ

3.1.2.2

หองเครื่องสําหรับการติดตั้งเครื่องสงลมเย็น เครื่องทําความเย็น เครื่องสูบน้ํา หมอไอน้ํา
และ อุปกรณอื่น ๆ ซึ่งกอใหเกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน จะตองไมอยูใกลเคียงกับ
บริเวณที่ไวตอเสียง ตําแหนงของหองเครื่องจะตองเปนที่ซึ่งไมเกิดการสงผานโดยตรงของ
เสียงและการสั่นสะเทือนจากหองเครื่องไปยังบริเวณที่ไวตอเสียง

3.1.2.3

เลือกอุปกรณซึ่งสรางกําลังเสียงต่ําเทาที่เปนไปไดที่สภาวะออกแบบ และอุปกรณตอง
ทํางานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ถาจําเปนจะตองลดระดับของเสียงรบกวนโดยการหอหุม
อุปกรณอยางเหมาะสม อุปกรณจะตองวางในทิศทางที่เสียงรบกวนจะกระจายออกหางจาก
บริเวณที่มีผูอาศัย

3.1.2.4

การควบคุมเสียงรบกวน

3.1.2.4.1

ตองออกแบบและติดตั้งทอลมใหหลีกเลี่ยงการสงผานเสียงรบกวนและการ
สั่นสะเทือนซึ่งอาจจะไปตามระบบทอลมจากหองเครื่องไปยังหองอื่น ๆ ที่อยูติดกัน
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ระบบทอลมจะตองไดรับการปองกันใหมีเสียงสนทนาหรือเสียงรบกวนขามจาก
บริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งนอยที่สุด
3.1.2.4.2

ถาจําเปน ติดตั้งกลองลมที่ออกแบบอยางเหมาะสม กรุภายในดวยวัสดุดูดซับเสียงที่
ผานการรับรอง และ/หรือ จะตองใชอุปกรณลดเสียง (sound attenuator) สําหรับการ
ลดเสียงรบกวนใหเบาลง

3.1.2.4.3

ลิ้นปรับลมและอุปกรณควบคุมการไหลอื่น ๆ จะตองเลือกใหการเกิดเสียงรบกวนไม
เกินกวาระดับที่ยอมรับได

3.1.2.4.4

อุปกรณจายลมปลายทางจะตองเลือกใชในแบบที่ลักษณะการเกิดเสียงไมเกินกวา
ระดับที่ยอมรับได

3.1.2.4.5

ความเร็วของของไหลในทอจะตองเลือกใหเกิดเสียงรบกวนไมเกินกวาระดับที่
ยอมรับได

3.1.2.5

3.1.3

ตองติดตั้งอุปกรณแยกการสั่นสะเทือนที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมไวรองรับ
เครื่องจักรเพื่อจํากัดการสงผานการสั่นสะเทือนไปสูโครงสรางอาคาร ในทํานองเดียวกัน
จะตองใชอุปกรณแยกการสั่นสะเทือนระหวางเครื่องจักรกับงานทอน้ําและทอลม รวมถึง
การรองรับทอเมื่อมีการสั่นสะเทือน
การเขาถึง

3.1.3.1

อุปกรณและเครื่องใชทางกลทุกชนิดจะตองเขาถึงได เพื่อตรวจสอบ บริการ ซอมแซม และ
เปลี่ยน โดยไมตองรื้อถอนโครงสรางถาวร หากไมไดระบุเปนอยางอื่น ตองมีการจัดเตรียม
พื้นที่และชองวางสําหรับทํางานไมนอยกวา 0.75 เมตร ในการบริการอุปกรณ หรือ
เครื่องใชอุปกรณควบคุม มาตรวัด แผงกรองอากาศ พัดลม มอเตอร และ หัวเผา จะตอง
เขาถึงได และตองแสดงขอแนะนําการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจนอยูใกลเคียงกับ
เครื่องใชนนั้

3.1.3.2

เครื่องทําความเย็น จะตองจัดเตรียมชองทางที่เขาถึงได มีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร
และสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร สําหรับเครื่องทําความเย็นแตละเครื่องที่ติดตั้งไวภายใน
อาคาร ยกเวนทอน้ํา ทอลม และอุปกรณในลักษณะที่ไมจําเปนตองไดรับการบริการหรือ
การปรับแก
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ขอยกเวน
ชองเปดบริการไปยังเครื่องทําความเย็นที่อยูเหนือฝาเพดานจะตองมีขนาด
ความกวางอยางนอย 0.60 เมตร และยาวอยางนอย 0.60 เมตร และตองมีขนาดใหญเพียงพอ
ในการเปลี่ยนเครื่องทําความเย็นได
3.1.3.3

การติดตั้งเหนือฝาเพดาน หากชองเปดบริการอยูหางจากพื้นที่ทํางานมากกวา 1.00 เมตร
จะตองจัดเตรียมพื้นทีม่ ีความมั่นคงแข็งแรงและตอเนื่องซึ่งมีความกวางไมนอยกวา 0.60
เมตรจากชองเปดบริการไปยังพื้นที่ทํางานที่จําเปน

3.1.3.4

แผงกรองอากาศ วาลวควบคุม และ เครื่องสงลมเย็น จะตองจัดเตรียมชองทางที่ไมมีสิ่งกีด
ขวางที่มีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตรและความสูงไมนอยกวา 0.75 เมตร เพื่อเขา
บํารุงรักษา แผงกรองอากาศ วาลวควบคุม และ เครื่องสงลมเย็น
ขอยกเวน
ชองเปดที่เปดถึงอุปกรณโดยตรง อาจลดขนาดลงเหลือ 0.30 เมตร โดยที่
ยังคงสามารถบํารุงรักษาอุปกรณนั้นได

3.1.3.5

การติดตั้งบนหลังคาหรือผนังภายนอก

3.1.3.5.1

อุปกรณที่ติดตั้งบนหลังคาหรือบนผนังภายนอกจะตองเขาถึงได สําหรับการเขาถึง
อุปกรณที่อยูบนหลังคาหรือบนผนังภายนอกของอาคารชั้นเดียวอาจใชบันได
ชั่วคราวหรือวิถีทางชั่วคราวอื่นๆ

3.1.3.5.2

หากหลังคามีความชันมากกวา 1 ตอ 3 จะตองจัดเตรียมแทนสําหรับทํางานที่ไดระดับ
ที่มีความกวางอยางนอย 0.75 เมตร ทางดานที่รับบริการหรือควบคุมเครื่องนั้น ดาน
ของแทนทํางานที่อยูชิดกับขอบหลังคาดานลางจะตองปองกันดวยราวกันตกที่มั่นคง
ที่มีความสูงอยางนอย 1.00 เมตร

3.1.3.5.3

หากหลังคามีความชันมากกวา 1 ตอ 3 จะตองจัดเตรียมทางเดินบนที่สูง (catwalk) ซึ่ง
ตองมีความกวางอยางนอย 0.40 เมตร พรอมดวยหลักยึดที่มั่นคงที่หางกันไมเกิน 0.40
เมตร จะตองจัดเตรียมไวจากการเขาถึงหลังคาไปยังแทนทํางานที่เครื่องใช
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3.2 การปรับอากาศ
3.2.1

สภาวะการออกแบบ (Design Condition)

3.2.1.1
3.2.1.1.1

สภาวะการออกแบบภายในอาคาร
สําหรับการปรับอากาศเพื่อความสบาย ตองเลือกสภาวะการออกแบบภายในอาคาร
ใหเกิดการอนุรักษพลังงานมากที่สุดเทาที่เปนไปได ในกรณีไมมีความตองการเปน
กรณีพิเศษอื่นๆ การคํานวณภาระการทําความเย็นแนะนําใหใชอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธตามที่แสดงใน ตารางที่ 1 คาแนะนําสภาวะออกแบบภายในอาคาร

ตารางที่ 1 คาแนะนําสภาวะการออกแบบภายในอาคาร
(ขอ 3.2.1.1.1)
ลักษณะการใชงาน
อุณหภูมิกระเปาะแหง
ความชื้นสัมพัทธ
องศาเซลเซียส
เปอรเซ็นต
เพื่อความสบายโดยทั่วไป
24
55
ที่พักอาศัย โรงแรม สํานักงาน โรงเรียน
รานคาและการใชงานในระยะเวลาสั้น
25
55
หางสรรพสินคา ซูปเปอรมาเก็ต สถานีขนสง
ทางเดิน
พื้นที่ที่มีอัตราสวนความรอนสัมผัสต่ํา
25
60
รานอาหาร สนามกีฬาในรม หอประชุม สถานที่
ชุมนุมคน ครัว
หมายเหตุ : กรณีมีการควบคุมคาอุณหภูมิแผความรอนเฉลี่ย (mean radiant temperature) ของพื้นผิวในพื้นที่
ปรับอากาศ หรือความเร็วกระแสลมในพื้นที่ปรับอากาศ ใหนําผลดังกลาวมาประกอบการ
พิจารณาการกําหนดสภาวะการออกแบบในอาคารดวย
3.2.1.1.2

สําหรับการปรับอากาศที่ไมใชเพื่อความสบาย การเลือกสภาวะการออกแบบภายใน
อาคารสามารถพิจารณาเลือกใชตามความจําเปนของลักษณะการใชงาน
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3.2.2

การกรองอากาศ

3.2.2.1

ตองจัดใหมีการกรองอากาศที่หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ เพื่อสุขอนามัยของผูใชอาคาร

3.2.2.2

เครื่องสงลมเย็นที่มีอัตราการสงลมตั้งแต 1,000 ลิตรตอวินาที ตองจัดใหมีแผงกรองอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพอยางนอย MERV 7 ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2 หรือ 25-30
เปอรเซ็นต ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot หรือมาตรฐานอื่นที่มีความ
นาเชื่อถือเทียบเทา

3.2.2.3

ตองจัดตําแหนงของแผงกรองอากาศใหกรองอากาศกอนผานคอยลทําความเย็น ในกรณีที่
มีแผงกรองอากาศหลายชั้น ตองจัดใหมีแผงกรองอากาศอยางนอยหนึ่งชั้นกรองอากาศกอน
ผานคอยลทําความเย็น

3.2.3
3.2.3.1

การเติมอากาศจากภายนอก
ระบบปรับอากาศ ตองจัดใหมีการเติมอากาศจากภายนอก โดยวิธีการเติมอากาศเขามาจาก
ภายนอกหรือการระบายอากาศจากภายในทิ้ง อัตราการเติมอากาศจากภายนอกตองมีอัตรา
ไมนอยกวาที่กําหนดในมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่
ยอมรับได ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน
ว.ส.ท. 3010) หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเชื่อถือเทียบเทา
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3.3 การระบายอากาศ
3.3.1

ขอบเขต
มาตรฐานนี้ใชสําหรับการระบายอากาศของพื้นที่ภายในอาคารที่มีคนใชงาน (human occupancy)

3.3.2

วัตถุประสงค

3.3.2.1

เพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอากาศสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศใน
อาคารใหถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน

3.3.2.2

เพื่อกําหนดใหทุกพื้นที่ในอาคารตองจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล

3.3.2.3

เพื่อใหระบบระบายอากาศโดยวิธีกลสามารถระบายอากาศตามอัตราที่ตองการไดอยาง
ตอเนื่องระหวางที่มีการใชงานอาคาร

3.3.2.4

เพื่อควบคุมอุณหภูม,ิ ความชื้น และความสะอาดของอากาศ ของพืน้ ที่ปรับอากาศใหมีความ
เหมาะสมตอสภาพใชงาน

3.3.2.5

เพื่อปองกันอันตรายจากการแพรกระจายของสารระเหยหรือวัสดุที่มีอันตราย

3.3.2.6

เพื่อเปนขอกําหนดขั้นต่ําของการออกแบบ การกอสราง การติดตั้ง การดําเนินการ การ
ทดสอบ ระบบระบายอากาศ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

3.3.3

การระบายอากาศสําหรับพื้นที่ทั่วไป

3.3.3.1

อัตราการระบายอากาศของอาคาร ตองมีอัตราไมนอยกวาที่กําหนดใน มาตรฐานการระบาย
อากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 3010)

3.3.3.2

พื้นที่ใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม (industrial occupancies) ตองจัดใหมีการระบายอากาศ
ทั่วไป (general ventilation) เพื่อทดแทนอากาศที่มีสิ่งปนเปอน โดยวิธีธรรมชาติที่มีกระแส
ลมไหลผาน หรือ จัดใหมีการระบายอากาศดวยวิธีกล
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3.3.3.3

อากาศที่มีสิ่งปนเปอนตองไดรับการทําความสะอาดกอนที่จะนํามาหมุนเวียนใชใหม

3.3.3.4

ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (local exhaust system) เพื่อกําจัดความชื้น กลิ่น
ควัน กาซ ละอองน้ํา ความรอน ฝุน หรือสารอื่น ที่มีปริมาณมากจนกอใหเกิดการระคาย
เคืองหรือการเจ็บปวยกับผูใชอาคาร

3.3.3.5

สารอันตราย เชน สารพิษ สารกัดกรอน สารที่เปนกรด หรือ สารรอน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการอุตสาหกรรม ตองถูกดูดจับ (capture) และระบายทิ้งสูภายนอกอาคาร

3.3.3.6

สารอันตราย ตองถูกจํากัดใหอยูในพื้นที่ที่กําเนิดขึ้นโดยวิธีรักษาความดันในบริเวณ
ดังกลาวใหมีความดันต่ํากวาบริเวณโดยรอบ และวิธีการปดลอมบริเวณดังกลาวไมใหมี
อากาศรั่วไหล จนกวาสารอันตรายจะถูกระบายออกไปภายนอกอาคาร

3.3.3.7

อากาศที่มีสารอันตราย ตองไดรับการบําบัดใหมีคุณภาพตามกฎหมายกอนทิ้งออกสู
ภายนอกอาคาร

3.3.3.8

พื้นที่สําหรับใชเพื่อเก็บของ (storage occupancies) ตองจัดใหมีการระบายอากาศดวยวิธีกล
โดยมีอัตราไมนอยกวา 2 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง ในขณะที่มีคนใชงาน หรือมีชอง
เปดออกสูภายนอกไมนอยกวา 10 เปอรเซ็นตของพื้นที่หอง

3.3.3.9

ตําแหนงชองนําอากาศเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5.00 เมตร และอยูสูงไมนอยกวา 3.00 เมตร

3.3.4

การระบายอากาศสําหรับที่จอดรถภายในอาคาร

3.3.4.1
3.3.4.1.1

ตองจัดใหมีการระบายอากาศที่จอดรถภายในอาคารดวยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกลดังตอไปนี้
การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ
(1) การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติใหใชเฉพาะกับที่จอดรถที่มผี นังดานนอกมี
ชองเปดสูภายนอกซึ่งกระจายอยางสม่ําเสมอบนผนังอยางนอยสองดาน พื้นที่
ชองเปดสูภายนอกตองไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ผนังดานนั้นๆ และ
พื้นที่ชองเปดรวมทั้งหมดตองไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่อาคารที่จอดรถ
ความยาววัดตามแนวนอนของชองเปดที่ใชเพื่อการระบายอากาศนี้ตองไมนอย
กวารอยละ 40 ของความยาวผนังดานนั้นๆ
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(2) พื้นที่ที่อยูหางจากชองเปดสูภายนอกอาคารเกิน 30 เมตร ตองจัดใหมีการ
ระบายอากาศดวยวิธีกล
3.3.4.1.2

การระบายอากาศดวยวิธีกล
(1) การระบายอากาศดวยวิธีกลใหใชกับที่จอดรถลักษณะใดก็ได โดยจัดใหมีอุป
กรณขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยที่จอดรถนั้น
เพื่อใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขามาดวยอัตราไมนอยกวาที่กําหนดใน
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน ว.
ส.ท. 3010)
(2) ภายในที่จอดรถตองมีความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดไมเกิน 35
สวนในลานสวนของอากาศ (ppm) นานตอเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมง และตองไม
เกิน 120 สวนในลานสวนของอากาศ (ppm) ไมวาเวลาใดๆ โดยตรวจวัดที่
ระดับความสูงจากพื้น 0.90 ถึง 1.20 เมตร
(3) ในกรณีที่ตองการปรับลดอัตราการระบายอากาศระหวางการใชสอยที่จอดรถ
สามารถปรับลดอัตราการระบายอากาศใหต่ํากวาที่ระบุในขอ (1) ได ถาหากมี
ระบบควบคุมใหภายในที่จอดรถมีความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซด
ไมเกินกวาที่กําหนดในขอ (2) และมีอุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส โดยจัด
ใหมีอุปกรณตรวจวัดความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดและอุณหภูมิ
ติดตั้งกระจายอยางสม่ําเสมอ และมีพื้นที่ตรวจสอบไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
ตออุปกรณตรวจวัดหนึ่งเครื่อง
(4) ตองออกแบบชองทางลมเขาใหนําอากาศเขามาจากบริเวณที่ไมมีสารหรือกาซ
อันตราย
(5) ไมควรใชทางเขาหรือทางออกของรถเปนชองทางลมเขาหลัก
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3.4 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัย
3.4.1

ขอบเขต มาตรฐานนี้ครอบคลุมการสราง ติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษา ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ซึ่งรวมถึง แผงกรองอากาศ, ทอลม และอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินจากไฟ ควันและกาซจากเพลิงไหม หรือจากเหตุการณอื่นซึ่งคลายคลึงกัน

3.4.2

วัตถุประสงค

3.4.2.1

จํากัดการกระจายของควันผานระบบทอลมภายในอาคาร หรือเขาสูอาคารจากภายนอก

3.4.2.2

จํากัดการกระจายของไฟผานระบบทอลมจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม ไมวาจะอยูภายในหรือ
ภายนอกอาคาร

3.4.2.3

คงไวซึ่งความสามารถในการปองกันไฟของอาคารและสวนประกอบเชน พื้น ผนัง หลังคา
ที่มีการติดตั้งระบบทอลม

3.4.2.4

จํากัดใหมีแหลงกําเนิดไฟและวัสดุติดไฟในระบบทอลมนอยที่สุด

3.4.2.5

ทําใหใชระบบทอลมภายในอาคารเพื่อการระบายควันไฟในกรณีเพลิงไหมได

3.4.3

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3.4.3.1

ความตองการทั่วไปสําหรับอุปกรณ

3.4.3.1.1

ตองจัดวางตําแหนงอุปกรณใหสามารถเขาถึงไดเพื่อการตรวจสอบ บํารุงรักษา และ
ซอมแซม

3.4.3.1.2

ตองเลือกใชและติดตั้งอุปกรณตามที่ผูผลิตแนะนํา

3.4.3.1.3

การติดตั้งอุปกรณตองมีการปองกันเพื่อไมใหเกิดอันตรายกับบุคคลที่เขาใกลอุปกรณ

3.4.3.1.4

ตองมีการปองกันชองสําหรับดูดลมของอุปกรณ เชน การมีตะแกรงโลหะ เพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุจากบุคคลหรือปองกันวัสดุที่ไมตองการเขาไปในระบบได

3.4.3.1.5

การเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟาสําหรับประเทศไทย (มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001)

3.4.3.2

อุปกรณในระบบ
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3.4.3.2.1

ชองนําอากาศเขาจากภายนอก
(1) ชองนําอากาศเขาจากภายนอกตองอยูในตําแหนงที่หลีกเลี่ยงการดูดวัสดุติดไฟ
หรือไอระเหยที่ติดไฟได
(2) ชองนําอากาศเขาจากภายนอกตองอยูในตําแหนงที่มีอันตรายต่ําที่สุดจากการ
เกิดเพลิงไหมในอาคาร
(3) ตองปองกันชองนําอากาศเขาจากภายนอกดวยวัสดุที่ไมผุกรอน เชน ตะแกรง
อลูมิเนียม ที่สามารถปองกันวัตถุทรงกลมขนาด 13 มิลลิเมตรผานเขามาได
(4) ชองนําอากาศเขาตองอยูในตําแหนงที่หลีกเลี่ยงการนําไฟเขาสูอาคาร ในกรณีที่
ชองนําอากาศเขาอยูใกลอาคารที่ทําจากวัสดุติดไฟ หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได
ตองติดตั้งลิ้นกันไฟที่ชองนําอากาศเขา
(5) ชองนําอากาศเขาตองอยูในตําแหนงที่หลีกเลี่ยงการนําควันไฟเขาสูอาคาร หาก
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองติดตั้งลิ้นกันควันที่ชองนําอากาศเขา

3.4.3.2.2

แผงกรองอากาศ
(1) แผงกรองอากาศตองทําจากวัสดุไมลามไฟ
(2) สารเคลือบเหนียวสําหรับแผงกรองอากาศตองมีจุดวาบไฟไมต่ํากวา 163 องศา
เซลเซียส
(3) แผงกรองอากาศและสารเคลือบเหนียว ตองไมกอใหเกิดมลพิษ กลิ่น หรือ
อันตรายในการใชงาน

3.4.3.2.3

พัดลม
(1) ตองติดตั้งพัดลมตามขอกําหนดของผูผลิต
(2) ชองทางลมเขาของพัดลมตองไดรับการปองกันไมใหวตั ถุแปลกปลอม
กระดาษ หรือขยะ สามารถเขาไปได

3.4.3.2.4

อุปกรณทําความเย็น
(1) ตองติดตั้งอุปกรณทําความเย็นตามขอกําหนดของผูผลิต
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(2) วัสดุที่ใชในการผลิตเครื่องสงลมเย็นหรืออุปกรณที่คลายคลึงกันจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดในขอ 3.4.3.3.3 วัสดุเสริมในระบบกระจายลม
(3) การติดตั้งอุปกรณทําความเย็นตองเปนไปตาม ขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยสําหรับระบบการทําความเย็น หรือ ANSI/ASHRAE 15 Safety
Standard for Refrigeration Systems หรือขอกําหนดอื่นที่เทียบเทากัน
3.4.3.3
3.4.3.3.1

การกระจายลม
ทอลม
(1) ทอลมตองสรางขึ้นจากวัสดุที่ไมติดไฟและไมเปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อ
เกิดเพลิงไหม เชน แผนเหล็กชุบสังกะสี แผนเหล็กดํา แผนเหล็กไรสนิม
ทองแดง คอนกรีต
(2) ทอลมตองสรางขึ้นดวยวัสดุที่เสริมความแข็งแรงและปองกันการรั่วเพื่อให
เปนไปตามความตองการใชงาน
(3) วัสดุที่ใชสรางทอลมตองเหมาะสมกับการสัมผัสอยางตอเนื่องกับอุณหภูมิ
และความชื้นของอากาศที่อยูในทอลม

3.4.3.3.2

ขอตอลม
(1) ขอตอลมชนิดออน หมายถึง ทอลมออน หรือทอลมที่มีความยืดหยุน
(flexible air duct) ที่ใชเชื่อมตอระหวางทอลมกับหัวจายลม โดยตองมี
คุณสมบัติตามขอ (2) ถึง (6) ตอไปนี้
(2) วัสดุที่ใชทําทอลมออนตองเปนวัสดุไมติดไฟ
(3) หามใชทอลมออนกับลมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 120 องศาเซลเซียส
(4) หามใชทอลมออนยาวเกิน 4.00 เมตร
(5) หามตอทอลมออนผานผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป
(6) หามตอทอลมออนผานพื้นของอาคาร
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(7) ขอตอลมที่ใชเปนตัวแยกความสั่นสะเทือนตองทําจากวัสดุที่มีดัชนีการลาม
ไฟไมเกิน 25 และดัชนีการเกิดควันไมเกิน 50 และมีความยาวไมเกิน 0.25
เมตรตามทิศทางของลม
3.4.3.3.3

วัสดุเสริมในระบบกระจายลม
(1) วัสดุเสริมที่ติดตั้งในระบบทอลม เชน ฉนวน วัสดุปองกันความชื้น วัสดุดูด
ซับเสียง เทปกาว ตองเปนวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25 โดยไมมี
หลักฐานของการลุกไหมตอเนื่อง (continued progressive combustion) และ
ดัชนีการเกิดควันไมเกิน 50 สําหรับวัสดุทตี่ องติดตั้งโดยใชกาว ตองทดสอบ
โดยมีกาวดวย หรือใชกาวที่มีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25 และดัชนีการเกิด
ควันไมเกิน 50 ในสภาวะที่กาวแหง
(2) วัสดุหุมทอลมตองไมตอเนื่องผานผนังหรือพื้นที่ที่ตองการการทนไฟ
(3) วัสดุบุภายในทอลม (air duct lining) ตองไมตอเนื่องเขาใกลลิ้นกันไฟ เพื่อ
ไมใหเปนอุปสรรคตอการทํางานของลิ้นกันไฟ
(4) วัสดุหุมทอลมตองไมหุมปดหรือเปนอุปสรรคตอการใชชองเปดบริการทอ
ลม

3.4.3.3.4

การเขาถึงทอลมและการตรวจสอบ
(1) ตองจัดใหมีชองเปดบริการทอลมใกลกับตําแหนงของลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน
ตัวตรวจจับควันในทอลม โดยชองเปดบริการตองมีขนาดใหญเพียงพอ
สําหรับการซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว
(2) ตองจัดใหมีตัวหนังสือขนาดความสูงไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร ติดที่ชองเปด
บริการเพื่อบอกชนิดและตําแหนงของลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน และตัว
ตรวจจับควันในทอลม
(3) ตองจัดใหมีชองเปดบริการสําหรับทอลมและกลองลม (plenum) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการนําฝุนและวัสดุติดไฟออกจากภายในทอลม โดยจัดใหมี
ชองเปดบริการทุกๆระยะ 6.00 เมตร ตามทิศทางของลม สําหรับทอลม
แนวราบ และจัดใหมีชองเปดบริการที่ฐานของทอลมแนวตั้ง
ขอยกเวน
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(1) อนุญาตใหใชชองจายลมหรือชองดูดลมที่มีขนาดใหญเพียงพอเปน
ชองเปดบริการได
(2) ไมตองมีชองเปดบริการในทอลมที่ลมไดผานแผงกรองอากาศมา
กอน
(4) ตองจัดเตรียมชองเปดที่ฝาเพดานหรือผนังเพื่อเขาถึงชองเปดบริการทอลม
ได
3.4.3.3.5

ความมั่นคงแข็งแรงของทอลม (air duct integrity)
(1) ทอลมจะตองติดตั้งในตําแหนงที่ไมเสี่ยงตอความเสียหาย หรือตองไดรับ
การปองกันเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
(2) เมื่อติดตั้งทอลมภายนอกอาคาร ทอลม และวัสดุหุมทอลมหรือวัสดุบุภายใน
ทอลม ตองไดรับการปองกันความเสียหาย

3.4.3.3.6

ชองลมออก
(1) ลมที่จายไปยังพื้นที่ตางๆตองไมมีสวนผสมของไอระเหยที่ติดไฟได
(flammable vapors), วัตถุแขวนลอยในอากาศ หรือฝุน ในปริมาณหรือความ
เขมขนที่กอใหเกิดอันตราย
(2) ชองลมออกตองทําจากวัสดุที่ไมติดไฟ หรือวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไมเกิน
25 และดัชนีการเกิดควันไมเกิน 50
(3) ชองลมออกตองติดตั้งอยูสูงจากพื้นอยางนอย 0.10 เมตร
(4) หากชองลมออกอยูส ูงจากพื้นนอยกวา 2.20 เมตร ชองลมออกตองมีการ
ปองกันดวยหนากากลม หรือวิธีการอื่น ไมใหวัสดุที่มีขนาดทรงกลมเสน
ผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตรผานเขาไปได

3.4.3.3.7

ชองลมเขา
(1) หามหมุนเวียนลมกลับมาใชจากพื้นที่ที่มีไอระเหยที่ติดไฟได (flammable
vapors) วัตถุแขวนลอยในอากาศ หรือฝุน ในปริมาณหรือความเขมขนที่
กอใหเกิดอันตราย
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(2) ชองลมเขาตองทําจากวัสดุไมติดไฟ หรือวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไมเกิน25
และดัชนีการเกิดควันไมเกิน 50
(3) ชองลมเขาตองติดตั้งอยูสูงจากพื้นอยางนอย0.10 เมตร
(4) หากชองลมเขาอยูสูงจากพื้นนอยกวา 2.20 เมตร ชองลมเขาตองมีการ
ปองกันดวยหนากากลม หรือวิธีการอื่น ไมใหวัสดุที่มีขนาดทรงกลมเสน
ผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตรผานเขาไปได
3.4.3.3.8

ลิ้นกันไฟ
(1) ลิ้นกันไฟตองติดตั้งอยางถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต

3.4.3.3.9

ลิ้นกันควัน
(1) ลิ้นกันควันตองติดตั้งอยางถูกตองตามคําแนะนําของผูผ ลิต

3.4.3.3.10

กลองลม (plenum)
(1) หามใชกลองลมเปนที่เก็บของหรือเปนพื้นที่ใชสอย
(2) ชองวางเหนือฝาเพดาน ซึ่งอยูระหวางฝาเพดานกับใตพื้นหรือหลังคา
สามารถใชเปนชองสงลมหรือชองดูดลมจากพื้นที่ใชงานได เมื่อปฏิบัติตาม
ขอ (3) ถึง (5) ตอไปนี้
(3) อุณหภูมิลมที่ผานชองวางเหนือฝาเพดานไมเกิน120 องศาเซลเซียส
(4) วัสดุที่เปนสวนประกอบของชองวางในฝาเพดานตองเหมาะสมที่ตองสัมผัส
กับลมที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่ใชงาน
(5) วัสดุในชองวางเหนือฝาเพดานที่สัมผัสกับลมตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และมี
ดัชนีการเกิดควันไมเกิน 50
(6) หองเครื่องสงลมเย็นสามารถใชเปนเปนกลองลมเพื่อรวบรวมลมกลับเขา
เครื่องสงลมเย็นที่ติดตั้งอยูในหองนั้น วัสดุหุมทอลมหรือฉนวน หรือวัสดุ
ดูดซับเสียงที่ติดตั้งภายในหองเครื่องสงลมเย็นตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในขอ (1)
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(7) หามใชหองเครื่องสงลมเย็นที่ใชเปนกลองลมเปนพื้นที่เก็บของหรือเปน
พื้นที่ใชงานอื่น
(8) ชองวางใตพื้นยก (raised floor) ซึ่งอยูระหวางพื้นยกกับพื้น สามารถใชเปน
ชองสงลมหรือชองดูดลมจากพื้นที่ใชงานได เมื่อปฏิบัติตามขอ (9) ถึง (11)
ตอไปนี้
(9) อุณหภูมิลมทีผ่ านชองวางใตพื้นยกไมเกิน 120 องศาเซลเซียส
(10) วัสดุที่เปนสวนประกอบของชองวางใตพื้นยกตองเหมาะสมที่ตองสัมผัสกับ
ลมที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่ใชงาน
(11) วัสดุในชองวางใตพื้นยกที่สัมผัสกับลมตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และมีดัชนี
การเกิดควันไมเกิน 50
3.4.3.3.11

ระบบลมสําหรับทางเดินรวม (corridor air system)
(1) หามใชทางเดินรวมที่ใชเปนเสนทางอพยพในสถานพยาบาลและที่พักอาศัย
เปนสวนหนึ่งของระบบลมจาย, ลมกลับ และลมระบายทิ้ง สําหรับพื้นที่ที่
อยูติดกับทางเดินรวม
(2) หามมีชองเปดสําหรับสงผานลม (Air transfer opening) บนผนังหรือประตู
ที่กั้นระหวางทางเดินรวมที่ใชเปนเสนทางอพยพกับพื้นที่ที่อยูติดทางเดิน
รวม
(3) หามใชเสนทางหนีไฟ (Exit) เปนสวนหนึ่งของระบบลมจาย, ลมกลับ และ
ลมระบายทิ้ง สําหรับพื้นที่อื่นๆของอาคาร

3.4.4

การประสานระบบกับอาคาร

3.4.4.1
3.4.4.1.1

หองเครื่องสงลมเย็น
หองเครื่องสงลมเย็นที่มีทอ ลมตอเขากับชองเปดแนวดิ่ง (shaft) โดยตรง
(1) หองเครื่องสงลมเย็นที่มีทอลมตอเขากับชองเปดแนวดิ่งตองจัดใหมีการแบง
กั้นหองกับชองเปดแนวดิ่ง ตลอดจนปองกันชองเปดที่ตอเชื่อมกับชองเปด
แนวดิ่ง ดวยวัสดุทนไฟ
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ขอยกเวน
(1) ไมตองแบงกั้นหองเครื่องสงลมเย็นและชองเปดกับชองเปดแนวดิ่ง
ดวยวัสดุทนไฟถาหากปดลอมหองเครื่องสงลมเย็นดวยวัสดุทนไฟ
ที่มีการทนไฟไมนอยกวาขอกําหนดในขอ 3.4.4.3.2 และ 3.4.4.3.3
3.4.4.2
3.4.4.2.1

การกอสรางอาคาร
องคประกอบโครงสรางอาคาร (structural members)
(1) การติดตั้งทอลม รวมถึงอุปกรณหิ้วแขวนทอลม ตองไมทําใหองคประกอบ
โครงสรางของอาคารมีความสามารถในการทนไฟลดนอยลง

3.4.4.3
3.4.4.3.1

การเจาะทะลุ – การปกปองชองเปด (protection of openings)
ผนังกันไฟ (fire-rated walls or partitions)
(1) ทอลมทะลุผานผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟตั้งแต 2 ชั่วโมงขึ้นไปตอง
ติดตั้งลิ้นกันไฟ

3.4.4.3.2

พื้นทนไฟ (floors required to have a fire resistance rating)
(1) ทอลมทะลุผานพื้นทนไฟตองติดตั้งลิ้นกันไฟหรือตองปดลอม (enclose)
ตามที่กําหนดในขอ 3.4.4.3.3

3.4.4.3.3

ชองเปดแนวดิ่ง (Shaft)
(1) ทอลมติดตั้งทะลุผานผนังทนไฟตั้งแต 2 ชั่วโมงขึ้นไปตองติดตั้งลิ้นกันไฟ
(2) ทอลมติดตั้งทะลุผานพื้นทนไฟตองติดตั้งลิ้นกันไฟหรือตองปดลอม
(enclose) ตามที่กําหนดในขอ (3) ถึง (8) ตอไปนี้
(3) ทอลมทะลุผานพื้นของอาคารตองปดลอมดวยผนังซึ่งสรางดวยวัสดุทนไฟ
(4) อาคารที่สูงนอยกวา 4 ชั้น ผนังปดลอมชองทอแนวดิ่งตองทนไฟไดไมนอย
กวา 1 ชั่วโมง
(5) อาคารที่สูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไป ผนังปดลอมชองทอแนวดิ่งตองทนไฟไดไม
นอยกวา 2 ชั่วโมง
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(6) ในกรณีที่ทอลมติดตั้งทะลุผานพื้นของอาคารเพียงชั้นเดียว สามารถใชลิ้น
กันไฟแทนการปดลอมได
(7) ชองทอแนวดิ่งที่มีทอลมภายในหรือเปนสวนหนึ่งของทอลม หามมีสิ่ง
ตอไปนี้อยูภายใน
(7.1)

ทอลมใชสําหรับระบายควันหรืออากาศที่มีไขมันจาก
หองครัวหรือกระบวนการทําอาหาร

(7.2)

ทอลมใชสําหรับอากาศที่มีสารระเหยติดไฟ

(7.3)

ทอลมใชสําหรับขนถายวัสดุ, ไอ หรือ ฝุน

(7.4)

ทอลมใชสําหรับอากาศที่มีสารกัดกรอน

(7.5)

ชองขนสงผา

(7.6)

ทออื่นๆ ยกเวนทอน้ําที่ทําจากวัสดุไมติดไฟ ไมมีอันตราย
หรือ ไมมีพิษ ทั้งขณะใชงานปกติและเมื่อถูกไฟไหม

(7.7)

วัสดุติดไฟ

(8) ชองเปดจากผนังปดลอมชองทอแนวดิ่งทั้งแบบเปดโดยตรงหรือเปดโดยตอ
ทอลมผาน ตองติดตั้งลิ้นกันไฟ
ขอยกเวน
(1) ทอลมตามขอ (1) ถึง (8) ไมตองติดลิ้นกันไฟ เมื่อ
(2) เปนทอลมแยก (branch ducts) ตอกับชองทอระบายอากาศทาง
กลแนวดิ่ง และ
(3) เปนชองทอระบายอากาศทางกลแนวดิ่งที่อากาศไหลขึ้นสู
ดานบน และ
(4) สวนของทอลมแยกที่ทําจากเหล็กแผนในชองทอระบายอากาศ
ทางกลแนวดิ่งตองหักเลี้ยว 90 องศาขึ้นดานบนภายในชองทอ
ระบายอากาศแนวดิ่ง โดยมีความสูงจากหลังทอลมแนวราบถึง
ปลายดานบนไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร และ
(5) ชองทอแนวดิ่งตองไดรับการกําหนดขนาดโดยเผื่อการติดตั้งทอ
ลมหักเลี้ยวไวแลว
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3.4.4.3.4

แนวกันควัน (smoke barrier)
(1) ตองติดตั้งลิ้นกันควันที่แนวกันควัน หรือตําแหนงใกลแนวกันควัน แตตอง
ไมหางจากแนวกันควันเกิน 0.60 เมตร

3.4.4.4
3.4.4.4.1

ลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน
ลิ้นกันไฟ
(1) ลิ้นกันไฟที่ใชปองกันชองเปดบนผนังหรือพื้นที่ทนไฟนอยกวา 3 ชั่วโมง
ตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 1 ชั่วโมง 30 นาที ทดสอบตามมาตรฐาน
UL 555 Standard for Safety Fire Dampers หรือมาตรฐานอื่นที่มีความ
นาเชื่อถือเทียบเทา
(2) ลิ้นกันไฟที่ใชปองกันชองเปดบนผนังหรือพื้นที่ทนไฟตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้น
ไป ตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 3 ชั่วโมง ทดสอบตามมาตรฐาน UL
555 Standard for Safety Fire Dampers หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเชื่อถือ
เทียบเทา

3.4.4.4.2

ลิ้นกันควัน
(1) ลิ้นกันควันที่ใชปองกันแนวกันควันหรือใชในระบบควบคุมควันตองเปน
ชนิดที่ออกแบบมาเพื่อใชเปนลิ้นกันควัน โดยสามารถทนอุณหภูมิไดสูง
และมีการรั่วซึมนอย และตองจัดเปนลิ้นกันควันตามมาตรฐานUL 555S
Standard for Safety Smoke Dampers หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเชื่อถือ
เทียบเทา

3.4.4.4.3

การปดของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน
(1) ลิ้นกันไฟตองทํางานโดยอัตโนมัติ
(2) ลิ้นกันไฟเมื่อทํางานแลวตองปดตลอดเวลา
(3) วัสดุยึดตอหลอมละลาย (fusible link) ตองทํางานที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิ
สูงสุดซึ่งเกิดขึ้นตามปกติเมื่อระบบทํางานหรือระบบไมทํางานประมาณ 28
องศาเซลเซียส แลวแตคาใดสูงกวากัน ทั้งนี้ตองไมต่ํากวา 71 องศาเซลเซียส
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(4) สําหรับลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันแบบเปนชุดเดียวกัน(combination of fire
and smoke damper) ซึ่งติดตั้งในระบบทอลมที่เปนสวนหนึ่งของระบบ
ควบคุมควัน วัสดุยึดตอหลอมละลาย หรือ อุปกรณตรวจจับความรอนตอง
ทํางานที่อุณหภูมสิ ูงกวาอุณหภูมิออกแบบสูงสุดของระบบควบคุมควัน
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส
(5) อุณหภูมิทํางานของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันแบบเปนชุดเดียวกัน ตองไมสูง
เกินกวาอุณหภูมิที่ทําใหสูญเสียความสามารถในการทํางาน (degradation)
(6) อุณหภูมิทํางานของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันแบบเปนชุดเดียวกัน ตองไมสูง
เกิน 177 องศาเซลเซียส
(7) อนุญาตใหมีระบบเปดลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันแบบเปนชุดเดียวกัน จาก
ระยะไกลได เมื่อจําเปนตองใชเพื่อการระบายควัน แตตองปดโดยอัตโนมัติ
อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาอุณหภูมิที่ทําใหสูญเสียความสามารถในการ
ทํางาน
(8) ลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันตองสามารถปดไดในขณะที่มีอัตราไหลของลมใน
ทอลมในสภาวะปกติ
3.4.4.4.4

การติดตั้ง
(1) ตองแสดงตําแหนงและลักษณะการติดตั้งของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน
ทั้งหมดในแบบแปลนของอาคาร
(2) การติดตั้งลิ้นกันไฟตองยึดติดกับผนังกันไฟอยางมั่นคงแข็งแรง โดยวิธีการ
ที่เปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต
(3) การติดตั้งลิ้นกันไฟตองมีชองวางเผื่อการขยายตัว1 มิลลิเมตรตอความกวาง
หรือความยาวของลิ้นกันไฟ 100 มิลลิเมตร
(4) ตองจัดใหมีชองเปดบริการหางจากลิ้นกันไฟหรือลิ้นกันควันไมเกิน 600
มิลลิเมตร

3.4.4.4.5

การบํารุงรักษา
(1) ทุกๆไมเกิน 4 ป ตองทําการบํารุงรักษาดังนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
3.4.5

ถอดวัสดุยึดตอหลอมละลาย เพื่อตรวจสอบ
ลิ้นกันไฟทุกลิ้นกันไฟตองถูกทดสอบวาสามารถปดไดสนิท
ตรวจสอบการทํางานของสลัก (latch) ถามี
หลอลื่นอุปกรณที่เคลื่อนได

การควบคุม

3.4.5.1
3.4.5.1.1

3.4.5.2
3.4.5.2.1
3.4.5.3

การเดินสายไฟ
การเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณเพื่อการควบคุมการทํางานของระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศตองเปนไปตาม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย (มาตรฐาน วสท. 2001)
การควบคุมดวยมือ
เครื่องสงลมเย็น พัดลม และทุกๆระบบสงลม ตองจัดใหมีวิธีการควบคุมดวยมือ
อยางนอยหนึ่งวิธีการ เพื่อใชในการหยุดการทํางานในกรณีฉุกเฉิน
ลิ้นกันควัน

3.4.5.3.1

ลิ้นกันควันตองถูกควบคุมดวยอุปกรณสั่งการทํางานอัตโนมัติ

3.4.5.3.2

ลิ้นกันควันตองสามารถถูกควบคุมดวยมือไปยังตําแหนงเปดหรือปดไดจากศูนย
สั่งการ

3.4.5.3.3

ลิ้นกันควันที่ติดตั้งในผนังกันควันสามารถเปดคางไวได โดยที่อุปกรณตรวจจับ
ควันและมอเตอรขับลิ้นกันควันตองพรอมทํางานตลอดเวลา

3.4.5.4

การตรวจจับควันสําหรับการควบคุมอัตโนมัติ

3.4.5.4.1

อุปกรณที่ตองปดโดยอัตโนมัติจะตองไดรับการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง

3.4.5.4.2

ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดที่ใชสําหรับติดตั้งในระบบทอลมในตําแหนง
ดังนี้
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(1) ที่ตําแหนงหลังจากลมผานแผงกรองอากาศแตกอนถึงทางแยกลมแรก
สําหรับระบบที่มีขนาดสงลมมากกวา 1,000 ลิตรตอวินาที
(2) ที่ทุกชั้นกอนจุดตอเขาทอลมกลับรวมที่ผานมากกวา 1 ชั้น สําหรับระบบที่มี
ขนาดลมกลับมากกวา 7,000 ลิตรตอวินาที
3.4.5.4.3

ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบลมกลับ ถามีการติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับควันในพื้นที่แลว

3.4.5.4.4

ไมตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในระบบทอลม ถาระบบทอลมนั้นทําหนาที่
ระบายลมจากภายในอาคารออกสูภายนอกอาคารเพียงอยางเดียว

3.4.5.4.5

เมื่ออุปกรณตรวจจับควันตรวจพบควัน ตองสั่งใหเครื่องสงลมเย็นหรือพัดลมของ
ระบบสงลมนั้นหยุดทํางาน ยกเวนพัดลมที่ใชสําหรับระบบควบคุมควัน

3.4.5.4.6

การติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณตรวจจับควันตองเปนไปตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม ของ วิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยฯ. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

3.4.5.4.7

อุปกรณตรวจจับควันที่ใชเฉพาะสําหรับสั่งปดลิ้นกันควัน หรือสั่งหยุดการทํางาน
ของระบบปรับอากาศ ไมจําเปนตองสงสัญญาณใหระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ
อาคารสงสัญญาณเตือนเพื่ออพยพ

3.4.5.4.8

ในกรณีที่อาคารไมมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับควันตอง
แสดงสัญญาณที่มองเห็นหรือไดยินในพื้นทีท่ ี่มีคนใชงาน และตองแสดงใหทราบ
วาเปนอุปกรณตรวจจับควันของระบบทอลม

3.4.6

การทดสอบ

3.4.6.1

ทั่วไป

3.4.6.1.1

การทดสอบจัดใหมีขึ้นเพื่อตรวจวามาตรการปองกันที่กําหนดทํางานอยางถูกตอง
เพื่อปองกันการแพรกระจายของไฟและควัน

3.4.6.1.2

ตองเก็บรักษาบันทึกของการทดสอบไว
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3.4.6.1.3
3.4.6.2
3.4.6.2.1
3.4.6.3

บันทึกตองพรอมที่จะถูกตรวจสอบได
ลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน
ลิ้นกันไฟ และลิ้นกันควัน ตองทํางานไดกอนที่เปดใชงานอาคาร
การควบคุมและการใชงาน

3.4.6.3.1

ระบบควบคุมทั้งหมดตองไดรับการทดสอบวาสามารถทํางานไดตามความ
ตองการ

3.4.6.3.2

การทดสอบอุปกรณปองกันไฟในระบบปรับอากาศและระบายอากาศตองทําใน
สภาวะการใชงานปกติ

3.4.6.3.3

การทดสอบตองทําเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบโดยใชไฟฟาสํารอง หรือ
ภายใตภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนภายใตสภาวะการใชงานปกติ

- 26 -

3.5 ขอกําหนดดานความปลอดภัยสําหรับระบบการทําความเย็น
3.5.1

ทั่วไป

3.5.1.1

ขอบเขต นอกจากขอกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานนี้ ระบบทําความเย็นสําหรับระบบปรับ
อากาศและอุปกรณจะตองเปนไปตามขอกําหนดในหัวขอนี้

3.5.1.2

การรับรอง อุปกรณทําความเย็นและสวนประกอบจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวของซึ่งเปนที่ยอมรับ

3.5.1.3

การติดตั้ง ตองติดตั้งอุปกรณทําความเย็นตามขอแนะนําของผูผลิต

3.5.1.4

พื้นที่ทํางานและแทนสําหรับทํางาน จะตองจัดใหมีบริเวณที่ไมมีสิ่งกีดขวางที่มีขนาด
ความกวางไมนอยกวา 0.75 เมตร และ ความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตรทางดานที่ตองเปด
บริการหรือควบคุมเครื่องทําความเย็น

3.5.1.5

ตําแหนงตองหาม ระบบทําความเย็นและสวนของระบบจะตองไมติดตั้งอยูในปลอง
ลิฟต หรือชองที่มีวัตถุเคลื่อนที่อยูภายใน หรือบริเวณที่จะทําไดรับความเสียหายทางกล

3.5.1.6

การควบคุมการกลั่นตัว ทอและอุปกรณประกอบซึ่งลําเลียงสารทําความเย็น น้ําเกลือ น้ํา
เย็น หรือ สารหลอเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิที่พื้นผิวต่ํากวาจุดน้ําคางของอากาศโดยรอบ และที่
ติดตั้งอยูในบริเวณหรือพื้นที่ซึ่งการกลั่นตัวอาจเปนผลใหเกิดอันตรายตอผูอาศัย
โครงสราง อุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณอื่นๆ ของอาคาร ตองหุมฉนวนเพื่อปองกันความ
เสียหายดังกลาว

3.5.2

อุปกรณทําความเย็นแบบดูดซึม (absorption system components)

3.5.2.1
3.5.2.1.1

ตําแหนงที่ตั้ง
ตองไมติดตั้งระบบทําความเย็นแบบดูดซึมที่ใชการเผาเชื้อเพลิงในตําแหนงที่ตงั้
ตอไปนี้
(1) ในหองหรือบริเวณใด ๆ ที่กวางกวาเครื่องที่ติดตั้งอยูภายในนอยกวา 3.00
เมตร และมีพื้นที่วางรอบเครื่องนอยกวา 0.75 เมตร
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(2) ในตําแหนงที่เปนบริเวณอันตราย (hazardous area)
(3) บริเวณใด ๆ เวนเสียแตไดแยกออกจากสวนที่เหลือของอาคารดวยผนังกัน
ไฟที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ขอยกเวน การแยกสวนจะไมจําเปนสําหรับอุปกรณที่ใชสําหรับที่อยูอาศัยเพียง
หนึ่งหลัง
(4) ในหองที่ใชหรือออกแบบเพื่อใชเปนหองนอน หองอาบน้ํา สวม หรือ ใน
บริเวณปดลอมใด ๆ ที่การเขาถึงไดจําเปนตองผานหองหรือบริเวณเหลานี้
เทานัน้
3.5.2.1.2

ระบบดูดซึมที่บรรจุสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1 กลุม 2 จะตองไมอยู
ในอาคารใด ๆ เวนเสียแตจะติดตั้งอยูภายในหองเครื่องทําความเย็นที่จัดเตรียมไว
ตามขอกําหนดในหัวขอ 3.5.3.3

3.5.2.1.3

ระบบดูดซึมที่บรรจุสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1กลุม 2 มากกวา 9
กิโลกรัม จะตองอยูหางจากประตู หนาตาง หรือชองทางเขาของอากาศระบายสู
อาคารไมนอยกวา 6.00 เมตร

3.5.2.2

การติดตั้ง

3.5.2.2.1

ตองจัดใหมีชองวางอยางนอย 1.50 เมตรโดยรอบเครื่อง รวมถึงอุปกรณควบคุม
ทั้งหมด

3.5.2.2.2

ระบบดูดซึมที่ติดตัง้ บนพื้นดินจะตองติดตั้งอยูบนแทนคอนกรีต พื้นผิวดานบน
ของแทนคอนกรีตจะตองอยูเหนือระดับพื้นดินที่อยูติดกันอยางนอยที่สุด0.075
เมตร

3.5.2.3

อุปกรณระบายความดัน ระบบดูดซึมจะตองติดตั้งอุปกรณระบายความดัน โดยอาจเปน
แบบปลั๊กหลอมละลาย ชิ้นสวนแตกออก หรือวาลวระบายความดัน อยางใดอยางหนึ่ง
ตามความเหมาะสม

3.5.2.4

อากาศเผาไหม ระบบดูดซึมที่ใชการเผาเชื้อเพลิงจะตองจัดใหมีอากาศเผาไหมที่พอเพียง
รวมถึงอุปกรณระบายอากาศทิ้ง
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3.5.2.5

3.5.3

ระบบดูดซึมที่ใชไอน้ําหรือน้ํารอน ระบบดูดซึมที่ใชไอน้ําหรือน้ํารอนเปนแหลง
พลังงานจะตองติดตั้งในหองเครื่อง เวนเสียแตโรงงานผูผลิตไดใหการรับรองวาเครื่อง
นั้น ๆ เหมาะสําหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร หองเครื่องจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ในหัวขอ 3.5.3.3
อุปกรณทําความเย็นเชิงกล

3.5.3.1
3.5.3.1.1

ทั่วไป
การรองรับ
(1) การรองรับสําหรับคอมเพรสเซอร คอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องทําน้ําเย็น
จะตองออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณนั้น ๆ อยางปลอดภัย สวนการรองรับที่
ตอจากอาคารหรือสวนของอาคารที่เปนโครงสรางไมติดไฟจะตองไมติดไฟ
(2) คอมเพรสเซอรหรือสวนของคอนเดนซิ่งยูนิตที่รองรับจากพื้นดินจะตองวาง
อยูบนแทนคอนกรีต พื้นผิวดานบนของแทนคอนกรีตจะตองอยูเหนือระดับ
พื้นดินที่อยูติดกันอยางนอยที่สุด0.075 เมตร

3.5.3.1.2

3.5.3.2
3.5.3.2.1

คอมเพรสเซอรที่อยูใกลทางหนีไฟ คอมเพรสเซอรของระบบทําความเย็นที่มี
ขนาดพิกัดใหญกวา 4 กิโลวัตตความเย็น จะตองติดตั้งหางจากทางหนีไฟอยาง
นอย 3.00 เมตร เวนเสียแตจะถูกกั้นดวยผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมง
สารทําความเย็น
การแบงประเภท ระบบทําความเย็นตองใชสารทําความเย็นที่แสดงไวในตารางที่
2 หรือสารทําความเย็นอื่นที่เทียบเทาในเรื่องของความปลอดภัยตอชีวิต อวัยวะ
สุขภาพ หรือทรัพยสิน เทานั้น
หมายเหตุ ประเทศไทยเปนผูรวมลงนามในสนธิสัญญาระหวางประเทศ ซึ่ง
ประกาศวาจะยุติการใชสารทําความเย็นบางชนิดตามเจตนารมณของการรูสึก
รับผิดชอบสําหรับการลดลงของชั้นโอโซน และ/หรือ การเกิดภาวะโลกรอน ถา
ขณะที่ใชมาตรฐานนี้ สารทําความเย็นใด ๆ ที่แสดงไวในตารางที่ 2 ถูกหามใชโดย
รัฐบาล ใหถือวาสารทําความเย็นดังกลาวถูกยกเลิกจากตาราง
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ตารางที่ 2 กลุมของสารทําความเย็นจําแนกตามความปลอดภัย
(ขอ 3.5.3.2.1)
ชื่อทางเคมี/สวนประกอบ
* ปริมาณสูงสุดที่ยอม
กลุม
(% โดยมวล)
ใหใช (g/m3)
11
CCl3F
trichlorofluoromethane
A1
25.6
12
CCl2F2
dichlorodifluoromethane
A1
192
13
CClF3
chlorotrifluoromethane
A1
288
13B1
CBrF3
bromotrifluoromethane
A1
352
14
CF4
tetrafluoromethane
A1
240
22
CHClF2
chlorodifluoromethane
A1
150
113
CCl2FCClF2
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane
A1
30
114
CClF2CClF2
1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane
A1
150
123
CHCl2CF3
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane
B1
25
134a
CF3CH2F
1,1,1,2-tetrafluoroethane
A1
256
170
CH3CH3
ethane
A3
8.1
290
CH3CH2CH3
propane
A3
8.1
407C
azeotrope
32/125/134a (23/25/52)
A1
n/a
410A
azeotrope
32/125 (50/50)
A1
n/a
500
R-12/152a
(73.8/26.2)
A1
192
502
R-22/115
(48.8/51.2)
A1
304
600
CH3CH2CH2CH3 butane
A3
8
600a
CH(CH3)3
2-methyl propane (isobutane)
A3
8
717
NH3
ammonia
B2
0.35
718
H2O
water
A1
744
CO2
carbon dioxide
A1
91
1150
CH2=CH2
ethene (ethylene)
A3
6
1270
CH3CH=CH2
propene (propylene)
A3
5.9
* ปริมาณสูงสุดที่ยอมใหใชไดมีหนวยเปนกรัมของสารทําความเย็นตอปริมาตรหนึ่งลูกบาศกเมตร โดยใหคิดจาก
ปริมาตรของบริเวณปดลอมที่เล็กที่สุดที่มีผูอาศัยอยูและสารทําความเย็นมีโอกาสรั่วเขาไป ยกเวนหองเครื่องทําความ
เย็นของระบบแบบออม
หมายเหต ตารางนี้รวบรวมลักษณะความเปนพิษและการติดไฟของสารทําความเย็นหลายชนิด การจําแนกกลุมความ
หมายเลข

สูตรเคมี
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ปลอดภัยในมาตรฐาน ASHRAE 34 ประกอบดวยอักษรตัวพิมพใหญและตัวเลข อักษรตัวพิมพใหญระบุความเปน
พิษของสารทําความเย็นที่ความเขมขนต่ํากวา 400 มิลลิลิตรตอลูกบาศกเมตร (ppm) โดยปริมาตร กลุม A ไมเปนพิษ
กลุม B เปนพิษ ตัวเลขระบุความสามารถในการติดไฟของสารทําความเย็น กลุม 1 ไมติดไฟในอากาศที่ 18 องศา
เซลเซียส และ 101 กิโลปาสกาล กลุม 2 ขีดจํากัดขั้นต่ําของการลุกไหม (Lower Flammability Limit; LFL) สูงกวา
0.10 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่ 21 องศาเซลเซียส และ 101 กิโลปาสกาล และมีคาความรอนของการเผาไหมต่ํา
กวา 19,000 กิโลจูลตอกิโลกรัม กลุม 3 ติดไฟไดอยางรุนแรง ซึ่งกําหนดไดโดยคา LFL ต่ํากวาหรือเทากับ 0.10
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่ 21 องศาเซลเซียส และ 101 กิโลปาสกาล หรือมีคาความรอนของการเผาไหมสูงกวา
หรือเทากับ 19,000 กิโลจูลตอกิโลกรัม ในมาตรฐาน ASHRAE 34 สารทําความเย็นไดถูกจําแนกตามความเปน
อันตรายในการใชออกเปน 6 กลุม คือ A1 A2 A3 B1 B2 และ B3 สําหรับกลุม A1 จะอันตรายนอยที่สุดและกลุม B3
อันตรายมากที่สุด

3.5.3.2.2

สารทําความเย็นกลุม A1
(1) ระบบแบบตรง ปริมาณมากที่สุดของสารทําความเย็นกลุม A1 ในระบบ
แบบตรงจะตองไมเกินกวาที่กําหนดไวในตารางที่ 2
(2) ระบบแบบออม ปริมาณของสารทําความเย็นกลุม A1 ที่ใชในระบบแบบ
ออมจะไมมีขีดจํากัด
(3) ทั่วไป คอนเดนซิ่งยูนิตหรือการประกอบกันของคอนเดนซิ่งยูนิตที่เชื่อมตอ
กันทางดานสารทําความเย็นโดยรวมแลวมีขนาดพิกัดเทากับ 75 กิโลวัตต
หรือมากกวา ซึ่งบรรจุสารทําความเย็นกลุม A1 จะตองปดลอมอยูในหอง
เครื่อง
ขอยกเวน ไมตองใชขอกําหนดนี้เมื่อคอนเดนซิ่งยูนิตถูกติดตั้งไวภายนอก
อาคารหรือบนหลังคาของอาคารและอยูหางจากประตู หนาตาง หรือชอง
ทางเขาของอากาศระบายสูอาคาร ไมนอยกวา 6.00 เมตร หรือเมื่อคอนเดน
ซิ่งยูนิตที่ติดตั้งภายในอาคารถูกใชเฉพาะสําหรับการทําน้ําแข็งหรือหองเย็น
พรอมกับหองอุปกรณเพิ่มเติมที่เชื่อมตอกันตามปกติ

3.5.3.2.3

สารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1
(1) ระบบทําความเย็นเชิงกลหรือระบบทําความเย็นชุดเดียวที่บรรจุสารทําความ
เย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1 จะตองไมติดตั้งไวในอาคาร เวนเสียแตสวนที่
บรรจุสารทําความเย็นทั้งหมดของระบบถูกปดลอมไวอยูภายในหองเครื่อง
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ระบบเชนนี้หากติดตั้งอยูภายนอกอาคารจะตองอยูหางจากประตู หนาตาง
หรือชองทางเขาของอากาศระบายสูอาคาร ไมนอยกวา 6.00 เมตร
ขอยกเวน ไมตองใชขอกําหนดนี้กับอาคารที่ใชเฉพาะสําหรับการทําน้ําแข็ง
หองเย็น หรือสําหรับการผลิต หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมี
ขอกําหนดเพิ่มเติมวาภาระของผูอาศัย ตองไมเกินหนึ่งคนตอ 10 ตารางเมตร
ของพื้นที่ซึ่งใชเครื่องทําความเย็นนั้น สวนของระบบทําความเย็นที่บรรจุ
สารทําความเย็นกลุมเหลานี้จะตองไมติดตั้งอยูในเสนทางหนีไฟ
(2) ตองไมใชระบบทําความเย็นแบบตรงที่บรรจุสารทําความเย็นกลุม B
สําหรับการทําอากาศใหเย็นหรือในระบบปรับอากาศที่ใชสําหรับความ
สบายของมนุษย
3.5.3.3
3.5.3.3.1

หองเครื่องทําความเย็น
ทั่วไป
(1) หองเครื่องทําความเย็นตองมีโครงสรางที่มีอัตราการทนไฟอยางนอยหนึ่ง
ชั่วโมง ประตูทั้งหมดตองเปนแบบปองกันอากาศหรือกาซรั่วผาน (tight
fitting)ทุกประตูของหองตองมีปาย “หองเครื่องทําความเย็น” ติดอยูดาน
นอกอยางชัดเจน
(2) ตองไมมีชองเปดที่จะเปดโอกาสใหสารทําความเย็นที่รั่วออกมาไหลผานไป
ยังสวนอื่นของอาคาร
(3) ตองไมมีชองเปดบริการโดยตรงระหวางหองเครื่องทําความเย็นที่บรรจุสาร
ทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1 กับหองหรือบริเวณที่ซึ่งมีเปลวไฟเปด
อุปกรณสรางประกายไฟ หรือ พื้นผิวที่รอนกวา 426 องศาเซลเซียส
(4) หองเครื่องทําความเย็นที่บรรจุสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1
ตองมีเสนทางในการหนีภัยอยางนอยสองทางในตําแหนงที่หางกันอยาง
นอยหนึ่งในหาของความยาวเสนรอบหอง
(5) หองเครื่องทําความเย็นที่บรรจุสารทําความเย็นกลุม A1 ตองมีประตู
ทางออกอยางนอยหนึ่งบาน ประตูทางออกจะตองมีขนาดกวางอยางนอย
0.90 เมตร สูงอยางนอย 2.00 เมตร
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(6) ประตูของหองเครื่องทําความเย็นจะตองเปดในทิศทางของการหนีภัย
3.5.3.3.2

การระบายอากาศของหองเครื่องทําความเย็น หองเครื่องทําความเย็นจะตองจัด
เตรียมการระบายอากาศวิธีกลหรือวิธีธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) เพื่อระบายอากาศในกรณีที่สารทําความเย็นรั่ว ระบบระบายอากาศวิธีกล
ตองเปนระบบที่แยกออกเปนอิสระและเปนระบบที่ใชเฉพาะหองเครื่องทํา
ความเย็นโดยไมระบายอากาศในบริเวณอื่นใด และตองระบายอากาศออก
จากหองทิ้งสูภายนอกในอัตราไมนอยกวาปริมาณที่หาไดจากสูตร
Q = 70 G

เมื่อ
Q=
G=

ปริมาณอากาศไหลในหนวยลิตรตอวินาที
มวลของสารทําความเย็นในหนวยกิโลกรัม ที่บรรจุอยูใน
ระบบที่ใหญที่สุดที่ติดตั้งในหองเครื่องทําความเย็น

(2) นอกจากการระบายอากาศในกรณีที่สารทําความเย็นรั่วขางตน ระบบระบาย
อากาศวิธีกล จะตองทํางานในสภาวะการใชงานปกติ ดังนี้
(2.1)

หมุนเวียนอากาศอยางนอย 2.5 ลิตรตอวินาทีตอพื้นที่หองเครื่องหนึ่ง
ตารางเมตร หรือ 9.5 ลิตรตอวินาทีตอคน เมื่อมีผูอยูภายในหอง และ

(2.2)

ทํางานเมื่ออุณหภูมิภายในหองเครื่องทําความเย็นสูงกวาอากาศ
ภายนอกเกินกวา 10 องศาเซลเซียส หรือ สูงกวา 50 องศาเซลเซียส

(2.3)

ตองจัดใหมีอากาศเติมเพื่อแทนที่อากาศที่ระบายทิ้ง สวิทชควบคุม
ระบบระบายอากาศทิ้งตองติดตั้งอยูภายในหองเครื่องและจะตอง
เขาถึงไดโดยสะดวก ระบบระบายอากาศนี้ตองรับไฟฟาจากระบบ
ไฟฟาสํารองเพิ่มเติมจากระบบไฟฟาหลักของอาคาร

(3) หากระบบทําความเย็นติดตั้งภายนอกอาคาร โดยอยูหางจากประตู หนาตาง
หรือชองทางลมเขาอาคารไมนอยกวา 6.00 เมตร และติดตั้งไวภายใน
โรงเรือนหรือโครงสรางเปดอื่น ๆ อาจระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติได ซึ่ง
ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
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(3.1)

ชองเปดอิสระสําหรับการระบายอากาศของหองเครื่องทําความเย็น
ตองมีพื้นที่หนาตัดอยางนอย เปนไปตามสูตร
F = 0.138 G

เมื่อ
F=
G=
(3.2)

พื้นที่ชอ งเปดอิสระในหนวยตารางเมตร
มวลของสารทําความเย็นในหนวยกิโลกรัม ที่บรรจุอยูใน
ระบบที่ใหญที่สุดที่ติดตั้งในหองเครื่องทําความเย็น

ชองเปดนี้ตองอยูในตําแหนงที่ทําใหสารทําความเย็นที่รั่วสามารถ
ระบายออกจากหองเครื่องไดโดยงาย (พิจารณาจากความหนาแนน
ของสารทําความเย็นเทียบกับอากาศ)

(4) ในกรณีที่หองเครื่องทําความเย็นมีการปรับอากาศ ตองจัดใหมีระบบระบาย
อากาศตามขอที่ (1) ซึ่งสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติโดยใชสัญญาณจาก
อุปกรณตรวจจับการรั่วไหลของสารทําความเย็น (refrigerant leakage
detector) ที่ติดตั้งภายในหองเครื่อง
3.5.3.3.3

อุปกรณในหองเครื่องทําความเย็น
(1) ตองไมติดตั้ง อุปกรณไฟฟา สวิทช หรือ แผงควบคุม นอกเหนือจากที่ใช
เฉพาะสําหรับระบบปรับอากาศ ทําความรอน และ ระบายอากาศ ในหอง
เครื่องทําความเย็น
(2) ตองจัดเตรียมสวิทชควบคุมการทําความเย็นฉุกเฉินหนึ่งเดียวที่เขาถึงได
โดยสะดวก เพื่อหยุดเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชไฟฟาทั้งหมดในหองเครื่อง
ทําความเย็น ยกเวนระบบระบายอากาศทิ้งที่เปนไปตามหัวขอ 3.5.3.3.2 โดย
สวิทชดังกลาวตองติดอยูภายนอกหองเครื่องภายในระยะ 3.00 เมตร จาก
ทางออกหองเครื่อง

3.5.3.3.4

อากาศที่ใชในการเผาไหม หามนําอากาศจากหองเครื่องทําความเย็นไปใชในการ
เผาไหม ยกเวนเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาโดยตรง (direct-fired
absorption equipment)
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3.5.3.3.5

3.5.3.4

การปฐมพยาบาล แตละหองเครื่องทําความเย็นตองจัดใหมีกลองสําหรับการปฐม
พยาบาล หองเครื่องทําความเย็นที่บรรจุสารทําความเย็นกลุม B จะตองจัดเตรียม
หนากากกันกาซพิษอยางนอยสองชุด
อุปกรณและทอสารทําความเย็น

3.5.3.4.1

วัสดุ วัสดุที่ใชในการสรางและการติดตั้งระบบทําความเย็นตองเหมาะสมสําหรับ
สารทําความเย็นในระบบ และตองไมมีวัสดุหรืออุปกรณที่ติดตั้งซึ่งจะเสื่อมสภาพ
ลงเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของสารทําความเย็นหรือน้ํามันหลอลื่นของ
คอมเพรสเซอรหรือทั้งสองอยางรวมกัน

3.5.3.4.2

การประกอบทอสารทําความเย็น
(1) ทอสารทําความเย็นจะตองติดตั้งในลักษณะที่ปองกันการสั่นสะเทือนที่มาก
เกินไปและความเครียดที่จุดเชื่อมตอ ตองใชรูปแบบการรองรับที่พอเพียงใน
จุดที่จําเปนและตองมีระยะหางกันไมเกินกวา 4.50 เมตร
(2) ทอสารทําความเย็นจะตองติดตั้งในลักษณะไดรับการปองกันความเสียหาย
จากภายนอก
(3) ทอทองแดงที่บรรจุสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1 จะตองไมวาง
อยูในหองโถงสาธารณะ หรือ ชั้นบันได หรืออาคาร เวนเสียแตอยูในทอ
และอุปกรณประกอบทอที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลา หรืออยูในทอโลหะที่
แข็งแรง
(4) ทอสารทําความเย็นที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาที่วางอยูใตดินจะตองเคลือบ
ดวยวัสดุที่สามารถปองกันการกัดกรอนหรือการเกิดสนิม

3.5.3.4.3

ภาชนะบรรจุสารทําความเย็น ถังพักสารทําความเย็นหรืออีวาปอเรเตอรหรือ
คอนเดนเซอรจะตองสรางขึ้นตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

3.5.3.4.4

วาลวและอุปกรณประกอบ วาลวและอุปกรณประกอบทั้งหมดจะตองผานการ
รับรองชนิดและพิกัดสําหรับความดันสูงสุดในการทํางานของระบบ

3.5.3.4.5

อุปกรณจํากัดความดัน
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(1) อุปกรณจํากัดความดันจะตองติดตั้งบนคอมเพรสเซอรสารทําความเย็นชนิด
โพซิทีพ ดิสเพลสเมนท (positive displacement) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ระบบตอไปนี้
(1.1)

ระบบทําความเย็นที่บรรจุสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1

(1.2)

ระบบทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศที่บรรจุสารทํา
ความเย็นกลุม A1 ที่มีขนาดพิกัดตั้งแต 7.5 กิโลวัตตขึ้นไป

(1.3)

ระบบทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ําที่บรรจุสารทําความ
เย็นกลุม A1 ที่มีขนาดพิกัดตั้งแต 2.25 กิโลวัตตขึ้นไป

(2) ตองไมติดตั้งวาลวหยุดหรือปดการไหลระหวางอุปกรณจํากัดความดันที่
กําหนดโดยหัวขอนี้และคอมเพรสเซอรที่ใชอุปกรณจํากัดความดันนี้
3.5.3.4.6

วาลวระบายความดัน
(1) คอมเพรสเซอรชนิด โพซิทีพ ดิสเพลสเมนท (positive displacement)
ดังตอไปนี้ จะตองมีการประกอบพรอมวาลวระบายความดัน
(1.1)

คอมเพรสเซอรขนาดพิกัดตั้งแต 15 กิโลวัตตขึ้นไป ซึ่งเปนสวนของ
ระบบทําความเย็นที่บรรจุสารทําความเย็นกลุม A1 และทํางานที่ความ
ดันเกินกวา 103 กิโลปาสคาล ในดานความดันสูงของระบบ

(1.2)

คอมเพรสเซอรซึ่งเปนสวนของระบบทําความเย็นที่บรรจุสารทําความ
เย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1

(2) วาลวระบายความดันตองถูกติดตั้งที่ดานสงของคอมเพรสเซอร วาลวหยุด
หรือปดการไหลตองไมติดตั้งอยูระหวางวาลวระบายความดันที่กําหนดโดย
หัวขอนี้และคอมเพรสเซอรที่ใชวาลวระบายความดันนี้
(3) วาลวระบายความดันที่กําหนดโดยหัวขอนี้ ที่มีปลายทางอยูภายนอก ตอง
ปลอยสารทําความเย็นที่ระดับเหนือพื้นดินอยางนอย 4.50 เมตร และตองอยู
หางจากประตู หนาตาง หรือชองทางเขาของอากาศระบายสูอาคารไมนอย
กวา 6.00 เมตร
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3.5.3.4.7

อุปกรณระบายความดันสําหรับถังความดัน ถังความดันที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางใหญกวา 0.15 เมตร ซึ่งอาจจะถูกปดโดยวาลวจากสวนอื่น ๆ ของระบบ
จะตองประกอบพรอมกับอุปกรณระบายความดัน หรือ ชิ้นสวนแตกออก

3.5.3.4.8

การปลอยสารทําความเย็นที่นอกเหนือจากกลุม A1 ออกดวยมือ ระบบทําความ
เย็นที่ติดตั้งในอาคารและบรรจุคารบอนไดออกไซดหรือสารทําความเย็นที่
นอกเหนือจากกลุม A1 จะตองประกอบพรอมกับวิธีในการปลอยสารทําความเย็น
ออกสูบรรยากาศดวยมือ ทอปลอยออกจะตองมีปลายทางอยูท ี่ภายนอกอาคาร
เหนือโครงสรางที่สูงที่สุดของอาคารไมนอยกวา 2.00 เมตร และจะตองอยูหาง
จากประตู หนาตาง หรือชองทางเขาของอากาศระบายสูอาคารไมนอยกวา 6.00
เมตร หรือใชวิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยเทียบเทา

3.5.3.5

การเก็บรักษาสารทําความเย็น

3.5.3.5.1

สารทําความเย็นที่ไมไดบรรจุอยูในระบบทําความเย็นตามขอกําหนดในมาตรฐาน
นี้จะตองเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุเดิมและเก็บไวในหองเครื่อง ปริมาณทั้งหมด
จะตองไมเกินกวา 135 กิโลกรัม

3.5.3.5.2

ภาชนะบรรจุสารทําความเย็นแบบเคลื่อนทีไ่ ดขนยายได จะตองไมเชื่อมตอกับ
ระบบทําความเย็นเปนระยะเวลายาวนานกวาระยะเวลาที่จําเปนในการเติมสารทํา
ความเย็นเขาหรือถายออกจากระบบทําความเย็น

3.5.3.6
3.5.3.6.1

หอระบายความรอน
ตําแหนงที่ตั้ง
(1) ตองไมติดตั้งหอระบายความรอนในบริเวณที่ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอโครงสรางของอาคาร
(2) ตองไมติดตั้งหอระบายความรอนในตําแหนงที่ละอองน้ําจากหอระบาย
ความรอนจะเขาไปสูตัวอาคารผานทาง ชองนําอากาศเขา ประตู หรือ
หนาตาง ทั้งนี้รวมถึงอาคารใกลเคียงดวย

3.5.3.6.2

การปองกันละอองน้ําสูญเสีย (drift loss) หอระบายความรอนควรมีละอองน้ํา
สูญเสียไมเกิน 0.2% ของอัตราน้ําหมุนเวียน
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3.5.3.6.3

การควบคุมการแพรระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella)
(1) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําดวยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella)
(2) ตองออกแบบและติดตั้งในลักษณะชวยลดการแพรกระจายของละอองปลิว
จากระบบ และ ชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน
การทําลายเชื้อและการทําความสะอาดเปนประจํา
(3) น้ําในระบบน้ําระบายความรอนควรมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระ
ตกคาง (residual free chlorine) ไมนอยกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา
หรือในกรณีที่ใชโอโซนในการฆาเชื้อตองมีปริมาณความเขมขนของ
คลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา หรือใชสาร
ชีวฆาต (biocide) ชนิดอื่นที่มีความสามารถเทาเทียมกัน

3.5.3.6.4

การติดตั้ง หอระบายความรอนจะตองจัดใหมีชองวางสําหรับอากาศที่ดูดเขาและ
ปลอยออกอยางถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต

3.5.3.6.5

การเขาถึง ตองจัดเตรียมชองทางที่งายแกการเขาถึงหอระบายความรอนที่อยูบน
หลังคาชั้นดาดฟา

3.5.3.6.6

การกําจัดน้ําเสีย หอระบายความรอนหรือคอนเดนเซอรที่ระบายความรอนดวย
การระเหย (evaporative condenser) ซึ่งประกอบพรอมกับระบบปลอยน้ําทิ้ง
ควบคุมน้ําเขมขน ตองปลอยน้ําไปสูระบบบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งตามที่
กฎหมายกําหนดกอนปลอยสูภ ายนอกอาคาร
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3.6 ประสิทธิภาพดานพลังงาน
3.6.1

ทั่วไป

3.6.1.1

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศตองไดรับการออกแบบและติดตั้งโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

3.6.1.2

การอนุรักษพลังงานตองไมทําใหสูญเสียสภาวะสบายภายในหรือความตองการในการ
ควบคุมสภาวะแวดลอมภายในอาคารอื่นๆ

3.6.1.3

สําหรับลักษณะการใชงานที่มีความตองการพิเศษ เชน โรงพยาบาล หองปฏิบัติการ
(laboratories) หองที่มีอุปกรณซึ่งตองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเปนพิเศษ หรือ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การออกแบบและเกณฑในการออกแบบระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศตองเปนไปตามความตองการของลักษณะงาน โดยใชพลังงาน
ต่ําที่สุด

3.6.2

การคํานวณภาระการทําความเย็น

3.6.2.1

การคํานวณภาระการทําความเย็นและการกําหนดขนาดอุปกรณในระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศตองอยูบนพื้นฐานที่นําไปสูการใชงานที่มีประสิทธิภาพและคุม
คาสูงสุด

3.6.2.2

สภาวะออกแบบภายใน : ถาไมมีความตองการพิเศษอื่นๆ สําหรับการปรับอากาศ
โดยทั่วไป อุณหภูมิออกแบบภายในอาคารตองไมต่ํากวา 24 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธไมต่ํากวา 55 เปอรเซ็นต

3.6.3

การควบคุม

3.6.3.1
3.6.3.1.1

การควบคุมระบบเติมอากาศจากภายนอก
การปดลิ้นปรับลม (damper)
(1) ระบบเติมอากาศจากภายนอกและระบบระบายอากาศทิ้งควรติดตั้งลิ้นปรับ
ลมชนิดขับดวยมอเตอรอุปกรณขับเลื่อนตรงตําแหนง และตองปดเมื่อพื้นที่
ไมไดใชงาน ระบบควบคุมตองออกแบบใหลิ้นปรับลมยังคงปดอยูในชวง
ระบบปรับอากาศเริ่มเดิน (cooldown) แตไมนอยกวา 30 นาที
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ขอยกเวน
(1) ในกรณีอาคารสูงไมเกิน 3 ชั้น สามารถใช Gravity Damper แทนได
(2) ในกรณีชอ งลมเขาจากภายนอกและชองลมทิ้งออกแบบสําหรับ
ปริมาณลมไมเกิน 500 ลิตรตอวินาที สามารถใช Gravity Damper
แทนได
(2) ลิ้นปรับลมตองมีอัตราการรั่วเมื่อปดสนิทไมเกิน 100 ลิตรตอวินาที ตอ
ตารางเมตรของพื้นที่ลิ้นปรับลม เมื่อทดสอบที่ความดันแตกตาง 250
ปาสคาล หรือไมเกิน 200 ลิตรตอวินาที ตอตารางเมตรของพื้นที่ลิ้นปรับลม
เมื่อทดสอบที่ความดันแตกตาง 250 ปาสคาล ในกรณีที่ลิ้นปรับลมมีขนาด
ดานใดดานหนึ่งนอยกวา 0.60 เมตร
3.6.3.2

การควบคุมระบบระบายอากาศสําหรับพื้นที่ที่มีคนใชงานหนาแนน

3.6.3.2.1

ระบบปรับอากาศซึ่งมีการเติมอากาศมากกวา 1,400 ลิตรตอวินาที ซึ่งใหบริการ
พื้นที่ที่มีคนใชงานหนาแนนมากกวา 1 คนตอตารางเมตรหรือมีอัตราการเติม
อากาศจากภายนอกมากกวา 10 ลิตรตอวินาที ตอตารางเมตร ตองจัดใหมีวิธีการ
ปรับลดอัตราการเติมอากาศจากภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนใชงานนอยกวาที่
ออกแบบ
ขอยกเวน
ระบบปรับอากาศที่มีระบบนําความเย็นทิ้งกลับมาใชใหม (cool air recovery)

3.6.4

การติดตั้งและการหุมฉนวน

3.6.4.1
3.6.4.1.1

ฉนวน
ความตองการทั่วไป
(1) ความตองการในหัวขอนี้ไมรวมถึงฉนวนที่ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณตางๆ
(2) ตองติดตั้งฉนวนดวยวิธีการที่ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต และ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
(3) ตองปองกันฉนวนจากความเสียหายตางๆ เชน แสงแดด ความชื้น การซอม
บํารุงอุปกรณ หรือ ลม
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(4) ฉนวนที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองมีความเหมาะสมสําหรับการใชงาน
ภายนอกอาคาร เชน ตองไดรับการปองกันความเสียหายโดยการหุมดวย
แผนโลหะ แผนอลูมิเนียม ผาใบทาสี หรือแผนพลาสติก
(5) ฉนวนหุมทอน้ําเย็น ทอสารทําความเย็น หรือทอลมเย็น ซึ่งติดตั้งภายนอก
พื้นที่ปรับอากาศตองมีวัสดุปองกันความชื้นแทรกซึม (vapor retardant) ที่
ผิวดานนอกของฉนวน รวมถึงรอยเจาะหรือรอยตอฉนวนตองมีการอุด
ปองกันดวย ยกเวนวัสดุฉนวนมีความสามารถปองกันความชื้นแทรกซึมได
ดี
3.6.4.1.2

ฉนวนสําหรับทอลมและกลองลม : ทอลมจาย ทอลมกลับ และกลองลม ที่เปน
สวนหนึ่งของระบบกระจายลมของระบบปรับอากาศตองหุมฉนวนที่มีคาความ
ตานทานความรอนไมนอยกวาที่กําหนดในตารางที่ 3
ขอยกเวน
(1) กลองลม ทอลม ตัวถังเครื่องสงลมเย็น ที่ติดตั้งจากโรงงานผลิตอุปกรณ
(2) ทอลมที่ตอเชื่อมระหวางทอลมหลักกับหัวจายลมที่มีความยาวไมเกิน
3.00 เมตร คาความตานทานความรอนของฉนวนไมจําเปนตองเกิน 0.6
ตารางเมตร-เคลวิน ตอ วัตต
ตารางที่ 3 คาความตานทานความรอนสําหรับฉนวนทอลม
(ขอ 3.6.4.1.2)
สถานที่ติดตั้งทอลม

คาความตานทานความรอน

m2⋅K/W
ภายนอกอาคาร
1.41
ชองวางระหวางหลังคากับเพดาน
1.41
บริเวณที่ไมปรับอากาศ
0.62
หมายเหตุ : คาความตานทานความรอน เปนคาสําหรับฉนวนซึ่งไมรวมความตานทานของฟลมอากาศ คาความ
ตานทานความรอนของฉนวนทดสอบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส

3.6.4.1.3

ฉนวนสําหรับทอน้ํา : ทอน้ําตองหุมฉนวนที่มีคาความตานทานความรอนไมนอย
กวาที่กําหนดในตาราง 4
ขอยกเวน
(1) ทอที่ติดตั้งจากโรงงานผลิตอุปกรณ
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(2) ทอที่ใชสําหรับของไหลที่มีอุณหภูมิอยูในชวง 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส
(3) ทอที่ใชสําหรับของไหลที่ไมไดถูกทําใหเย็นหรือรอนดวยพลังงาน เชน
ทอน้ําทิ้งจากคอลยทําความเย็น ทอน้ําประปา ทอกาซเชื้อเพลิง ทอสารทํา
ความเย็นเหลว
(4) ทอที่เกิดการสูญเสียความเย็นหรือความรอนแลวไมทําใหใชพลังงานมาก
ขึ้น
ตารางที่ 4 ความหนาขั้นต่ําของฉนวนสําหรับหุมทอ
(ขอ 3.6.4.1.3)
ชวงอุณหภูมิใชงาน
(องศาเซลเซียส)

คาการนําความรอนของฉนวน
คาการนําความรอน
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย
(ตร.ม.-เคลวิน/วัตต) (องศาเซลเซียส)

<4
4-20

0.032-0.040
0.032-0.040

38
38

ความหนาขั้นต่ําของฉนวน (มิลลิเมตร)
ขนาดทอ (มิลลิเมตร)
เล็กกวา 40 40 ถึง เล็ก 200 ขึ้นไป
กวา 200
13
25
38
13
25
38

หมายเหตุ : ความหนาของฉนวนนี้คํานึงถึงเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน ในบางกรณีการปองกันการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา
ละอองน้ําที่ผิวฉนวนตองการความหนาฉนวนเพิ่มมากกวานี้

3.6.4.2

การรั่วของทอลมและกลองลม

3.6.4.2.1

การอุดรอยรั่ว (sealing) : ตองอุดรอยรั่วที่ทอลมและกลองลมตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 ระดับการอุดรั่วทอลมขั้นต่ํา (minimum duct seal level)
(ขอ 3.6.4.2.1)

สถานที่ติดตั้งทอลม

ภายนอกอาคาร
พื้นที่ไมปรับอากาศ
พื้นที่ปรับอากาศ
หมายเหต :

ประเภทการใชงานทอลม
ทอลมจาย
ทอลมกลับ
ความดันไมเกิน ความดันเกิน 500
500 ปาสคาล
ปาสคาล
1
1
1
2
1
2
3
2
3
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ทอลมระบายอากาศ

3
3
2

1. ดูรายละเอียดระดับการอุดรั่วทอลมในตารางที่ 6
2. พืน้ ที่ปรับอากาศ รวมถึง ชองวางเหนือฝาเพดานที่ใชเปนชองทางลมกลับ

ตารางที่ 6 รายละเอียดระดับการอุดรอยรั่วทอลม
(ขอ 3.6.4.2.1)
ระดับการอุดรอยรั่ว
1

2
3

ความตองการการอุดรอยรั่ว
ที่ทุกรอยตอตามขวาง (transverse joint) รอยตอตามยาว (longitudinal seam) และจุดที่
มีการเจาะทะลุทอลม หามใชเทปที่ไมทนความดันเปนวิธีการหลักในการอุดรอยรั่วทอ
ลม
ที่ทุกรอยตอตามขวาง และ รอยตอตามยาว หามใชเทปที่ไมทนความดันเปนวิธีการ
หลักในการอุดรอยรั่วทอลม
ที่ทุกรอยตอตามขวาง

หมายเหตุ :
1. การอุดรอยรั่ว หมายถึง การใชวัสดุเหนียว ปะเก็น เทป หรือหลายวิธีขางตนรวมกัน เพื่อใชปดชองเปดบนผิวทอลม
กลองลม หรือตัวถังเครื่อง หรือการใชวิธีการเชื่อมทอลม
2. รอยตอตามขวาง หมายถึง แนวที่ตอทอลมสองทอเขาดวยกันและมีแนวขวางการไหลของลม
3. รอยตอตามยาว หมายถึง แนวตอทอลมตามทิศทางการไหลของลม
4. จุดที่มีการเจาะทะลุท อลม หมายถึง ชองเจาะใดๆที่ผนังทอลม ที่เกิดจาก สกรู แทงโลหะ ทอ หรือ สายไฟ
5. รอยตอลอคแบบเกลียว (spiral lock seam) ของทอลมกลมหรือวงรี (flat oval) ไมตอ งอุดรั่ว
6. รอยตออื่นๆ ใหถือวาเปนรอยตอตามขวาง เชน แนวตอทอลมยอย แนวตอกรอบชองเปดบริการ แนวตอทอลมเขา
อุป กรณ

3.6.4.2.2

การทดสอบการรั่ว
(1) ทอลมซึ่งทํางานที่ความดันสถิตยสูงกวา 750 ปาสคาล ตองทําการทดสอบ
การรั่ว ดวยวิธีการที่เปนที่ยอมรับ โดยการทดสอบตองทดสอบกับสวนของ
ทอลมมีพื้นที่อยางนอย 25% ของพื้นที่ทอลมทั้งหมด
(2) ทอลมซึ่งมีพิกัดความดันใชงานเกิน 750 ปาสคาลตองแสดงในแบบใหเห็น
ชัดเจน
(3) อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับไดตองไมเกินคาที่คํานวณจากสมการตอไปนี้
หรือจากตารางที่ 7
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โดยที่ Lmax = CL ( P 0.65 / 1000)
Lmax =
อัตราการรั่วสูงสุดของทอลมที่ยอมรับได, L/s⋅m2
CL
=
ระดับชั้นของการรั่ว mL/s⋅m2 ที่ความดัน 1 Pa
CL = 8 สําหรับทอลมสี่เหลี่ยมและทอลมออน
CL = 4 สําหรับทอลมกลมและวงรี
P
=
ความดันทดสอบ ซึ่งตองเทากับระดับชั้นความดันออกแบบ (design
duct pressure class rating), Pa

ตารางที่ 7 อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับไดของทอลม
(ขอ 3.6.4.2.2)
ความดันทดสอบ
(ปาสคาล)
125
250
500
750
1000
1500
2500

อัตราการรั่วสูงสุดของทอลมที่ยอมรับได
(ลิตรตอวินาที ตอตารางเมตร)
ทอลมสี่เหลี่ยมและทอลมออน
ทอลมกลมและทอวงรี
0.18
0.09
0.29
0.14
0.45
0.23
0.59
0.30
0.71
0.36
0.93
0.46
1.29
0.65
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3.7 การปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับสถานพยาบาล
3.7.1

ขอบเขต

3.7.1.1
3.7.2

ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับสถานพยาบาล ซึ่งใหบริการทางการแพทย ทันตกรรม จิต
เวช สูติกรรม กุมารเวช ศัลยกรรม หรืออายุรกรรม
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับสถานพยาบาลตองมีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้

3.7.2.1

ระบบปรับอากาศตองมีความสามารถในการกรองอากาศ โดยติดตั้งแผงกรองอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ และจํานวนชั้นของแผงกรองอากาศ ขั้นต่ํา ตามตารางที่ 8 และตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพแผงกรองอากาศสําหรับสถานที่ตางๆ
(ขอ 3.7.2.1)

ลําดับ

1

2

3

สถานที่

จํานวนชั้น
ขั้นต่ํา

หองผาตัดออโธปดิก
หองผาตัดปลูกถายไขกระดูก
หองผาตัดปลูกถายอวัยวะ
หองผาตัดทั่วไป (general procedure operating
rooms)
หองคลอด (delivery rooms)
หองเด็กแรกคลอด (nurseries)
หอผูปวยหนัก (ICU)
หองรักษาผูปวย
หองตรวจวินิจฉัย
บริเวณพักคอยสําหรับแผนกผูปวยนอกและหอง
ฉุกเฉิน
หองปฏิบัติการ
หองเก็บอุปกรณปลอดเชื้อ
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2

2

1

ประเภทแผง ประเภทแผง
กรองอากาศชั้น กรองอากาศชั้น
ที่ 2
ที่ 1
4
1
ติดตั้งที่ชองจาย
ลม
4
2

3

-

4

พื้นที่เตรียมอาหาร
หองซักรีด
หองพักผูปวย
ทางเดินหนาหองพักผูปวย

1

4

ตารางที่ 9 ประเภทแผงกรองอากาศ
(ขอ 3.7.2.1)
ประเภท
1

ประสิทธิภาพขั้นต่ํา
มาตรฐานการทดสอบ
99.97%
HEPA 99.97% efficiency on 0.3 µm particles, IEST Type A
MERV 17
ASHRAE Standard 52.2
2
90-95%
ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot)
MERV 14
ASHRAE Standard 52.2
3
80-90%
ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot)
MERV 13
ASHRAE Standard 52.2
4
25-30%
ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot)
MERV 7
ASHRAE Standard 52.2
MERV = Minimum Efficiency Reporting Value ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2
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-

ตารางที่ 10 อัตราการนําเขาอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ
(ขอ 3.7.2.3)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สถานที่

หองผาตัด
หองคลอด
หอง Nursery
หออภิบาลผูปวยหนัก (ICU)
หองตรวจรักษาผูปวย
หองฉุกเฉิน (trauma room)
บริเวณพักคอยสําหรับแผนก
ผูปวยนอกและหองฉุกเฉิน
หองพักผูปวย
หองแยกผูปวยแพรเชื้อทาง
อากาศ
หองแยกผูปวยปลอดเชื้อ
หองปฏิบัติการ (laboratory)
หองชันสูตรศพ

ความดัน
อัตราการนําเขาอากาศ อัตราการหมุนเวียน
อากาศภายในหอง
สัมพันธกับ
ภายนอก
ไมนอยกวาจํานวนเทา ไมนอยกวาจํานวนเทา พื้นที่ขางเคียง
ของปริมาตรหองตอ ของปริมาตรหองตอ
ชั่วโมง
ชั่วโมง
5
25
สูงกวา
5
25
สูงกวา
5
12
สูงกวา
2
6
สูงกวา
2
6
สูงกวา
5
12
สูงกวา
2
12
ต่ํากวา
2
2

6
12

สูงกวา
ต่ํากวา

2
2
2

12
6
12

สูงกวา
ต่ํากวา
ต่ํากวา

3.7.2.2

สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางที่ 8 ประสิทธิภาพแผงกรองอากาศสําหรับสถานที่
ตางๆ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียง

3.7.2.3

ระบบปรับอากาศตองมีอัตราการนําเขาอากาศภายนอก, อัตราการหมุนเวียนอากาศ
ภายในหอง และ ภาวะความดันสัมพันธ ตามตารางที่ 10

3.7.2.4

สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางที่ 10 อัตราการนําเขาอากาศภายนอก อัตราการ
หมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่
ที่มีลักษณะใกลเคียง
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3.7.2.5

อากาศที่ระบายทิ้งที่มีการปนเปอ นเชื้อโรค, สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งอื่นใดที่
แพรกระจายทางอากาศได ตองผานการกรองดวยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 กอนทิ้ง
ออกสูบรรยากาศภายนอก ยกเวนตําแหนงที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไมเสี่ยงตอการยอนกลับ
เขาสูอาคาร หรือ เขาสูอาคารอื่น หรือบริเวณอื่นที่มีคนอยูและปราศจากอั

นตราย

3.7.2.6

หามหมุนเวียนอากาศที่มีการปนเปอนเชื้อโรค, สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งอื่นใดที่
แพรกระจายทางอากาศได กลับมาใชใหม ยกเวนไดผานการกรองดวยแผงกรองอากาศ
ประเภทที่ 1 และปราศจากอันตราย

3.7.2.7

ตองติดตั้งอุปกรณและระบบบําบัดน้ําของระบบน้ําระบายความรอนตามประกาศกรม
อนามัย เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอระบายความรอนของอาคารใน
ประเทศไทย

3.7.2.8

ถาดรองรับน้ําทิ้งที่เกิดจากการกลั่นตัวจากคอยลทําความเย็น ตองมีความลาดเอียงมาก
เพียงพอใหน้ําสามารถระบายออกไปไดอยางรวดเร็วและไมมีน้ําขังระหวางที่เครื่องสง
ลมเย็นทํางาน ถาดรองรับน้ําทิ้งตองทําจากวัสดุที่ไมผุกรอน เชน เหล็กกลาไรสนิม
(stainless steel) หรือวัสดุอื่นที่มีการปองกันการผุกรอน และตองบุฉนวนที่ถาดรองรับ
น้ําทิ้งเพื่อปองกันการกลั่นตัวเปนหยดน้ําใตถาดรองรับน้ําทิ้ง ทอน้ําทิ้งที่ตอจากถาดรับ
น้ําทิ้งตองมีทดี่ ักกลิ่น (trap) ซึ่งเปนอุปกรณที่มีน้ําคั่นอยู (water seal) เพื่อปองกันการดูด
อากาศจากทอน้ําทิ้งยอนเขาสูเครื่องสงลมเย็น โดยที่ดักกลิ่นตองมีน้ําคั่นสูงอยางนอย50
มิลลิเมตร แตไมนอยกวาความดันสถิตย (total static pressure) สูงสุดของพัดลมของ
เครื่องสงลมเย็น

3.7.2.9

เครื่องสงลมเย็นตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถเขาถึงเพื่อทําความสะอาดคอยลทําความ
เย็นและอุปกรณภายในไดสะดวก ตําแหนงที่ตั้งตองสามารถถอดเปลี่ยนแผงกรอง
อากาศไดสะดวกและไมรบกวนการรักษาผูปวยหรือการใชงานในขณะเปลี่ยนแผงกรอง
อากาศ

3.7.2.10

ระบบสงลมเย็นที่มีการติดตั้งแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 ตองจัดใหมีการทดสอบการ
รั่วของแผงกรองอากาศและการรั่วรอบๆแผงกรองอากาศ (bypass leakage) กอนการใช
งาน และตองจัดใหมีการทดสอบการรั่วอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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3.7.3

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองผาตัด (operating room, OR) ตองมีลักษณะ
เพิ่มเติมจากขอ 3.7.2 ดังนี้

3.7.3.1

การจายลมเขาภายในหองผาตัดควรจายจากเพดาน และดูดลมกลับที่ใกลระดับพื้น โดยมี
หนากากรับลมกลับอยางนอย 2 จุด ติดตั้งใหขอบลางอยูสูงกวาพื้นอยางนอย 75 มม. หัว
จายลมควรเปนแบบจายลมทิศทางเดียว (unidirectional) เชน หนากากแบบแผนโลหะ
เจาะรูพรุน (perforated) ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลมที่มีการเหนี่ยวนําลมสูง เชน หัวจายลม
ติดเพดานแบบสี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากากจายลมแบบติด
ผนังชนิดมีใบปรับทิศทางลม

3.7.3.2

เพื่อการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศสามารถลดอัตราการจายลมเขาหองผาตัด
ระหวางไมมีการผาตัดได แตตองรักษาความดันภายในหองผาตัดใหสูงกวาภายนอก
ตลอดเวลาแมในชวงเวลาที่ไมไดใชผาตัด

3.7.3.3

ควรออกแบบใหสามารถปรับอุณหภูมิไดในชวง 17-27°C

3.7.3.4

ควรควบคุมความชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55%rh

3.7.3.5

ตองควบคุมความดันภายในหองใหสูงกวาบริเวณรอบๆ

3.7.3.6

ควรติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกตางภายในหองเพื่อตรวจสอบไดตลอดเวลา

3.7.3.7

ควรติดตั้งเครื่องอานอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ใหสามารถอานไดสะดวก

3.7.3.8

ไมควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไม
นอยกวาประเภทที่ 2 ติดตั้งอยูที่ปลายทาง หลังจากลมผานวัสดุดูดซับเสียง

3.7.3.9

อากาศจากภายนอกควรผานการลดความชื้นใหมีปริมาณไอน้ําในอากาศหรืออุณหภูมิ
หยาดน้ําคางต่ํากวาสภาวะออกแบบของหองกอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปใน
หอง

3.7.4

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองไอซียู (intensive care unit, ICU) ตองมี
ลักษณะเพิ่มเติมจากขอ 3.7.2 ดังนี้

3.7.4.1

ควรออกแบบใหสามารถปรับอุณหภูมิไดในชวง 21-27°C

3.7.4.2

ควรควบคุมชื้นสัมพัทธใหต่ํากวา 60%rh
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3.7.4.3

ตองควบคุมความดันภายในหองใหสูงกวาบริเวณรอบๆ

3.7.4.4

ไมควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไม
นอยกวา ประเภทที่ 2 ติดตั้งอยูที่ปลายทาง หลังจากลมผานวัสดุดูดซับเสียง

3.7.4.5

ไมควรติดตั้งหนากากรับลมกลับบริเวณที่ทํางานของพยาบาล (nurse station)

3.7.4.6

อากาศจากภายนอกควรผานการลดความชื้นใหมีปริมาณไอน้ําในอากาศหรืออุณหภูมิ
หยาดน้ําคางต่ํากวาสภาวะออกแบบของหองกอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปใน
หอง

3.7.5

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองแยกปลอดเชื้อ (protective environment, PE)
ตองมีลักษณะเพิ่มเติมจากขอ 3.7.2 ดังนี้

3.7.5.1

หองแยกปลอดเชื้อสําหรับผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ํากวาปกติตองจายลมที่ผานการกรอง
อากาศดวยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 หัวจายลมควรเปนแบบจายลมทิศทางเดียว เชน
หนากากแบบแผนโลหะเจาะรูพรุน ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลมที่มีการเหนี่ยวนําลมสูง เชน
หัวจายลมติดเพดานแบบสี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากากจายลม
แบบติดผนัง

3.7.5.2

การจายลมตองทําในลักษณะที่จายอากาศที่สะอาดผานผูปวยเปนลําดับแรก แลวจึงผาน
ผูมาเยี่ยม และผานไปยังหนากากลมกลับที่อยูใกลระดับพื้น และใกลประตูทางเขาหอง

3.7.5.3

ตองติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความดันในที่มองเห็นไดงาย เชน หนาประตูทางเขาหอง เพื่อ
ใชตรวจสอบความดันไดตลอดเวลา

3.7.5.4

ในกรณีที่หองแยกปลอดเชื้อตองใชสําหรับผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ํากวาปกติและเปนผูปวย
แพรเชื้อทางอากาศดวย ตองออกแบบหองใหเปนไปตามขอกําหนดของหองแยกผูปวย
แพรเชื้อทางอากาศ

3.7.6

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ (airborne
infection isolation room, AIIR) ตองมีลักษณะเพิ่มเติมจากขอ 3.7.2 ดังนี้

3.7.6.1
3.7.6.1.1

ความตองการทั่วไป
ระบบดานลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศของหองแยกผูปวยแพรเชื้อทาง
อากาศตองแยกอิสระโดยเด็ดขาดจากสวนอื่นๆของอาคาร

- 50 -

3.7.6.1.2
3.7.6.2

หามตอทอลมระบายอากาศทิ้งจากหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศกับทอลม
อื่นๆของอาคาร
การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

3.7.6.2.1

เพื่อใหอากาศไหลเขาหองเมื่อมีรอยรั่ว หองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศตองมี
ความดันภายในหองเปนลบหรือต่ํากวาบริเวณขางเคียงไมนอยกวา 2.5 ปาสคาล
และตองติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบความดัน หรือทิศทางการไหลของอากาศ ซึ่ง
มองเห็นไดชัดเจน ติดตั้งที่หนาประตูทางเขาหอง

3.7.6.2.2

หามออกแบบหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ เปนหองที่สามารถปรับความดัน
ใหเปนบวกได เชน การออกแบบใหสามารถสลับเปนหองที่มีความดันเปนบวก
เพื่อใหเปนหองปลอดเชื้อ ทั้งนี้เพื่อปองกันความผิดพลาดของระบบควบคุมและ
การใชงาน

3.7.6.2.3

ประตูหองตองเปนแบบที่มีปะเก็นโดยรอบเพื่อลดการรั่วซึมขณะปดประตู

3.7.6.2.4

เพื่อชวยสนับสนุนใหหองแยกผูปวยแพรเชือ้ ทางอากาศเปนหองที่มีโอกาสแพร
เชื้อออกจากหองใหนอยที่สุด ประตูของหองควรมีสองชั้นเพื่อสรางใหเกิดหอง
โถงขนาดเล็กกอนเขาถึงหองภายใน (anteroom) บานประตูระหวางหองโถงขนาด
เล็กกับหองผูปวยตองเปดเขาสูหองผูปวย

3.7.6.3

การกรองอากาศหมุนเวียนภายในหอง

3.7.6.3.1

ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับกรณีที่มีการหมุนเวียนอากาศในหองมาใชใหม เชน
การติดเครื่องปรับอากาศแบบใชอากาศภายในหองหมุนเวียนมาใชใหม

3.7.6.3.2

กอนจายลมเขามาในหอง อากาศตองผานการกรองดวยแผงกรองอากาศประเภทที่
1

3.7.6.3.3

อากาศหมุนเวียนภายในหอง (total air) ตองมีอัตราไมนอยกวาอัตราที่กําหนดใน
ตารางที่ 10

3.7.6.4
3.7.6.4.1

การเติมอากาศจากภายนอก
ตองมีการนําอากาศจากภายนอก (outdoor air) เขามาในหองไมนอยกวาอัตราที่
กําหนดใน ตารางที่ 10
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3.7.6.5

อากาศระบายทิ้ง

3.7.6.5.1

อากาศระบายทิ้งจากหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศตองผานการกรองดวยแผง
กรองอากาศประเภทที่ 1 กอนทิง้ สูบรรยากาศภายนอก ยกเวนตําแหนงที่ทิ้งอากาศ
ระบายทิ้งไมเสี่ยงตอการยอนกลับเขาสูอาคาร หรือ เขาสูอาคารอื่น หรือบริเวณอื่น
ที่มีคนอยู

3.7.6.5.2

ตําแหนงหนากากดูดลมระบายทิ้งภายในหอง ควรติดตั้งอยูดานหัวเตียงผูปวย ที่
ระดับใกลพื้นหอง โดยขอบลางของหนากากดูดลมควรอยูสูงจากพื้น 0.10 เมตร

3.7.6.5.3

ในกรณีมีหองน้ําอยูภายในหอง ตองมีการระบายอากาศจากหองน้ําดวยอัตราไม
นอยกวา 12 เทาของปริมาตรหองน้ําตอชั่วโมง อากาศที่ระบายทิ้งจากหองน้ําตอง
ผานการกรองดวยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 กอนทิ้งสูบรรยากาศภายนอก
ยกเวนตําแหนงที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไมเสี่ยงตอการยอนกลับเขาสูอาคาร หรือ เขา
สูอาคารอื่น หรือบริเวณอื่นที่มีคนอยู

3.7.6.6
3.7.6.6.1

การควบคุม
การควบคุมการเปดปด
(1) ตองจัดใหมีสวิทชควบคุมการเปดปดอุปกรณของระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศอยูภายนอกหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ และอยูใน
ตําแหนงที่เขาถึงไดงาย มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการเปดปดของอุปกรณ
สําคัญ ไดแก พัดลม เครื่องปรับอากาศ

3.7.6.6.2

การควบคุมความดัน
(1) ตองจัดใหมีเครื่องวัดความดันแตกตางระหวางภายในหองแยกผูปวยแพร
เชื้อทางอากาศกับภายนอกหอง ติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนจาก
ภายนอกหองเครือ่ ง
(2) เครื่องวัดความดันแตกตางตองมีชวง (range) การใชงานเหมาะสมกับความ
ดันออกแบบของหอง

3.7.6.6.3

การตรวจสภาพแผงกรองอากาศ
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(1) ตองจัดใหมีวิธีการตรวจวัดความดันครอมแผงกรองอากาศ เชน การติดตั้ง
เครื่องวัดความดันแตกตางครอมแผงกรองอากาศ หรือ จัดเตรียมทอตอ
(port) สําหรับใชตอกับเครื่องวัดความดันแตกตาง
(2) ตองเปลี่ยนแผงกรองอากาศเมื่อความดันแตกตางครอมแผงกรองอากาศสูง
เกินกวาที่ผูผลิตกําหนด
(3) การติดตั้งแผงกรองอากาศตองเปนไปตามที่ผูผลิตแนะนํา และตองไมมีการ
รั่วของอากาศผานกรอบหรือโครงของแผงกรองอากาศ
3.7.6.6.4

การทํางานเมื่อกระแสไฟฟาหลักขัดของ
(1) พัดลมและอุปกรณในระบบสงลมที่มีสวนเกี่ยวของในการควบคุมความดัน
ของหองและการกรองอากาศ ตองรับไฟฟาจากระบบไฟฟาสํารอง หรือจัด
ใหมีปายสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือนอันตรายเมื่อกระแสไฟฟาหลัก
ขัดของซึ่งทํางานดวยระบบไฟฟาสํารอง

3.7.6.7
3.7.6.7.1

การทดสอบระบบ
ทั่วไป
(1) ตองทําการทดสอบการทํางานของระบบการทํางานทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบ
(2) ตองเก็บรักษาบันทึกของการทดสอบไว
(3) บันทึกตองพรอมที่จะถูกตรวจสอบได

3.7.6.7.2

ระบบควบคุม
(1) ตองทําการทดสอบระบบควบคุมทั้งหมดทั้งในสภาวะการใชงานปกติ ภาวะ
กระแสไฟฟาหลักขัดของ และภาวะอื่นๆทีอาจเกิ
่ ดขึ้นได
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3.8

การระบายอากาศสําหรับบริเวณที่มีสารเคมีและสารอันตราย

3.8.1

บริเวณที่มีสารอันตรายสูง (high hazard content)

3.8.1.1

ความตองการทั่วไป

3.8.1.1.1

สถานที่จัดเก็บสารเคมีที่มีอันตรายจะตองรักษาระดับความเขมขนของไอระเหย
ภายในพื้นที่ใหมีคานอยกวาหรือเทากับ 25 เปอรเซนตของระดับจุดติดไฟ

3.8.1.1.2

ตองจัดใหมีระบบเติมอากาศ และตําแหนงที่ติดตั้งจะตองไมกอใหเกิดการลัดวงจร
ของระบบระบายอากาศ

3.8.1.1.3

ตองบําบัดอากาศเสียที่ปนเปอนดวยสารอันตรายกอนปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ

3.8.1.1.4

ระบบระบายอากาศตองทํางานไดอยางตอเนื่อง เวนแตไดรับการออกแบบเปน
อยางอื่นที่เปนที่ยอมรับ

3.8.1.1.5

ตองจัดใหมีระบบควบคุมการปดทางกลของการระบายอากาศสําหรับบริเวณที่มี
สารอันตรายสูงไวภายนอกหองซึ่งอยูใกลกับประตูทางเขาออก

3.8.1.1.6

การควบคุมการปดทางกลในหัวขอ 3.8.1.1.5 ควรปกปองไวดวยกระจกชนิดแตก
ได และตองมีปายดังนี้
“ปดระบบระบายอากาศในกรณีฉุกเฉิน”

3.8.1.1.7

การออกแบบระบบระบายอากาศเสียตองคํานึงถึงความหนาแนนของควันหรือไอ
ระเหยที่ปลอยออกมา
(1) สําหรับควันหรือไอระเหยที่หนักกวาอากาศ จุดดูดระบายอากาศ อากาศเสีย
จะตองอยูที่ระดับสูงไมเกิน 0.30 เมตร จากระดับพื้น
(2) ตําแหนงที่ตั้งของหัวจายและหัวดูดอากาศออกตองจัดใหมีการกระจายไป
ทุกๆสวนของชั้นหรือหองเพื่อปองกันการสะสมของไอระเหยตางๆ
(3) ตองไมนําอากาศเสียมาหมุนเวียนในหองหรืออาคาร หากอากาศนั้นยังคงมี
สิ่งปนเปอนหรือไอระเหยอันตราย
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3.8.2

ระบบระบายอากาศสําหรับอากาศที่มีอนุภาคที่ไมติดไฟ ไอระเหย กาซ และ ละออง (exhaust
systems for air conveying of vapors, gases, mists, and noncombustible particulate solids)

3.8.2.1
3.8.2.1.1

ความตองการทั่วไป
ในระบบระบายอากาศที่มี ไอระเหยติดไฟ กาซติดไฟ หรือ ละอองสารติดไฟ
ความเขมขนของสารติดไฟจะตองไมเกิน 25 เปอรเซนตของระดับติดไฟ
ขอยกเวน ถาความเขมขนสูงกวาที่กําหนด ระบบระบายอากาศตองไดรับการ
ออกแบบตามขอกําหนดใน NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems

3.8.2.1.2

การออกแบบระบบระบายอากาศเสียตองพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพ,
คุณสมบัติทางเคมี หรือคุณสมบัติอื่นที่อาจกอใหเกิดอันตรายจากวัสดุที่ระบายทิ้ง

3.8.2.1.3

อุปกรณสงลมจะตองสามารถจํากัดขอบเขต ดักจับ หรือเคลื่อนยายวัสดุได โดย
ความเร็วในระบบระบายอากาศจะตองเพียงพอและสามารถลําเลียงวัสดุไดตลอด
แนว

3.8.2.1.4

กระบวนการซึ่งอาจกอใหเกิดเปลวไฟ,ประกายไฟ หรือความรอน จะตองไมเปน
สวนหนึ่งในระบบระบายอากาศเสีย ซึ่งใชขนถายวัสดุที่ติดไฟได

3.8.2.1.5

ระบบระบายอากาศเสียซึ่งขนยายวัสดุติดไฟที่อาจมีเหล็ก (ferrous material) เปน
สวนประกอบ จะตองทําการติดตั้งอุปกรณแยกสวนประกอบที่เปนเหล็ก
(magnetic separators) ออกกอนจะทําการขนยาย

3.8.2.1.6

จะตองจัดเตรียมอุปกรณปรับสมดุลระบบลมสําหรับระบบระบายอากาศ

3.8.2.1.7

อุปกรณปรับสมดุลจะตองไมสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณลมไดดวยตัวเอง ไมทํา
ใหสูญเสียความเร็วในทอ หามใชอุปกรณปรับปริมาณลมชนิดปกผีเสื้อในกรณีที่
ขนยายวัสดุเปนวัสดุแข็ง

3.8.2.1.8

ทอลมจะตองมีความสมบูรณในตัวเอง หามใชสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปน
สวนประกอบของทอลม เชน ผนัง พื้น หรือหลังคา เปนตน
ขอยกเวน หากสวนของผนัง พื้น หรือหลังคา เปนวัสดุที่ไมติดไฟ และถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถนํามาเปนสวนหนึ่งของระบบทอลมได
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3.8.2.1.9

ทอลมจะตองยาวตอเนื่องจนถึงจุดปลอยทิ้ง และปลายของทางออกสูบรรยากาศ
จะตองมีการจัดการใหเกิดความปลอดภัย

3.8.2.1.10

สารอันตรายที่เกิดขึ้นจะตองถูกจํากัดพื้นที่และเคลื่อนยายออกจากพื้นที่โดยครอบ
ดูดลม หรืออุปกรณอื่นๆ

3.8.2.1.11

ตองกรองอนุภาคที่ไมติดไฟออกจากอากาศเสีย

3.8.2.1.12

หากวัสดุบุดานในทอลมสามารถติดไฟได ตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยางใดอยาง
หนึ่งดังนี้
(1) หากมีการทดสอบและประเมินแลววาวัสดุที่บุดานในมีอันตรายจากไฟต่ํา
ไมจําเปนตองติดตั้งระบบกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟในทอลม
(2) หากทอลมใชสําหรับขนถายวัสดุ หรือไอระเหยที่ติดไฟได สามารถติดไฟ
ได ตองติดตั้งระบบหัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติในทอลม

3.8.2.1.13

หามใชทอลมออนในระบบอากาศเสีย
ขอยกเวน ทอลมออนสามารถนํามาใชไดเมื่อตองการใหบริเวณทางเขาลมสามารถ
เคลื่อนยายหรือจับถือได และจะตองมีความแข็งแรงเทียบเทากับขอตอทอลม
(connecting ducts)

3.8.2.2
3.8.2.2.1

วัสดุ,อุปกรณประกอบและการติดตั้ง
วัสดุทอลมและการประกอบติดตั้ง
(1) วัสดุที่ใชทําทอลมจะตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ
ขอยกเวน
1. สามารถใชวัสดุอื่นแทนได หากวัสดุที่ทําการขนยายไมสามารถ
ใชรวมกับ (incompatible) วัสดุทอ
2. ระบบทอลมที่พิจารณาแลววามีอันตรายจากเพลิงไหมต่ํา (low
fire hazard) และไมตองการระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติในทอ
ลมเพื่อปองกันไฟลุกลาม
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3.

ระบบทอที่ทําดวยวัสดุพลาสติกที่ใชสําหรับขนถายวัสดุที่ไมติด
ไฟ หรือไอระเหยที่มีฤทธิ์กัดกรอน จะตองติดตั้งอุปกรณฉีดน้ํา
ดับเพลิงอัตโนมัติ (sprinkler)

(2) อุปกรณรองรับทอลมจะตองสามารถรองรับน้ําหนักของระบบทอลมได
พรอมกับวัสดุอื่นๆที่อาจมีเพิ่มเติมขึ้นมา และหากมีการจัดเตรียมระบบ
ดับเพลิงไวภายในทอ อุปกรณรองรับจะตองออกแบบใหรองรับน้ําหนักซึ่ง
อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบดับเพลิงดวย
(3) ลักษณะการสวมทอในระบบทอลมจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกับการ
ไหลของอากาศ
(4) รอยตอของทอลมจะตองแนนสนิท หากตองลําเลียงไอระเหยซึ่งสามารถ
ควบแนนไดหรือมีของเหลวอื่นปะปน จะตองจัดทําระบบระบายของเหลวที่
จุดต่ําสุดของระบบทอลม
(5) ภายในทอลมจะตองเรียบ รอยตอตางๆจะตองประณีตเรียบรอย
(6) ระบบระบายอากาศซึ่งมีสวนประกอบเปนวัสดุติดไฟไดหรือมีโอกาสที่มี
วัสดุติดไฟไดตกคางสะสมภายในทอลม ตองจัดใหมีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติภายในทอลมและชองทางลมเขา หรือครอบดูดลม
ขอยกเวน ทอลมที่มีพื้นที่หนาตัดนอยกวา 0.05 ตารางเมตร
(7) เมื่อติดตั้งระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติภายในทอลม ตองจัดใหมีวิธีในการ
ปองกันน้ําสะสมในทอลม หรือ การไหลของน้ําไปยังจุดที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายได
3.8.2.2.2

อุปกรณสงลม (air-moving devices)
(1) อุปกรณสงลมจะตองทําจากวัสดุไมติดไฟ และจะตองออกแบบและติดตั้ง
ใหสามารถลําเลียงวัสดุ ไดอยางปลอดภัย
(2) หากวัสดุที่ขนยายเปนวัสดุไวไฟหรือสามารถติดไฟได ตองไมมีชิ้นสวน
ใดๆของอุปกรณสงลมที่กอใหเกิดประกายไฟหรือความรอนซึ่งอาจสงผล
ตอการลุกติดไฟได
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(3) มอเตอร, แบริ่ง , อุปกรณขับเคลื่อน และอุปกรณไฟฟา ตองไมติดตั้งอยู
ภายในทอลม นอกจากจะมีการปองกันการเกิดประกายไฟหรือความรอน
ใหกับไอระเหยติดไฟ,ควัน, ฝุน หรือวัสดุติดไฟตางๆ ที่จะถูกลําเลียงออกมา
พรอมกับระบบระบายอากาศเสีย
(4) ตองติดตั้งอุปกรณสงลมในบริเวณซึ่งสามารถเขาทําการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาไดอยางสะดวกและปลอดภัย
(5) ตองติดตั้งอุปกรณสงลมที่ใชลําเลียงวัสดุประเภทฝุนหรือไอซึ่งมีกากใน
บริเวณที่ปราศจากฝุนและไอ และสิ่งสกปรกอื่นๆ
(6) ขอตอออนอาจนํามาใชไดในชวงสั้นๆ สําหรับบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
3.8.2.2.3

อุปกรณแขวนและค้ํายัน (hangers and supports)
(1) ตองออกแบบอุปกรณแขวนและค้ํายันทอลมใหรองรับน้ําหนักของทอ
พรอมกับวัสดุอื่นๆ หากมีการติดตั้งระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติภายในทอ
ลม อุปกรณแขวนและค้ํายันตองพิจารณาถึงน้ําหนักของน้ําที่อาจอยูในทอ
ดวย
ขอยกเวน หากจัดเตรียมจุดปลอยน้ําทิ้งไวในบริเวณใกลเคียง ไมตองนํา
น้ําหนักของน้ําที่เพิ่มขึ้นมาพิจารณา
(2) วัสดุแขวนและค้ํายัน ตองมีความตานทานตอการกัดกรอนของ
สภาพแวดลอม
(3) หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดการสั่นสะเทือนหรือความเคนบนทอลม,อุปกรณ
แขวนและค้ํายัน และจะตองยึดติดกับอาคารหรือโครงสรางอยางมั่นคงและ
แข็งแรง
(4) ตองออกแบบอุปกรณแขวนและค้ํายันใหสามารถยืดหรือหดตัวได

3.8.2.2.4

ระยะหาง (duct clearances)
(1) ระบบทอลมและสวนประกอบอื่นๆที่ขนยายวัสดุที่ติดไฟได และใชทํางาน
อยูที่อณ
ุ หภูมินอยกวา 60 องศาเซลเซียส ตองมีระยะหางจากวัสดุหรือ
โครงสรางอื่นๆที่สามารถติดไฟได ไมนอยกวา 0.50 เมตร
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ขอยกเวน
1. หากระบบทอลมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งออกแบบมา
เปนพิเศษ ระยะหางสามารถลดลงเหลือที่ 0.15 เมตร จากวัสดุติด
ไฟ หรือ 0.15 เมตร จากโครงสรางซึ่งสามารถติดไฟได
2. หากวัสดุหรือโครงสรางถูกปองกันโดยวัสดุกันไฟ ระยะหางให
เปนไปตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงระยะหางที่สามารถลดลงได
(ขอ 3.8.2.2.4)
รูปแบบการปองกัน
ก)
ข)
ค)

ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)

ผนังกออิฐหนา 90 มม. ที่ไมมีชองวางระบายอากาศ
แผนฉนวนที่ไมติดไฟหนา 13 มม.พรอมดวยฉนวนใยแกว
หรือใยแรหนา 25 มม. ที่ไมมีชองวางระบายอากาศ
แผนโลหะหนา 0.61 มม. (เกจ 24) พรอมดวยฉนวนใยแกว
หรือใยแรหนา 25 มม.ที่เสริมความแข็งแรงดวยเสนลวด หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเทา และมีระยะหางกับวัสดุหอหุมอยางนอย
25 มม.
ผนังกออิฐหนา 90 มม. โดยมีชองวางอากาศหนาอยางนอย 25
มม.
แผนโลหะหนา 0.61 มม. (เกจ 24) โดยมีชองวาง อากาศหนา
อยางนอย 25 มม.
ฉนวนไมตดิ ไฟหนา 13 มม.โดยมีชองวางอากาศหนาอยาง
นอย 25 มม.
แผนโลหะหนา 0.61 มม. (เกจ 24) ประกบกันโดยมีชองวาง
อากาศหนาอยางนอย 25 มม.
ฉนวนใยแกวหรือใยแรหนา 25 มม. ประกบ 2 ดานดวยแผน
โลหะหนา 0.61 มม. พรอมดวยชองวางอากาศหนาไมนอยกวา
25 มม.

ระยะหางที่ลดลงไดสูงสุด (%)
ระยะหางผนัง
ระยะหางฝา
33
33
66

66

66

-

66

50

66

50

50

-

66

50

(2) หากระบบทอลมใชทํางานอยูที่อุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส ระยะหาง
ระหวางวัสดุหรือโครงสรางซึ่งสามารถติดไฟได ตองไมนอยกวา 0.50 เมตร
3.8.2.2.5

การเขาถึงและการตรวจสอบ
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(1) ตองจัดชองเปดบริการไวที่ทอแนวระดับใกลกับทอโคง,ขอตอ และทอใน
แนวดิ่ง, ชองเปดบริการตองติดตั้งบริเวณดานบนหรือดานขางของทอลม
และมีระยะหางกันไมเกินกวา 3.60 เมตร
ขอยกเวน หากวัสดุที่ทําการขนยายมีอันตรายสูงและอยูในสภาพที่ไม
สามารถเขาทําการตรวจบริการได
(2) ชองเปดบริการจะตองทําจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีความหนามากกวาหรือ
เทากับวัสดุที่ใชทําทอลม และจะตองมีการอุดรอยรั่วดวยประเก็นหรือวัสดุ
อื่นอยางแนนหนา เพื่อไมใหวัสดุภายในทอหลุดลอดออกมาได
(3) ชองเปดบริการจะตองมีขนาดเพียงพอสําหรับการเขาบํารุงรักษา
3.8.3

ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ

3.8.3.1

ขอบเขต

3.8.3.1.1

ระบบระบายอากาศเสียของหองปฏิบัติการ ระบบครอบดูดลม อุปกรณระบาย
อากาศเฉพาะที่ และระบบอื่นๆ สําหรับระบายอากาศเสียในพื้นที่หองปฏิบัติการ
ซึ่งไดแก กาซติดไฟไอระเหย หรืออนุภาคตางๆที่ถูกปลอยออกมา

3.8.3.1.2

ระบบจายอากาศในหองปฏิบัติการซึ่งจะตองจัดเตรียมไวตามแตละประเภท การ
ตรวจสอบและบํารุงรักษา ทั้งในระบบระบายอากาศและครอบดูดลม

3.8.3.2
3.8.3.2.1

ความตองการทั่วไป
ระบบสงจาย (supply systems)
(1) ตองออกแบบระบบระบายอากาศในหองปฏิบัติการใหไอสารเคมีที่เกิดขึ้น
ไมถูกนํากลับมาหมุนเวียนอีก และสารเคมีที่ปลอยออกมาตองกักเก็บหรือ
ถูกกําจัดออกเพื่อปองกันอันตรายจากการลุกติดไฟ
(2) บริเวณที่นําอากาศบริสุทธิ์เขาจะตองหลีกเลี่ยงการนําอากาศที่มีสารเคมีหรือ
สารติดไฟจากสวนอื่นๆเขามาในพื้นที่หองปฏิบัติการ
(3) หองปฏิบัติการที่มีสารเคมีจะตองมีการระบายอากาศอยางตอเนื่อง
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(4) ความดันอากาศภายในหองปฏิบัติการจะตองมีคานอยกวาภายนอก
ขอยกเวน
1. หากหองดังกลาวตองการใหเปนลักษณะหองสะอาด ซึ่งไม
สามารถทําใหความดันภายในหองมีคานอยกวาภายนอกได
จะตองมีการจัดเตรียมระบบเพื่อปองกันอากาศภายในหองรั่วสู
บรรยากาศภายนอก
2. ระดับความดันที่เหมาะสมระหวางสวนโถงทางเดินและสวนที่
ไมใชหองปฏิบัติการ อาจเปลี่ยนแปลงไดชั่วขณะหากมีการเปด
ประตู,มีการเปลี่ยนตําแหนงหัวดูดอากาศ หรือกิจกรรมอื่นๆใน
ระยะเวลาอันสั้น
(5) ตําแหนงของหัวจายลมจะตองอยูในตําแหนงที่ไมมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของครอบดูดลม ( laboratory hoods), ระบบระบายอากาศ ,
อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม หรือระบบดับเพลิง
3.8.3.2.2

การระบายอากาศเสีย (exhaust air discharge)
(1) อากาศเสียที่ออกจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่นๆจะตองไมถูกนํา
กลับมาหมุนเวียนใชอีก
(2) อากาศเสียจากหองปฏิบัติการจะตองไมระบายผานพื้นที่อื่นที่ไมใช
หองปฏิบัติการโดยไมใชทอลม
(3) อากาศจากพื้นที่ที่มีสารเคมีปนเปอนจะตองมีการระบายทิ้งอยางตอเนื่อง
และตองรักษาความดันในหองใหมีคานอยกวาภายนอกอยูเสมอ
(4) ในระบบระบายอากาศเสีย สวนที่มีความดันสูง เชน พัดลม , คอลย , ทอลม
ออน หรือ ทอลม จะตองมีการอุดรอยรั่วเปนอยางดี
(5) ความเร็วของทอดูดและปริมาณลมจะตองเพียงพอตอการลําเลียงสิ่ง
ปนเปอนเหลานั้นไดตลอดแนวทอ
(6) หามนําครอบดูดลมทั่วไปมาใชแทนครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ
(laboratory hood)
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(7) หามนําตูนิรภัยทางชีวภาพ (biological safety cabinet) มาใชแทนครอบดูด
ลมสําหรับหองปฏิบัติการ
(8) หามนําตูจายลมแบบลามินาร (laminar flow cabinet) มาใชแทนครอบดูดลม
สําหรับหองปฏิบัติการ
(9) อากาศเสียจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่นๆจะตองถูกระบายทิ้งเหนือ
ระดับหลังคาโดยระดับความสูงและความเร็วจะตองเพียงพอที่จะปองกัน
การไหลยอนกลับเขามาและสงผลถึงบุคคลโดยทั่วไป
(10) ความเร็วอากาศตองมีความเร็วพอที่จะปองกันการสะสมตัวของของเหลว
หรือการเกาะตัวของวัสดุ ในระบบระบายอากาศเสีย
3.8.3.2.3

การเติมอากาศจากภายนอกอากาศนําเขา
(1) อากาศจากภายนอกนําเขาที่เติมเขาหองเพื่อชดเชยการระบายอากาศควรผาน
การลดความชื้นใหมีปริมาณไอน้ําในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ําคางต่ํากวา
สภาวะภายในหองกอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปในหองโดยตรง

3.8.3.3
3.8.3.3.1

วัสดุ,อุปกรณและการติดตั้ง
ทอลมและอุปกรณระบายอากาศเฉพาะที่ (duct construction for hoods and local
exhaust systems)
(1) ทอลมจากชองดูดตางๆตองทําจากวัสดุไมติดไฟ
ขอยกเวน
1. ทอลมออนที่สามารถติดไฟได อนุญาตใหไดในกรณีพิเศษ
ภายในพืน้ ที่ทดลอง แตตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25
2. ทอลมที่สามารถติดไฟสามารถนํามาใชไดหากติดตั้งอยูภายใน
ชองทอที่ทําจากวัสดุไมติดไฟ แตตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน
25
3. ทอลมที่สามารถติดไฟสามารถนํามาใชได หากพื้นที่ที่ทอลม
ผานติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตามขอกําหนดใน NFPA 45
แตตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน 25
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(2) ทอลมที่สามารถติดไฟไดหรือวัสดุบุในทอลมตองมีดัชนีการลามไฟไมเกิน
25
(3) วัสดุหุมหรือบุทอลมที่อาจกอใหเกิดการสะสมของสารเคมีไมอนุญาตให
นํามาใชในระบบระบายอากาศเสียได
(4) วัสดุที่ใชทําขอตอที่ใชสําหรับปองกันการสั่นสะเทือน ตองมีดัชนีการลาม
ไฟไมเกิน 25
(5) ขอตอออนที่อาจกอใหเกิดการสะสมของวัสดุ จะตองไมติดตั้งในบริเวณที่
เขาทําการบํารุงรักษาไดยาก หรือในสถานที่ที่มีการออกซิไดซของสารเคมี
สูง
(6) อุปกรณควบคุมหรือลิ้นปรับลม ที่ติดตั้งอยูในระบบระบายอากาศ จะตอง
เปนชนิดที่หากเกิดการชํารุดแลว อุปกรณดังกลาวจะตองอยูในสถานะเปด
(7) ชองสําหรับเขาบริการ เชน ชองบริเวณลิ้นปรับลม, หัวฉีดน้ําดับเพลิง, วัสดุ
ยึดตอหลอมละลาย หรือชองบริการอื่นๆ จะตองมีการปดไดอยางแนนหนา
(8) ทอลมระบายอากาศเสียจากแตละหองปฏิบัติการจะตองถูกแยกจากกันไป
จนระบายออกนอกอาคาร
3.8.3.3.2

อุปกรณระบายอากาศ,การควบคุม,ความเร็ว และการระบายทิ้ง
(1) พัดลมที่เลือกใชจะตองพิจารณาถึงการติดไฟ,การเสียหายตางๆ และการกัด
กรอน
(2) พัดลมซึ่งใชกับวัสดุที่มีการกัดกรอน หรือติดไฟได อนุญาตใหเคลือบดวย
วัสดุหรือทําจากวัสดุที่สามารถตานทานการกัดกรอนซึ่งมีดัชนีการลามไฟ
ไมเกินกวา 25 ได
(3) พัดลมจะตองติดตั้งในตําแหนงที่สามารถเขาทําการบํารุงรักษาไดอยาง
สะดวก
(4) หากมีวัสดุหรือกาซที่สามารถติดไฟไดไหลผานพัดลม อุปกรณสวนหมุน
ตางๆ ตองไมเปนเหล็กหรือไมมีสวนที่ทําใหเกิดประกายไฟและความรอน
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(5) มอเตอรและอุปกรณควบคุมตางๆ จะตองติดตั้งภายนอกของบริเวณที่มีสาร
ไวไฟ ไอหรือวัสดุติดไฟ
(6) จะตองจัดทําลูกศรแสดงทิศการหมุนของพัดลม
3.8.3.3.3

ตําแหนงการติดตั้งครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ
(1) ครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการตองอยูในตําแหนงที่มีลักษณะการ
ไหลเวียนอากาศมีความปนปวนนอยทีส่ ุด
(2) ครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการตองไมอยูในตําแหนงที่ใกลกับ
ทางเขาออก หรือสถานที่ที่มีความพลุกพลาน
(3) สถานที่ทํางานสวนบุคคลที่ใชเวลาสวนใหญทํางานในแตละวัน เชน โตะ
ทํางาน ตองไมอยูใกลบริเวณที่เปนครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ

3.8.3.3.4

ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ
(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไมจําเปนสําหรับครอบดูดลม หรือระบบระบาย
อากาศเสีย
ขอยกเวน
1. ตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหากภายในทอเปนวัสดุที่มี
ดัชนีการลามไฟสูงกวา 25 หรือมีวัสดุซึ่งสามารถติดไฟได
2. หากมีการประเมินแลวพบวาจําเปนตองติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
อัตโนมัติ

3.8.3.3.5

การตรวจสอบ,การทดสอบและการบํารุงรักษา
(1) จะตองมีการตรวจสอบสภาพครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง อยางนอยดังนี้
(1.1)

สภาพทั่วไปของครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ ,หนากาก,สภาพ
ทอลม

(1.2)

อุปกรณตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ

(1.3)

อุปกรณเตือนการไหลของอากาศต่ําหรือไมมีการไหลของอากาศ
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(1.4)

ความเร็วลมบริเวณหนาตัดทางลมเขา

(1.5)

ตรวจสอบการไหลเขาของอากาศตลอดหนาตัดทางลมเขา

(1.6)

ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ใชงานซึ่งอาจมีผลตอการทํางานของ
ครอบดูดลมสําหรับหองปฏิบัติการ

(2) ตองดําเนินการแกไขหากความสามารถของครอบดูดลมสําหรับ
หองปฏิบัติการลดลง
(3) ตองตรวจสอบรูปแบบความเร็ว (velocity profile) และปริมาณอากาศ
บริเวณทางเขาหลังจากมีการปรับแตงสมดุลในระบบระบายอากาศทุกครั้ง
(4) หากมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับการไหลอากาศ ตองมีการตรวจสอบทุกป
หากที่ใดมีการกัดกรอนสูงหรือมีปจจัยเสี่ยงสูง ตองทําการตรวจสอบ
บอยครั้งขึ้น
(5) อุปกรณสงลม,พัดลมระบายอากาศ หรือสวนประกอบอื่นๆ ตองมีการ
ตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(6) หากระบบไมไดทําการติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตราการไหลอากาศ ตอง
ตรวจสอบสายพานพัดลมทุกๆ 3 เดือน หากเปนชนิด 2 สายพานอาจทําการ
ตรวจทุกๆ 6 เดือน
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3.9 การระบายอากาศสําหรับหองครัวเชิงพาณิชยกรรม (commercial cooking operations)
3.9.1

ความตองการทั่วไป

3.9.1.1

อัตราการระบายอากาศทั่วไปของหองครัว จะตองมีอัตราไมนอยกวาที่กําหนดใน
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับไดของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

3.9.1.2

อุปกรณครัวทุกชนิดที่กอใหเกิด ควัน ไอน้ํามัน ไอน้ํา ไอระเหย และกาซ ที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพจะตองติดตั้งระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ซึ่งสามารถระบายอากาศ
อันตรายออกไดทั้งหมด

3.9.1.3

ระบบระบายอากาศครัว จะตองสามารถดูแลรักษา และ ไดรับการดูแลรักษาตลอดอายุ
การใชงาน ซึ่งไดแก อุปกรณครัว ครอบดูดลม (hood) ทอลม พัดลม ระบบดับเพลิง
อุปกรณในการกําจัดควันหรือไอน้ํามัน

3.9.1.4

ระยะหางระหวางพัดลมหรือทอลมกับวัสดุอื่น ๆ ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมไดอยู
ในพื้นที่กันไฟ จะตองเปนดังนี้

3.9.1.4.1

เวนระยะหางจากวัสดุตดิ ไฟ (combustible material) อยางนอย 0.50 เมตร

3.9.1.4.2

เวนระยะหางจากวัสดุติดไฟนอย (limited-combustible material) อยางนอย 0.08
เมตร

3.9.1.4.3

ไมจําเปนตองเวนระยะหางจากวัสดุไมติดไฟ (noncombustible material)

3.9.1.4.4

ไมจําเปนตองเวนระยะหาง ถาพัดลมหรือทอลมไดรับการปองกันดวยวัสดุไมติด
ไฟ เชน รอควูล (rockwool) , แคลเซียมซิลิเกท (calcium silicate)

3.9.1.4.5

ทอลมสามารถติดตั้งติดกับโครงสรางอาคารที่ไมติดไฟ แตตองมีพื้นที่ผิวสัมผัส
กับโครงสรางอาคารไมเกิน 50 % ของพื้นที่ผิวทอ และทอลมตองไดรับการ
ปองกันจากการผุกรอน

3.9.1.5

จะตองมีแบบระบบระบายอากาศ วิธีการใชงาน และวิธีการบํารุงรักษาเก็บไว ณ บริเวณ
ที่ใชงาน
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3.9.1.6
3.9.2
3.9.2.1

ลมของระบบปรับอากาศสําหรับครัวจะตองแยกตางหากจากลมของระบบปรับอากาศ
ของพื้นที่อื่น
ครอบดูดลม (hood)
ครอบดูดลมจะตองทําจากแผนเหล็กที่มีความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. หรือเหล็กกลาไร
สนิมที่มคี วามหนาไมนอยกวา 0.9 มม. หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง การทนไฟและผุ
กรอนเทาเทียมกัน

รูปที่ 1 ตําแหนงการติดตั้งครอบดูดลม
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3.9.2.2

ครอบดูดลมจะตองถูกประกอบขึ้นดวยวิธีการเชื่อม หรือ วิธีการอื่นที่จะไมทําใหเกิดการ
รั่วของลม และไอน้ํามัน

3.9.2.3

ความกวางและความยาวของครอบดูดลมจะควรเปนตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ขนาดแนะนําสําหรับครอบดูดลม
(ขอ 3.9.2.3)

ชนิดของ
ครอบดูดลม
แบบติดผนังต่ํา

ระยะเผื่อดานขาง
ไมนอยกวาดานละ
150 มม.

แบบติดผนังสูง
แบบกลางหอง

150 มม.
150 มม.

3.9.2.4

ระยะเผื่อดานหนา
ไมนอยกวา
เล็กกวาไมเกิน
250มม.
150 มม.
150 มม.

ระยะเผื่อดานหลัง
ไมนอยกวา
-

ความสูงจาก
เตาปรุงอาหาร
450-600 มม.

150 มม.

900-1200 มม.
900-1200 มม.

ปริมาณการระบายอากาศ จะตองทําใหความเร็วลมที่หนาครอบดูดลมไมนอยกวาคาใน
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความเร็วลมที่หนาครอบดูดลม
(ขอ 3.9.2.4)

ชนิดของครอบดูดลม

แบบอุณหภูมิต่ํา
แบบอุณหภูมิปานกลาง
แบบอุณหภูมิสูง
เชน เตายาง เตาอบ
เชน เตาทอด
เชน เตาผัด
แบบติดผนังต่ํา
0.50 m/s
0.63 m/s
หามใช
แบบติดผนังสูง
0.50 m/s
0.63 m/s
0.75 m/s
แบบกลางหอง
0.63 m/s
0.75 m/s
1.0 m/s
หมายเหตุ : กรณีครอบดูดลมเปนชนิดพิเศษที่ผูผลิตใหการรับรอง สามารถใชความเร็วลมแตกตางจากที่กําหนดนี้ได

3.9.2.5

ในกรณีที่ทอเติมอากาศเจาะทะลุครอบดูดลม จะตองติดตั้งลิ้นกันไฟที่ทอดูดลมนั้น โดย
มีอุณหภูมิทํางานสูงสุด 141 องศาเซลเซียส ยกเวน ครอบดูดลมที่จายอากาศเติมออกทาง
ดานหนา ไมใชดานลาง

3.9.2.6

ในกรณีที่หองครัวมีการปรับอากาศ หรือมีความตอเนื่องกับหองปรับอากาศ ครอบดูด
ลมควรเปนชนิดมีอากาศเติม
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3.9.3

แผงดักน้ํามันภายในครอบดูดลม (grease removal device)

3.9.3.1

ครอบดูดลมจะตองติดตั้งแผงดักน้ํามันตลอดเวลาการใชงาน เพื่อปองกันน้ํามันเขาสู
ระบบทอลม

3.9.3.2

แผงดักน้ํามันจะตองมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน UL 1046 Grease Filters for Exhaust
Ducts

3.9.3.3

หามใช Mesh Filter เปนแผงดักน้ํามัน

3.9.3.4

ระยะหางระหวางแผงดักน้ํามันกับเตาปรุงอาหารจะตองไมนอยกวา 0.50 เมตร

3.9.3.5

แผงดักน้ํามันจะตองถอดเพื่อลาง ทําความสะอาดไดงาย

3.9.3.6

แผงดักน้ํามันจะตองติดตั้งเปนมุมไมนอยกวา 45 องศา จากแนวระดับ

3.9.3.7

แผงดักน้ํามันจะตองติดตั้งรางรับน้ํามันไวดานลางซึ่งลาดเอียงไปสูถวยเก็บน้ํามัน

3.9.4

ระบบทอลมระบายอากาศ

3.9.4.1

ทอลมระบายอากาศครัวหามเดินผานผนังกันไฟ

3.9.4.2

ทอลมระบายอากาศครัวจะตองเดินทอใหมีระยะทางสั้นที่สุดไปยังภายนอกอาคาร

3.9.4.3

ทอลมระบายอากาศครัวหามใชเปนทอรวมกับทอลมประเภทอื่นของอาคาร

3.9.4.4

ทอลมครัวจะตองติดตั้งโดยไมใหเกิดการสะสมของน้ํามัน ยกเวนในตําแหนงที่ทอลม
ทั้งหมดลาดเอียงเขาหา และมีการติดตั้งวาลวปลอยน้ํามันไวแลว

3.9.4.5

อุปกรณยึด แขวน รองรับ ทอลมจะตองเปนวัสดุไมติดไฟ และหามเจาะทะลุผนังทอลม
เด็ดขาด

3.9.4.6

ครอบดูดลมที่มีลิ้นปรับปริมาณลม จะตองจัดใหมีชองเปดบริการที่ทอลมเพื่อเขาไปทํา
ความสะอาดลิ้นปรับปริมาณลมได ยกเวน ในกรณีที่สามารถทําความสะอาดจากภายใน
ครอบดูดลมได

3.9.4.7

พัดลมระบายอากาศที่มีการตอทอลมทั้งดานดูดและดานสง จะตองมีชองเปดบริการที่
ทอลมทั้ง 2 ดานภายในระยะไมเกิน 0.90 เมตร
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3.9.4.8

ทอลมระบายอากาศในแนวนอนจะตองมีชองเปดบริการที่ทอลมอยางนอย1 ชอง
เพื่อใหคนเขาไปทําความสะอาดทอลมได ในกรณีที่ไมสามารถติดตั้งชองเปดบริการ
ขนาดดังกลาวไดจะตองมีชองเปดสําหรับลวงทําความสะอาดทุกระยะ 4.00 เมตร

3.9.4.9

ทอลมระบายอากาศในแนวตั้งจะตองมีชองเปดบริการที่ทอลมที่ระดับบนสุดเพื่อใหคน
เขาไปทําความสะอาดทอลมได ในกรณีที่คนไมสามารถเขาไปไดจะตองมีชองเปด
บริการสําหรับลวงทําความสะอาดทุก ๆ ชั้นของอาคาร

3.9.4.10

ชองเปดบริการทอลมสําหรับใหคนเขาไปทําความสะอาดจะตองมีขนาดไมเล็กกวา
0.50x0.50 เมตร ยกเวน ทอลมที่มีขนาดเล็กกวา 0.50 เมตร ใหมีชองเปดบริการสําหรับ
ลวงทําความสะอาดขนาด 0.30x0.30 เมตร

3.9.4.11

ชองเปดบริการตองทําจากวัสดุเดียวกับทอลมโดยมีปะเก็นทนไฟขนาด 815 องศา
เซลเซียส ยึดติดดวยนอต สกรู ซึ่งไมเจาะทะลุทอลม

3.9.4.12

ชองเปดฝา หรือประตูของชองทอ จะตองมีขนาดไมเล็กกวา ชองเปดบริการที่ทอลม

3.9.4.13

ทอลมจะตองทําจากแผนเหล็กที่มีความหนาไมนอยกวา 1.3 มม. หรือเหล็กกลาไรสนิม
ที่มีความหนาไมนอยกวา 1.0 มม.

3.9.4.14

ทอลมระบายอากาศที่มีไขมันจากครัวจะตองประกอบและตอดวยวิธีการเชื่อมทั้งแนว
ขวางและแนวยาว ยกเวน ในตําแหนงตอทอลมกับครอบดูดลม ในตําแหนงตอทอลมกับ
พัดลม และในตําแหนงที่ไมสามารถทําการเชื่อมทอตามแนวขวางได ใหทําการตอทอ
ลมดวยหนาแปลนตามวิธีการในขอ 3.4.4.3.3(3)
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รูปที่ 2 ตําแหนงการตอทอลมครัว
(1.1)

การตอเชื่อมทอลมจะตองเปนแบบเทเลสโคปค (telescoping
duct connection) หรือ แบบปากระฆัง (bell duct connection)
หรือ แบบหนาแปลนเชื่อมโดยรอบ (flanged with edge
weld) ตามรูป หามตอทอลมแบบตอเชื่อมชน (Butt weld
connection) เด็ดขาด
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รูปที่ 3 ตัวอยางการตอเชื่อมทอลมแบบปากระฆัง
3.9.4.15

การติดตั้งทอลมภายนอกอาคารจะตองมีวิธีปองกันการผุกรอน

3.9.4.16

ผนังหุมชองเปดลอมรอบชองทอแนวดิ่งจะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา2 ชั่วโมง
รวมถึงประตูเปดบริการของชองทอจะตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
เชนกัน

3.9.4.17

ชองทิ้งอากาศที่หลังคาจะตองอยูหางจากอาคารขางเคียง เขตที่ดิน และทอดูดอากาศเขา
อาคารในแนวระดับไมนอยกวา 5.00 เมตร

3.9.4.18

ชองทิ้งอากาศที่ผนัง จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้

3.9.4.18.1

ผนังที่ติดตั้งทอลมระบายอากาศจะตองเปนวัสดุไมติดไฟ

3.9.4.18.2

ชองทิ้งอากาศที่ผนังจะตองอยูหางจากอาคารขางเคียง เขตที่ดิน พื้นดิน โครงสราง
ที่สามารถติดไฟได เครื่องใชไฟฟา สายสงไฟฟา ทอดูดอากาศเขาอาคาร ประตู
หนาตาง ที่อยูในระดับเดียวกัน หรือระดับต่ํากวา ไมนอยกวา 5.00 เมตร ยกเวน
ในกรณีที่ชองทิ้งอากาศอยูต่ํากวา จะตองเพิ่มระยะหาง 0.075 เมตรทุกๆ มุมองศาที่
เพิ่มขึ้น 1 องศาจากแนวระดับ ตามรูปที่ 4

3.9.4.18.3

ชองทิ้งอากาศจะตองปลอยอากาศออกในแนวตั้งฉากกับผนัง หรือ ระบายขึ้น
ดานบน
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3.9.4.18.4

ทอลมระบายอากาศจะตองลาดเอียงระบายน้ํามันกลับเขาสูครอบดูดลมหรือจุด
ระบายน้ํามันที่จัดเตรียมไว

3.9.4.19

ครอบดูดลมสําหรับอุปกรณครัวที่ไมมีไขมันสามารถใชวัสดุเปนโลหะแข็งได

3.9.4.20

ทอลมสําหรับครอบดูดลมที่ไมมีไขมันใหใชวัสดุ และวิธีประกอบทอตามมาตรฐานทอ
สงลมในระบบปรับอากาศ

รูปที่ 4 การติดตั้งชองทิ้งอากาศที่ผนัง
3.9.5

ระบบสงลม

3.9.5.1

พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันประเภทติดตั้งบนหลังคา (upblast fan) หรือชนิดที่มอเตอร
อยูภายในกระแสลม จะตองเปนชนิดที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน UL 762 Restaurant
Exhaust Fan หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเชื่อถือเทียบเทา

3.9.5.2

พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันชนิดหอยโขงจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้

3.9.5.2.1

ใบพัดจะตองเปนชนิดโคงหลัง (backward curve) เพื่อปองกันมอเตอรทํางานเกิน
พิกัด และเพื่อสะดวกตอการทําความสะอาด
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3.9.5.2.2

เพลาสงกําลังจะตองเปนชนิดลูกปน (bearing) ทั้งหมดอยูนอกกระแสลม

3.9.5.2.3

พัดลมจะตองมีทอระบายน้ํามันออกจากพัดลม

3.9.5.2.4

พัดลมจะตองติดตั้งในตําแหนงที่สามารถบํารุงรักษาได หรือมีชองเปดฝาขนาด
ใหญเพียงพอ

3.9.5.2.5

การตอทอลมกับพัดลมใหใชวิธีตอทอลมดวยหนาแปลนตามวิธีดังตอไปนี้

รูปที่ 5 การตอทอลมกับพัดลมแบบหนาแปลนเหลื่อมระยะ
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รูปที่ 6 การตอทอลมกับพัดลมแบบหนาแปลน
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รูปที่ 7 การตอทอลมกับพัดลมแบบหนาแปลนสอด
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รูปที่ 8 การตอทอลมกับพัดลมแบบหนาแปลน
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3.9.5.3

ความเร็วของอากาศภายในทอลมระบายอากาศตองไมต่ํากวา 2.5 เมตรตอวินาที และ
ตองไมเกิน 12.5 เมตรตอวินาที

3.9.5.4

การเติมอากาศทดแทนจะตองเพียงพอสําหรับการปองกันไมใหแรงดันอากาศในครัวต่ํา
กวาพื้นที่โดยรอบเกิน 5 ปาสคาล หรือ ในกรณีที่ใชครอบดูดลมที่มีชองสําหรับเติม
อากาศ สามารถเติมอากาศไดต่ําทีส่ ุด 80 เปอรเซ็นต ของปริมาณลมระบายทิ้ง

3.9.6

อุปกรณเสริม

3.9.6.1

หามติดตั้งลิ้นปรับปริมาณลมในระบบทอลมระบายอากาศที่มีไขมัน

3.9.6.2

หามติดตั้ง มอเตอร หลอดไฟ หรืออุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ภายใน ครอบดูดลม ทอลม หรือ
ตลอดทางระบายอากาศ ยกเวน ในกรณีไดรับการปองกันจากลมระบายทิ้งแลว

3.9.7

การใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ

3.9.7.1

ชองเปดบริการสําหรับบํารุงรักษาระบบระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวางโดยอุปกรณ
อื่น

3.9.7.2

อุปกรณในระบบ ไดแก ครอบดูดลม แผงดักน้ํามัน พัดลม จะตองลางทําความสะอาด
ตามระยะเวลา หรือตามความสกปรกของอุปกรณ

3.9.7.3

การตรวจสอบระบบระบายอากาศควรเปนไปตามระยะเวลาในตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 การตรวจสอบระบบระบายอากาศสําหรับหองครัว
(ขอ 3.9.7.3)
ประเภทหรือระดับของการใชงานระบบ
ระบบสําหรับการใชงานหนัก เชน 24 ชั่วโมง
ระบบสําหรับการใชงานปานกลาง
ระบบสําหรับการใชงานนอย

ความถี่ในการตรวจสอบ
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 1 ป

3.9.7.4

หามใชน้ํายาทําความสะอาดที่ติดไฟได

3.9.7.5

กอนการทําความสะอาดระบบระบายอากาศจะตองตัดวงจรของระบบไฟฟากอน
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ภาคผนวก
รายการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุในระบบปรับอากาศ
หมายเลข มอก.
มอก. 11 - 2549
มอก. 17 - 2532
มอก. 26 - 2516
มอก. 94 - 2517
มอก. 256 - 2540
มอก. 276 - 2532
มอก. 277 - 2532
มอก. 281 - 2532
มอก. 293 - 2541
มอก. 296 - 2522
มอก. 343 - 2523
มอก. 382 - 2531
มอก. 383 - 2529
มอก. 385 - 2524
มอก. 427 - 2531
มอก. 431 - 2529
มอก. 432 - 2529
มอก. 486 - 2527
มอก. 487 - 2526
มอก. 558
เลม 9 - 2528
มอก. 604 - 2529
มอก. 643 - 2529
มอก. 644 - 2529

รายการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดืม่
ทอเหล็กกลาอาบและไมอาบสังกะสีชนิดตอดวยเกลียว
ขอตอทอพีวีซีแข็งสําหรับใชกับทอรับความดัน ทอระบายน้ําและสิ่ง
ปฏิกูล
ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสําหรับงานประปา
ทอเหล็กกลา
ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี
เกลียวทอเหล็กกลาสําหรับงานทอน้ําและงานทอทั่วไป
สายไฟฟาอะลูมิเนียมหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด
บรรยากาศสําหรับปรับสภาพและทดสอบและอุณหภูมิอางอิงที่เปน
มาตรฐาน
กอกน้ํา
ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นปกผีเสื้อ
ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นกันกลับชนิดแกวง
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังหอง
ทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาสําหรับสงน้ํา
ประตูน้ําทองแดงเจือแบบลิ้นยก
ประตูน้ําเหล็กหลอแบบลิ้นยกสําหรับใชงานทั่วไป
ใยแกว
แผนใยแกว
วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เลม 9 ความหนาแนนรวม ความพรุนปรากฏ
การดูดซึมน้ํา และความถวงจําเพาะปรากฏ
อุปกรณประกอบทอเหล็กหลอ
เหล็กหลออบเหนียว
เหล็กเพลาดํา
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มอก. 691 - 2547
มอก. 710 - 2530
มอก. 770 - 2533
มอก. 831 - 2531
มอก. 838 - 2531
มอก. 910 - 2532
มอก. 918 - 2535
มอก. 934 - 2533

สีอีพอกซีสําหรับงานทั่วไป
พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดระบายอากาศ
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา
เหล็กกลาคารบอนหลอ
สายไฟฟาสําหรับวงจรควบคุม
ทอโพลิบิวทิลีนสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม
อุปกรณและขอตอเหล็กหลอเทาสําหรับทอสงน้ําชนิดทนความดัน
พัดลมไฟฟากระแสสลับ เฉพาะดานความปลอดภัย

มอก. 955 - 2533
มอก. 979 - 2533
มอก. 999 - 2533
มอก. 1032 - 2534
มอก. 1131 - 2535
มอก. 1139 - 2536
มอก. 1155 - 2536

สายไฟฟาทองแดงหุมดวยยาง : สายออนถัก
ทอพีวีซีออนไมเสริมแรงสําหรับใชงานทั่วไป
ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม
น้ํายาประสานทอพีวีซีแข็งและขอตอทอพีวีซีแข็ง
ขอตอทอพีวีซีแข็งสําหรับใชกับทอรับความดัน
ทอทองแดงไรตะเข็บ
เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบแยกสวน ระบายความรอนดวย
อากาศ
การทดสอบความทนไฟ - ทอระบายอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะดานความปลอดภัย
เหล็กแผนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน และเคลือบสี : แผน
มวนและแผนตัด
ทอเหล็กกลาออนเคลือบสังกะสีสําหรับรอยสายไฟฟา
เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : ประสิทธิภาพ
พลังงาน
ระบบฉนวนไฟฟา-การจัดประเภททางความรอน
เหล็กแผนเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน สําหรับงาน
ทั่วไป งานขึ้นรูปและงานโครงสรางทั่วไป
แผนฉนวนความรอนใยแร

มอก. 1337 - 2539
มอก. 1516 - 2549
มอก. 2131 - 2545
มอก. 2133 - 2545
มอก. 2134 - 2545
มอก. 2212 - 2548
มอก. 2228 - 2548
มอก. 2303 - 2549

- 80 -

มาตรฐาน
บังคับ

