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(1) 

บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่องวิจัย : การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชื่อคณะผูวิจัย :  นางประกายดาว  วงษทอง  หัวหนาโครงการ 
    นางสาวนราวดี  ทรงไตรย  ผูวิจัย 
    นายสมชาติ  บัวทอง   ผูวิจัย 
    นายศุภชัย  บุญฤทธิ์   ผูวิจัย 

    นางสาวธนาวดี  ชะเอมทอง  ผูวิจัย 
    นางสาวศิริรัตน  อุบลพงษ  ผูวิจัย 
    นางสาวขนิษฐา  จันทรศิริ  ผูวิจัย 
    นายชัยยุทธ  แกวพลอย  ผูวิจัย   

ปที่วิจัย   : 2553 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของบุคลากรกองอาคารสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหงใน    4 
ดาน ไดแก ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค ดานการเพิ่มคุณคางาน ดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน กลุมประชากรเปาหมายที่
ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรที่ทํางานในกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน 300  คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหา
คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.55, 
S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน
อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการเพิ่มคุณคางาน (Χ  = 3.73, S.D. = 0.54) และดาน



 

 

 

(2) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Χ  = 3.65, S.D. = 0.62)  สวนดานที่เหลือบุคลากรมีสวนรวม
ในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน  เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ได ดังนี้ ดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ (Χ  = 3.45, S.D. = 0.69) รองลงมาดาน
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค (Χ  = 3.38, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 



กิจกรรม/โครงการ  
ใน ปงบประมาณ 2554  มีกิจกรรม/โครงการ ที่จะดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

- โครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน   
- โครงการติดตั้งมิเตอรตามอาคารที่กําหนด 

 



 

 

 

(1) 

บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่องวิจัย  : ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชื่อผูวิจัย  : นายสนั่น  อุนฐิติวัฒนและคณะ  
ปที่วิจัย   : 2552 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน 3 ดาน คือ 
ดานการฝกอบรม  ดานการศึกษาตอ และดานการเรียนรูดวยตนเอง จําแนกเปนประเภท
ตําแหนง ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมาโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 %   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie  and  Morgan 1970)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับ 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 175 คน  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวนทั้งสิ้น 180  คน  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหาคาความถี่  คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  

1.1 ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความตองการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการฝกอบรมดูงาน ดานการศึกษาตอและดานการเรียนรูดวยตนเอง อยูใน
ระดับมากเหมือนๆ กันทุกดาน 
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  2. บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่
จําแนกตามประเภทตําแหนงมีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 3. บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ที่
จําแนกตามระดับการศึกษา มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

4. บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก  

5. ผลการศึกษาขอเสนอแนะของบุคลากรกองอาคารสถานที่  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา  บุคลากรกองอาคารสถานที่  มีจํานวน 6  คน 
คิดเปนรอยละ 3.30 เปนผูเขียนขอเสนอแนะ และจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 76.70 
เปนผูไมเขียนขอเสนอแนะ  

6. ผลการศึกษาขอเสนอแนะของบุคลากรกองอาคารสถานที่  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เขียนตอบแบสอบถามปลายเปด สรุปไดดังนี้ 
 -  ตองการใหสงอบรมคอมพิวเตอรทุกคนและอบรมอยางตอเนื่อง 
 -  ควรมีการเปลี่ยนการทํางานหมุนเวียนเพื่อใหมีประสบการณในการทํางาน 
  -  ควรใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม 
               -  ควรใหผูมีความรูเฉพาะดานแตละงานจัดอบรมถายทอดความรูกันเอง
ภายในหนวยงาน  

  -  ตองการดูงานที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

(1) 

บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่องวิจัย  : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชื่อผูวิจัย  : นางประกายดาว  วงษทองและคณะ  
ปที่วิจัย   : 2552 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน 3 ดาน คือ 
ดานลักษณะการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความ
มั่นคงกาวหนาในการทํางาน จําแนกเปนประเภทตําแหนงและประสบการณในการ
ทํางานและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรกอง
อาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมาโดยการสุมแบบงาย 
(Simple Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie  and  Morgan  1970)  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 175 คน 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง  จํานวน ทั้งสิ้น 180  คน การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ดานการฝกอบรมดูงาน ดานการศึกษาตอ
และดานการพัฒนาสายอาชีพ อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.46,SD = 0.50) 

 1.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ทํางานอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะการปฏิบัติงาน (Χ =3.68,SD = 
0.53) รองลงมาดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ (Χ = 3.52,SD = 0.70) สวน



 

 

 

(2) 

ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง (Χ  = 3.19,SD = 0.64) เปนลําดับสุดทาย 

1.2  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานลักษณะการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหทําชัดเจน  
(Χ  = 3.98,SD = 0.70) เปนลําดับแรก รองลงมา งานที่ทําตรงกับความรูความสามารถ 
(Χ  = 3.97,SD = 0.76) และงานที่ทําอยูมีแรงจูงใจใหอยากทํา (Χ  = 3.73,SD = 0.74) 
ตามลําดับ  สวนบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง การมีสวน
รวมในการวางแผน/เสนอขอคิดเห็นการทํางาน (Χ  = 3.48,SD =0.71) และอุปกรณ/
เครื่องมือ/Computer/วัสดุที่ใชในการทํางานเพียงพอ (Χ  = 3.22,SD =0.94) เปนลําดับ
สุดทาย 

1.3 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ อยูในระดับมาก คาตอบแทนคุมสอบและ
ลงทะเบียน  (Χ  = 3.73,SD = 0.82) เปนลําดับแรก รองลงมา คาตอบแทนการอบรม
ภาษาตางประเทศ/การอุทิศเวลาราชการ (Χ  = 3.61,SD = 0.92)ตามลําดับ  สวนบุคลากร
มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง การบริการเบิก-จาย สวัสดิการตางๆ 
(Χ  = 3.49,SD =0.94)  คาตอบแทนบรรยายภาคฤดูรอน (Χ  = 3.41,SD =0.91)และ
เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา/ประสบการณ (Χ  = 3.33,SD =0.92) เปน
ลําดับสุดทาย 

1.4 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน  อยูในระดับมาก งานที่ปฏิบัติอยูมีความมั่นคง
กาวหนา (Χ  = 3.63,SD = 0.90) รองลงมาความพึงพอใจในการทํางาน ดานความมั่นคง
กาวหนาในการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง  ระบบประเมินผลการทํางานมีความเปน
ธรรม/ชัดเจน/โปรงใส (Χ  = 3.46,SD = 0.83) โอกาสไดรับการอบรม สัมมนา ดูงาน (Χ  
= 3.46,SD = 0.83) โอกาสไดรับการปรับเปลี่ยนตําแหนงสูงขึ้น และโอกาสไดรับการ
ปรับวุฒิการศึกษา (Χ  = 2.91,SD = 0.94) ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 

Research Title The Self-Development Needs of Personnel at the  
 Building and Physical Plant Division, Office of the  
 President, Ramkhamhaeng University 
Researcher Mrs. Prakaidow Wongthong 
Year 2008 
 

In the current inquiry, the researcher is concerned to investigate the self-
development needs of personnel employed at the Building and Physical Plant Division, 
Office of the President, Ramkhamhaeng University (RU) in three aspects. These three 
aspects are in situ training and educational visits, further education, and professional 
development. Additionally compared are the self-development needs of the personnel 
under study vis-à-vis differences in the demographical characteristics of gender, age, 
educational level, department, position, and work experience. Finally, presented are a 
number of suggestions which were made in the course of carrying out this 
investigation.  
 The sample population was comprised of 175 personnel employed at the 
Building and Physical Plant Division, Office of the President, Ramkhamhaeng 
University. These subjects were selected by means of applying a simple random 
sampling method on the basis of a research population of 180 members with the 
resulting sample population size being couched at the reliability level of 95 percent. 
The size of the sample population was determined by means of an extrapolation from 
the 1970 table compiled by Krejcie and Morgan, which thereby projected a reliability 
level of 95 percent with a margin of error of 5 percent.  
 Using techniques of descriptive statistics, the data were analyzed in terms of  
frequency, percentage, mean and  standard deviation. For testing purposes, the  
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techniques of t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were also employed. 
 Findings are as follows: 

1. The personnel under study evinced self-development needs at a high level 
overall and in regard to the aspects of in situ training and educational visits, further 
education, and professional development. 
 2. The results of comparing the means governing the expression of self-
development needs by the personnel under study as classified by the demographical 
characteristics of gender, age, educational level, department, position, and work 
experience are given as follows: 
 2.1 The personnel under study who differed in gender and age did not 
concomitantly exhibit differences in self-development needs overall and in all aspects 
at the statistically significant level of .05. 
 2.2 The personnel under study who differed in educational level exhibited 
corresponding differences in self-development needs overall and in the aspects of in 
situ training and educational visits, as well as professional development at the 
statistically significant level of .05. 
 2.3 The personnel under study who differed in the department at which they 
were employed additionally displayed self-development needs in the aspect of 
professional development at the statistically significant level of .05. 
 2.4 The personnel under study who differed in reference to position held 
exhibited parallel differences in self-development needs in the aspects of in situ 
training and educational visits and further education at the statistically significant level 
of .05. 
 2.5 The personnel under study who differed in work experience also evinced 
 differences in self-development needs in the aspect of in situ training and educational  
visits at the statistically significant level of .05. 
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บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่องวิจัย  : ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชื่อผูวิจัย  : นางประกายดาว  วงษทอง  
ปที่วิจัย   : 2551 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน 3 ดาน คือ 
ดานการฝกอบรมดูงาน ดานการศึกษาตอ และดานการพัฒนาสายอาชีพและเพื่อ
เปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  หนวยงาน  ตําแหนง
งานและประสบการณในการทํางานแตกตางกันและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดมาโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 %  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie  
and  Morgan  1970)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ 
5% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 175 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 
ทั้งสิ้น 180  คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มี
ความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม ดานการฝกอบรมดูงาน ดานการศึกษาตอและ
ดานการพัฒนาสายอาชีพ อยูในระดับมาก  
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 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
หนวยงาน ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน 

2.1 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มีเพศ อายุตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และรายดานทุกดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และดานการ
ฝกอบรมดูงาน และดานการพัฒนาสายอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2.3 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มีหนวยงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานการพัฒนาสายอาชีพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มีตําแหนงงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานการฝกอบรมดูงานและดาน
การศึกษาตอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานการฝกอบรมดู
งานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 



ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพน้ําทิ้งภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

Factors Affecting Waste Water Quality at Ramkhamhaeng University 
 

ทองเปลว กรุดพันธและคณะ1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ําทิ้ง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพน้ําทิ้ง ผลที่เกิดจากคุณภาพ

น้ําทิ้งและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากน้ําทิ้งภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  จากคาปนเปอน จํานวน 10 ตัวแปรซึ่ง 

ไดแก คา BOD COD TS SS DO TKN TP pH FOG และT เปนปจจัยวัดคามาตรฐานน้ําทิ้งของสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนด จากการวิเคราะหขอมูลน้ําทิ้งจากอาคารตางๆ จํานวน 21 

จุด 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  อาคารที่มีระดับคุณภาพน้ําทิ้งใกลเคียงกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ไดแกอาคารที่มีการเรียนการสอน 

คือ อาคารคณะศึกษาศาสตร อาคารคณะนิติศาสตรหลังใหม อาคารคณะวิทยาศาสตร(หลังเกา) อาคารคณะ

เศรษฐศาสตร(หลังเกา) อาคารคณะรัฐศาสตร อาคารศิลาบาตรและบอน้ําทิ้งรวม 3 

 2.  อาคารที่มีระดับคุณภาพน้ําทิ้งเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ไดแกอาคารที่มีการเรียนการสอนและมี

รานคาสวัสดิการที่บริการขายอาหาร มีไขมันปนเปอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร ระบบดักไขมันมีขนาดเล็ก

ไมเหมาะสม  คือ อาคารสุโขทัย  อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารคณะมนุษยศาสตร อาคารคณะเศรษศาสตร(หลังใหม) 

อาคารสํานักหอสมุกลาง  อาคารสถาบันคอมพิวเตอร  บอน้ําทิ้งรวม 1และ2 

 3. อาคารที่มีการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการทางเคมี ตองมีระบบบําบัดทางเคมี เพ่ือใหน้ําทิ้งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง เชน อาคารคีรีมาศ อาคารคณะวิทยาศาสตร 8 ชั้น สํานักพิมพ  สวนอาคารคณะ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น ซึ่งมีระบบบําบัดทางเคมีแลว ตองทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบําบัดทางเคมี ใหสามารถ

ทํางานไดตามปกติ 

                                                 
1 กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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 4.  บอพักน้ําทิ้ง  3  บอ  มีดังนี้ 

  -  บอพักน้ําทิ้งที่  1  อยูระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มัธยม) เปนลํารางไปจนถึง

โรงเรียนสาธิตประถม  ลักษณะเปนลํารางรับน้ําจากบริเวณอาคารในพื้นที่ คุณภาพน้ําทิ้งใกลเคียงกับมาตรฐานน้ําทิ้ง 

เนื่องจากเปนลํารางธรรมชาติ มพืีชน้ําเปนตัวชวยบําบัดแบบธรรมชาติและตองเพ่ิมเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดลงใตน้ํา 

(แบบ jet) จํานวน 2 ตัว เพ่ือชวยปรับสภาพน้ําทิ้งกอนระบายสูทอเมนหลักของ 

กรุงเทพมหานคร 

  -  บอพักน้ําทิ้งที่  2  อยูขางอาคารสุโขทัย  ลักษณะเปนบอพักน้ําทิ้งที่มีขนาดใหญพอสมควร  รับน้ํา

ทิ้งในอาคารในพื้นที่มีตัวเติมอากาศ  แตยังไมเพียงพอตองเพ่ิมตัวเติมอากาศแบบเติมออกซิเจนลงน้ํา (แบบ Air  jet) 

จํานวน  2  ตัว 

  - บอพักน้ําทิ้งรวมที่ 3 อยูหลังอาคารกงไกรลาศ  ซึ่งไดแกไขระบบบําบัดน้ําเสียอยางสมบูรณแลว

โดยมีบอดักไขมันรวม เครื่องตักขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียรวมและบอพักน้ํารวม ในบอพักน้ํารวมยังมีตัวเติมอากาศ

แบบหัวฉีดลงใตน้ํา (แบบ jet) เพ่ือปรับสภาพน้ําทิ้งกอนสูบระบายไปยังทอเมนน้ําทิ้งหลักของกรุงเทพมหานครตอไป 

ในการวิเคราะหครั้งนี้ บอพักน้ําทิ้งรวมที่ 3 คุณภาพน้ําทิ้งไดเกณฑมาตรฐาน แตตัวแปรสําคัญที่จะทําใหคุณภาพน้ําทิ้ง

ไมไดเทาที่ควร คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอยางมาก 

 

คําสําคัญ : ปจจัย, ปจจัยที่สงผล,คุณภาพน้ําทิ้ง  

 

 

ABSTRACT 

In this investigation, the researchers inquire into the quality of waste water at Ramkhamhaeng 

University (RU). Considered are factors affecting waste water quality. Provided also are guidelines that can 

be used in solving waste water problems at RU.  

In carrying out this investigation, the researchers determined the contaminant values of ten variables 

governing waste water quality. These variables were biochemical oxygen demand (BOD); chemical oxygen 

demand (COD); total solids (TS); suspended solids (SS); dissolved oxygen (DO); total Kjeldahl nitrogen 
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(TKN); treatment plant (TP); potential Hydrogen (pH); fats, oils, and grease (FOG); and treatment (T). These 

factors were used in measuring waste water quality in accordance with the standards stipulated for tertiary 

institutions by the Ministry of Natural Resources and Environment.  

In carrying out this inquiry, the researchers analyzed waste water from various buildings and 

facilities located in twenty-one different areas of RU.  

Findings are as follows: 

1. Those buildings in which waste water quality is close to the values stipulated in the standards for 

tertiary institutions are buildings used for academic purposes. These are the buildings housing the Faculty of 

Education, the Faculty of Law (new building), the Faculty of Science (old building), the Faculty of Economics 

(old building), and the Faculty of Political Science. Additional facilities meeting these standards are the Sila 

Bat Building, and Cesspool 3. 

2. There are buildings used for academic purposes in which waste water quality is at a higher level 

than what is required by the standards for tertiary institutions. In these buildings are also located cafeterias. 

However, this has led to contaminated grease leaking into waste water treatment facilities in these buildings, 

inasmuch as grease traps are too small and poorly designed. These buildings are the Sukhothai Building, the 

Faculty of Business Administration, the Faculty of Humanities, the Faculty of Economics (new building), the 

Central Library, the Computer Institute, as well as the Cesspool 1 and Cesspool 2 facilities. 

3. The buildings devoted to academic concerns in which chemistry laboratories are housed require a 

special chemical treatment system ensuring that waste water from these facilities satisfy required standards. 

These buildings are the Khiri Mat Building, the eight-story Faculty of Science Building, and the Printing House 

Building. Even though the ten-story Faculty of Science Building already has a chemical treatment system, this 

system must be carefully maintained and improved so as to ensure its normal functioning.  

4. There are three cesspools as follows: Cesspool 1 is located behind the Ramkhamhaeng 

University Demonstration School (Secondary Level) and has a connecting channel to the RUDS (Elementary 

Level). This channel is a kind of trough used for collecting water from the buildings in the area. The waste 

water quality is close to the required standards. The cesspool is a natural cesspool with aquatic plants used 
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to bolster treatment in a natural way. The two jet rotary air pumps were added in order to adjust the 

conditions of waste water before allowing it to drain into the main waste water line of Bangkok Metropolis. 

Cesspool 2 is near the Sukhothai Building. It is a rather large cesspool that receives waste water 

from buildings in the area through the application of air pumps. However, since this method was insufficient, 

two air jet water pumps have been added. 

Cesspool 3 is behind Kong Krailat Building. Its waste water treatment system has been greatly 

improved. It has a grease trap, a waste scoop, a waste water treatment system, and a cesspool. In the 

cesspool, there is a jet rotary air pump used so as to improve the condition of the waste water before 

allowing it to drain into the main waste water line of Bangkok Metropolis. Investigation determined that waste 

water quality at this facility meets required standards. However, an important variable that will bring about 

lessened waste water quality and consequent failure to meet required standards is very heavy rainfall. 

 

Keywords : Factors, Factors Affectting, Waste Water Quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวจิัย 

เร่ือง 

 

“การศึกษาสภาพ  ลกัษณะการใช้งานและมาตรการรักษา

ความปลอดภยัด้านอคัคภียัของอาคาร  ภายใน

มหาวทิยาลยัรามค าแหง” 

 

โดย 

นายสมพร  นาคประทุม 



 

บทที่  1 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
 มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม  มีอ  านาจตาม
พระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ .ศ. 2541 เป็นสถานศึกษาและวิจยัแบบตลาด
วชิาท่ีผูศึ้กษาสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมาเขา้ชั้นเรี ยนท่ี
มหาวทิยาลยัจดัให ้ ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ การศึกษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน ท าการวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม   และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  สอดคลอ้งตามมาตรา 81  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช 2540  ซ่ึงไดก้ าหนดนโยบา ยพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไวว้า่ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 1) 
 “...ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อั นมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัใน
ศิลปะวทิยาการต่างๆ  เร่งรัดพฒันา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาประเทศ 
พฒันาวชิาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ” 
 จากการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  ในการท่ีจะพฒันา
คุณภาพและเพ่ือเพ่ิมพนูวทิยฐานะใหแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป     มหาวิทยาลยัจึงไดรั้บ บุคคล
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของประเทศไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  เพ่ือให้
สอดคลอ้งตามวิสัยทศัน์ (Vision) ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
วา่ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2547, หนา้ 6) 
 “ มหาวทิยาลยัรามค าแหงมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  มีความ
เป็นผูน้ าเพ่ือสร้างสรรคส์งัคมไทยใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนื สนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทาง
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การศึกษาไปสู่ปวงชน  น าวชิาการไปสู่ ความเป็นสากลเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการศึกษาแห่ง
หน่ึงของโลก ” 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหงมีอาคารส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็น
อาคารขนาด  1  ชั้นและอาคารขนาด  2  ชั้น  ซ่ึงมีเพียงพอต่อการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาในขณะนั้น  ต่อมามหาวทิยาลยั ไดพ้ฒันาการจดัการศึกษาใหเ้จริญรุดหนา้ และ
ทนัสมยัยิง่ข้ึนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาต่างๆอยา่งครบถว้น  ทั้ง
การสอน ทางไกล  การใชค้อมพิวเตอร์ในการบริการและการสอน การสอนแบบ             
e-Learning  ตลอดจนการใช ้Video Conferencing System ผา่นสญัญาณดาวเที ยมไปสู่
หอ้งเรียนเป็นตน้  ขณะเดียวกนั มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดข้ยายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับประชาชนดว้ยการก าหนดหลกัสูตร การสอนของมหาวิทยาลยัไวใ้นแผนการ
ศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 -2549) จ านวน  71  สาขาวิชา  โดยจ าแนก
เป็นระดบัปริญญาตรี  26  สาขาวิชา  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  5  สาขาวิชา  ระดบั
ปริญญาโท  32  สาขาวิชา  ระดบัปริญญาเอก  8  สาขาวชิา  รวมทั้งหลกัสูตร นานาชาติ/
ภาษาองักฤษอีก 3 สาขาวิชา (กองแผนงาน , 2547, หนา้ 2)  มหาวิทยาลยัรามค าแหงจึง
จ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัการศึกษา  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยา่ งเป็นระบบ  
กล่าวคือ ในส่วนกลางนอกจากจะเปิดการจดัการศึกษา  ณ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  กรุงเทพฯ แลว้  ยงัไดจ้ดัตั้งวทิยาเขตเป็นมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 2 ข้ึน  ณ เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ  พร้อมกนันั้นกไ็ดข้ยายการจดัการศึกษา
กระจายสู่ส่วนภูมิภาค  โดยจดัตั้งเป็นสาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติในจงัหวดัต่างๆ 
ถึง 30 จงัหวดั เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่นภูมิภาคไดเ้พ่ิมพนูศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง
ดว้ยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตามความประสงค์   จากการท่ีมหาวิทยาลยัมีความ
เจริญกา้วหนา้ทางการศึกษามากข้ึนท าใหอ้าคารเรียนมีไม่เพียงพอต่อนกัศึกษาท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน  มหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งท าการก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั   โดยยกเลิกการใช้
งานอาคารขนาด  1 - 2  ชั้นและท าการก่อสร้างอาคารขนาดตั้งแต่  5  ชั้นข้ึนไปทดแทน 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีอาคารเรียนและอาคารส านกังาน จดัอยูใ่น
ประเภทอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษรวมจ านวน  34  อาคาร 
ประกอบดว้ย  อำคำรขนำด  5  ช้ัน จ านวน  19  อาคาร  คือ  อาคารกงไกรลาส , อาคาร
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เวียงผา ,  อาคารเวียงค า , อาคารศิลาบาตร , อาคารลายสือไทย ,  อาคารคีรีมาศ , อาคาร
ส านกังานอธิการบดี ,  อาคารส านั กเทคโนโลยกีารศึกษา ,  อาคารคณะมนุษยศาสตร์
จ านวน  2  อาคาร, อาคารคณะนิติศาสตร์ จ านวน  2  อาคาร,  อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ,  
อาคารคณะรัฐศาสตร์ ,  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ , อาคารคณะบริหารธุรกิจ ,   อาคาร
บริการและบริหาร , อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร (อาคารนพมาศ ) ,  อาคาร
ส านกัหอสมุดกลาง,    อำคำรขนำด  6   ช้ัน  จ านวน  6  อาคาร  คือ  อาคารวิทยบริการ
และบริหาร ,  อาคารคณะวิทยาศาสตร์  (หลงัเก่า),  อาคารนครชุม  (คณะศึกษาศาสตร์ )   
อาคารศรีชุม (อาคารปฏิบติัการ  5 ชั้น), อาคารสาธิตมธัยม  (DS1),  อาคารสาธิตประถม   
อำคำรขนำด  7  ช้ัน  จ านวน  2   อาคาร  คือ  อาคารสวรรคโลก,  อาคารส านกับริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล   อำคำรขนำด  8  ช้ัน จ านวน  3   อาคาร  คือ  อาคาร
คณะเศรษฐศาสตร์ (หลงัใหม่)  อาคารท่าชยัและอาคารสถาบนัคอมพิวเตอร์   อำคำร
ขนำด   9   ช้ัน  จ านวน   1   อาคาร  คือ  อาคารส านกัพิมพ์    อำคำรขนำด  10  ช้ัน 
จ านวน  1  อาคาร  คือ  อาคาร คณะวิทยาศาสตร์  (อาคารปฏิบติัการ)  อำคำรขนำด  17  
ช้ัน  จ านวน   1   อาคาร   คือ  อาคารสุโขทยั  และ อำคำรขนำด  25  ช้ัน  จ านวน  1  
อาคาร คือ  อาคารเอกศาสตร์      จากอาคารดงัท่ีกล่าวแลว้ส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีใชเ้ป็น
หอ้งเรียน  หอ้งทดลอง  หอ้งปฏิบติัการและใชเ้ป็นส านกังานของคณะ  ส านกั   ซ่ึงขณะน้ี
มหาวทิยาลยัไดมี้การสร้างอาคารเพ่ิมข้ึนอีกรวม   6   อาคาร  คือ  อาคารอเนกประสงค์
และลานจอดรถยนตข์นาด   6   ชั้น   อาคารคณะบริหารธุรกิจขนาด   8   ชั้น , อาคาร
คณะรัฐศาสตร์ขนาด  12   ชั้น  อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบติัการขนาด 7  ชั้น (คณะ
มนุษยศาสตร์ ) , อาคารคณะวิทยาการจดัการขนาด 14  ชั้น และอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม )  ขนาด  8  ชั้น  ซ่ึงอาคารใดท่ีมี
ขนาดความสูงตั้งแต่  23  เมตร  ข้ึนไปหรือมีพ้ืนท่ีใชร้วมกนั ทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่  
1,000  ตารางเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน  2,000  ตารางเมตร   หรือมีความสูงตั้งแต่  15  เมตร
ข้ึนไป ,  หรือมีพ้ืนท่ีใชร้วมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่  10,000  ตารางเมตรข้ึนไป  
จดัไดว้า่อาคารเหล่านั้นเป็นอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่และอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ  ซ่ึง
ตอ้งมีระบบความปลอดภยัใชใ้นอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ .ศ. 2522  
(กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47,  พ.ศ. 2540  มาตรา 5 (3)  และมาตรา 46  วรรคหน่ึง) 
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางในการป้องกนัการเกิดอคัคี ภยัในสถานท่ีราชการ  หน่วยงานของรัฐและ
รัฐวสิาหกิจ โดยมีมติใหส่้วนราชการถือปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว   คือ   ใหจ้ดัท าแผน
หรือมาตรการการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั โดยจดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ท่ีตาม
หลกัสูตรการดบัเพลิงเบ้ืองตน้    ตลอดจนใหมี้การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ควา มรู้  ความ
เขา้ใจถึงวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีมี
เหตุเพลิงไหมเ้กิดข้ึน   ทั้งน้ีใหมี้การติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ระบบการเตือนภยัใน
อาคาร เช่น ระบบตรวจจบัควนั  ระบบตรวจจบัความร้อน  โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของแต่ละอาคาร  รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยูเ่สมอ   
 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศ  ฉบบัลงวนัท่ี 20  กมุภาพนัธ์ 2550  เร่ือง  
มาตรการเพ่ือป้องกนัเหตุอคัคีภยัในสถานศึกษาและสถานท่ีราชการ  ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ท่ี  ศธ 0508 / 37 ลงวนัท่ี  27  ก.พ. 2550) แจง้ใหห้น่วย
ราชการและสถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว คือ   ใหส้ถานศึกษาจดัเตรียม
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการดบัเพลิงชั้นตน้  จดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแล
อาคารและสถานท่ีประจ าวนั   จดัอบรมใหเ้จา้ หนา้ท่ีมีความรู้ดา้นการป้องกนั การระงบั
เหตุ   การหนีภยัจากอคัคีภยัและการแจง้เตือนภยั  โดยใหมี้แผนปฏิบติัและฝึกซอ้มอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีการจดัเกบ็และขนยา้ยเอกสารท่ีอยูภ่ายในอาคารใหเ้รียบร้อยเพ่ือมิใหเ้ป็น
แหล่งเช้ือเพลิง   จดัใหมี้การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเป็นประจ าเพื่อ ให้
เกิดความปลอดภยั  จดัใหมี้ ระบบสญัญาณเตือ นภยั  การส่ือสาร  การแจง้เหตุ  และมี
แผนผงัอาคารบริเวณโดยรอบท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูบ้ริหารส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่ง  โดยใหด้ าเนินการตามมาตรการน้ีอยา่ง
เคร่งครัด 
 งานสวสัดิการและรักษาความปลอดภยั  กองอาคารสถานท่ี  ส านกังาน อธิการบดี  
ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบการรักษาความปลอดภยัทั้งในชีวติและทรัพยสิ์นของ
มหาวทิยาลยัตลอดจนการดูแลความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เช่น  ภยัจากการโจรกรรม
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั  ภยัจากการลกัทรัพยข์องนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป  ภยัจาก
การใชง้านของอาคารภายในมหาวทิยาลยัและภยัท่ีเกิดจากอุบติัภยัต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่
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ความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัเป็นส่ิงท่ีส าคญั  เม่ือใดเกิดเพลิงไหมข้ึ้นจะส่งผลท าใหเ้กิด
ความเสียหายอยา่ง ร้ายแรง   จากการรวบรวมข้ อมูลของ ส านกั ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พบวา่ระหวา่ง ปี  พ.ศ.2532-2548 สถิติการเกิดอคัคีภยัของประเทศไทย มี
จ านวน 40,753 คร้ัง มูลค่าความเสียหายมากกวา่ 19,000 ลา้นบาท และจากการรวบรวม
สถิติการเกิดอคัคีภยัในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ .ศ.2548 พบวา่ มีจ านวน 774 คร้ัง มูลค่า
ความเสียหายมากกวา่ 200 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการเกิดอคัคีภยัส่วนใหญ่จะเกิดจากความ
ประมาทในการใชไ้ฟฟ้า  จุดธูปเทียนบูชาพระ  การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดย
ไม่ระมดัระวงั  สถานท่ีท่ีเกิดอคัคีภยัส่วนใหญ่มกัจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนท่ีมีความ
หนาแน่นหรือมีความแออดัข องประชาชน  อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยก์ารคา้ 
และอาคารโรงมหรสพ  ซ่ึงสถานท่ีต่างๆ เหล่าน้ี มกัจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังาน
เช้ือเพลิง พลงังานความร้อนและอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือต่อการเกิดอคัคีภยั  ดงันั้น  การป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั  จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการช่วยลดค วามสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชนและของประเทศ ซ่ึงภารกิจเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอคัคีภยั  
เป็นความรับผดิชอบของทุกภาคส่วนในสงัคม (สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับางเขน . 2552, 
กมุภาพนัธ์ . ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ภยั)  อคัคีภยัเป็นภยัท่ีเกิดจากเพลิงไห ม ้
เป็นสาธารณภยัประเภทหน่ึงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  ก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อ
ชีวติ  ทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   อคัคีภยัสามารถเผาผลาญทรัพยสิ์น
ใหว้อดวายในชัว่ระยะเวลาไม่ก่ีชัว่โมงและเป็นปัญหาส าคญัท่ีน าความสูญเสียมาสู่
ประเทศ  (เกชา  ทีระโกเมน. 2542,  สถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคีภยั) 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ไดมี้การเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ้นหลายคร้ังแต่ละคร้ัง
เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการดบัเพลิงไดโ้ดยไม่ไดรั้บความเสียหายมาก 
เช่น  การเกิดเพลิงไ หมข้ึ้นท่ีอาคารเรียนขนาด  5  ชั้น  จ านวน  2  คร้ัง  คร้ังท่ี  1  สาเหตุ
เกิดจากสะเกด็ไฟจาก การเช่ือมโครงเหลก็ ตกลงไปถูกวสัดุท่ีติดไฟไดโ้ดยง่าย ซ่ึงวางอยู่
ดา้นล่าง   คร้ังท่ี  2   สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเคร่ืองถ่าย
เอกสารเน่ืองจากมิไดมี้การถอดปลัก๊ไฟฟ้าออกหลงัจากเลิกใชง้าน   นอกจากน้ียงัมีการ
เกิดเพลิงไหมท่ี้อาคารส านกังานซ่ึงเป็นอาคารขนาด  5  ชั้นข้ึนจ านวนอีก  2  คร้ัง  โดย
สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  คือ พดัลมระบายอากาศ ท่ีมิได้มีการ
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ปิดการใช้หลงัจากเลิกใช้ งานแลว้   สาเหตุท่ีเกิดเพลิงไหมด้งัท่ีกล่าวลว้นแลว้เกิดจาก
ความประมาท และความไม่มีความรอบคอบในการท างานและการใช้ งานของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2543  ตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร 
(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543  และตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  50  (พ.ศ. 2540)  ไดมี้มาตรการ
เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั งานสวสัดิการและรั กษาความปลอดภยั  จึงไดจ้ดัโครงการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและการระงบัอคัคีภยัในอาคารสูงข้ึนจ านวน  2  รุ่น  คือ 
เม่ือวนัท่ี  2-3  พฤษภาคม  2549  มีผูเ้ขา้ร่วมรับการฝึกอบรมจ านวนรุ่นละ  90  คน  ต่อมา
เม่ือวนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2549  งานสวสัดิการและรักษาความป ลอดภยั ได้ เชิญผูท่ี้มี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานท่ีจากคณะ /ส านกั/สถาบนั /กอง       เพื่อช้ีแจง
และมอบหมายใหด้ าเนินการ เก่ียวกบัการป้องกนัและการระงบัอคัคีภยัในอาคาร โดยให้
ด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ดบัเพลิงภายในอาคารท่ีรับผิดชอบใหมี้สภาพพร้อมใชง้านและ
ด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคาร  จากการด าเนินงานดงักล่าวพบวา่ 
 1.  มีการใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นและไม่ชดัเจนตามท่ีงานสวสัดิการและรักษาความ
ปลอดภยัตอ้งการ 
 2.  ไม่สามารถช้ีแจงรายละเอียดของอุปกรณ์และสภาพของอาคารตาม พ .ร.บ. 
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  50  (พ.ศ. 2540)  ได ้
 3.  ไม่สามารถจดัท าแผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
อาคารในหน่วยงานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมไ้ด ้
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวท าใหง้านสวสัดิการและรักษาความปลอดภยัไม่
สามารถด าเนินการก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอ ดภยั ดา้นอคัคีภยั ของ
มหาวิทยาลยัได้   ดงันั้น การศึกษาสภาพ  ลกัษณะการใชง้านและมาตรการการรักษา
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของมหาวิทยาลยัจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา  ทั้งน้ี  เพื่อน า
ผลการศึกษาไปด าเนินการวางมาตรการและหาแนวทางป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในสถานท่ี
ราชการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 1.  เพื่อศึกษาสภาพอาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง (หวัหมาก )   ท่ีมีการ
ก่อสร้างอาคารก่อนและหลงัตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร เก่ียวกบัระบบ
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
 2.  เพื่อศึกษาลกัษณะการใชง้านของอาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหงตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ท่ีบงัคบัใชก้บัอาคาร เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้น
อคัคีภยั 
 3.  เพื่อศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภยัภายในอาคารของมหาวิทยาลยั
รามค าแหงเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
 

ขอบเขตของการวจิยั   
การท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสภาพอาคาร  ลกัษณะการใชง้านและ

มาตรการการรักษาความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของอาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(หวัหมาก) เท่านั้นโดยมีการศึกษาขอ้มูลต่างๆของอาคารภายในมหาวทิยาลยัดงัน้ี 
 1.  ศึกษาสภาพอาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแห ง (หวัหมาก )  ท่ีมีการใช้
อาคารก่อนหรือหลงัแห่ง พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร  โดยท าการส ารวจและบนัทึกภาพจาก
อาคารจริง  จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพอาคารท่ีเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยมาตรการการการ
รักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการ 
 2.  ศึกษาขอ้มูลลกัษณะการใชอ้าคารโดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารงานอาคารและ
บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลการใชอ้าคารของมหาวิทยาลยั 
 3.  ศึกษาบุคลากรภายในอาคารเก่ียวกบัการใชอ้าคารและการก าหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภยั  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะไดน้ าไปปรั บปรุงสภาพอาคารของ
มหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด พ .ร.บ.ควบคุมอาคารและไปก าหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพของอาคาร หมายถึง  สภาพโครงสร้างอาคารของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  
(หวัหมาก)  ท่ีมีความสูงตั้งแต่  5  ชั้นหรืออาคารท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  1,000  ตารางเมตรข้ึนไป 
โดยเนน้โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั เช่น โครงสร้างการ
ติดตั้งของบนัไดทางหนีไฟและประตูทางหนีไฟ  การติดตั้งแผนผงัและป้ายแสดง
เส้นทางหนีไฟ  การติดตั้งระบบเตือนภยัและระบบดบัเพลิง 
 ลกัษณะการใชง้าน  หมายถึง  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัตามโครงสร้างของ
อาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง  (หวัหมาก )  โดยเนน้วิธีการใชง้านของอุปกรณ์
ตามโครงสร้าง เช่น  บนัได- หนีไฟ  ประตูทางหนีไฟ  ระบบเตือนภยั  ระบบดบัเพลิง   
การติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟและแผนผงัอาคารฯลฯ 
 การรักษาความปลอดภยั หมายถึง  การรักษาความปลอดภยั อาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในอาคารของมหาวิทยาลยัรามค าแหง   
 มาตรการการรักษาความปลอดภยั หมายถึง  การจดัเตรียมความพร้อมของอาคาร
และบุคลากรส าหรับการป้องกนัอคัคีภยัและการระงบัอคัคีภยั    เช่น    การจดัท าแผนการ
ป้องกนัและการระงบัเหตุเพลิงไหม ้ การจดัท าแผนอพยพคนออกจากท่ีเกิดเหตุ  การ
ส ารวจเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดบัเพลิง   การฝึกซอ้มแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้
และการฝึกซอ้มการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง 
 ผูใ้ชอ้าคาร หมายถึง ผูบ้ริหารงานอาคารและบุคลากรท่ีมีหน้ าท่ีรับผิดชอบดูแล
การใชอ้าคารของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  ถนนรามค าแหง  หวัหมาก   บางกะปิ  กทม.  
 อคัคีภยั  หมายถึง  ภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหม ้เป็นสาธารณภยัประเภทหน่ึงท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ  อคัคีภยัสามารถเผาผลาญทรัพยสิ์นใหว้อดวายในชัว่ระยะเวลาไม่ก่ีชัว่โมง  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั   
 1.  ใหท้ราบขอ้มูลสภาพอาคารของมหาวิทยาลยัท่ี มีการก่อสร้างอาคารก่อนการ
บงัคบัใช ้พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร และสามารถปรับปรุง สภาพอาคาร ให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั  
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 2.  ท าใหท้ราบ ลกัษณะ และวิธี การใชง้านตามโครงสร้างของอาคารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง   ตามระบบความปลอดภยัท่ีมีใชใ้นอาคารตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร เก่ียวกบั
ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั  บุคลากรมีความปลอดภยัในการใชอ้าคารทั้ งในสภาวะ
ปกติและในสภาวะท่ีเกิดเหตุอคัคีภยั 
 3.  มหาวิทยาลยัมีมาตรการในการรักษาความปลอด ภยัอาคารของมหาวิทยาลยั
ดา้นอคัคีภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 

บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวคิ ด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียว ขอ้งกบั
พระราชบญัญติัควบคุมอาค ารดา้นระบบความปลอดภยัภายในอาคาร  เพื่อเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานและเป็นแนวทางประกอบในการท าวจิยั  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูล ท่ีเก่ียวข้องกบั
การท าวจิยั  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี 
 1.  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

2.  กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี 
 3.  ขอ้ก าหนดและหลกัการของทางหนีไฟส าหรับการจดัวางผงัอาคาร 
 4.  เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
 5. งานวิจยัการศึกษาสภาพอาคาร  การใชง้านและการรักษาความปลอดภยั 

     ดา้นอคัคีภยั 
 6.  มาตรการและการป้องกนัภยั      

7.  งานวจิยัการศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการป้องกนัอคัคีภยั       
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์การเกิดอคัคี ภยัของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร  
8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการอพยพหนีอคัคีภยัในอาคารสูงประเภท 
     อาคารส านกังาน  

 
พระราชบัญญติัควบคมุอาคาร 
 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543  ในมาตรา 5  ประกาศใชใ้น
ราชกิจจานุเบกษา   ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2543  ไดเ้พ่ิมบทนิยามค าวา่ อาคารสูง  อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ  แลอาคารชุมนุมคน ไวด้งัน้ี 
 1.  อาคารสูง  หมายความวา่  อาคารท่ีบุคคลเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อบได ้ มีความสูง
ตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป  การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงพ้ืน
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ดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดินท่ีก่อสร้า งถึงยอดผนงั
ของชั้นสูงสุด 
 2.  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพ่ือใชพ้ื้นท่ีอาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท โดยมีพ้ืนท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนั ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
 3.  อาคารชุมนุมคน หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขา้ไป
ภายในเพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  1,000 ตารางเมตรข้ึนไป หรือ
ชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 

มาตรา 17 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็น  มาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522   “มาตรา 32ทว ิเจา้ของอาคาร ดงัต่อไปน้ี” 

(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(2) อาคารชุมนุมคน 
(3) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบดา้นวิศวกรรมหรือ 

ผูต้รวจสอบดา้นสถาปัตยกรรม แลว้แต่กรณี ท าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของ
ตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสวา่ง ระบบการ
เตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั  การป้องกนั อนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ 
ของอาคารท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย  หรือ
ทรัพยสิ์น แลว้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังาน ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์  
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาค ารตามวรรคหน่ึง  
โดยมิชกัชา้ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการต รวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตาม  
“มาตรา 46 หรือ มาตรา 46ทวิ แลว้แต่กรณี ต่อไป” 

“มาตรา 46  ทว ิในกรณีท่ีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและการจดั
แสงสวา่ง ระบบการเตือน  การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั การป้องกนัอนัตราย เม่ือมี
เหตุชุลมุนวุน่วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ระบบเคร่ืองกล
หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตาม มาตรา 32ทวิ มีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตราย

http://kodmhai.com/m4/m4-2/H10/m21-39-2.html#321
http://kodmhai.com/m4/m4-2/H10/m40-49-1.html#46
http://kodmhai.com/m4/m4-2/H10/m40-49-1.html#461
http://kodmhai.com/m4/m4-2/H10/m21-39-2.html#321
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ต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั  หรือก่อใหเ้กิด
เหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
มีอ านาจดงัน้ี 

1.  มีค าสัง่หา้มมิใหเ้จา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคาร ใชห้รือยนิยอ มให้
บุคคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบต่างๆ  และจดัใหมี้เคร่ืองหมายแสดงการหา้มนั้นไวท่ี้อุปกรณ์ 
หรือบริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้ายท่ีอยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นั้น 

2.  มีค าสัง่ใหเ้จา้ของอาคารด าเนินการแกไ้ขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น  ใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยัหรือสามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
สามสิบวนั ในกรณีมีเหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป 
อีกกไ็ด ้

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง และหาก
อุปกรณ์ดงักล่าวมีผลท าใหอ้าคารนั้นมีสภาพหรือการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายอยา่งร้ายแรง
ต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินสัง่หา้มใชอ้าคารนั้น 
ทั้งหมดหรือบางส่วนไวก่้อนกไ็ด้  และตอ้งจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงการหา้มนั้นไวใ้นท่ี 
เปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดงักล่าว” 
 
กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี 
 กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  5 (3) และมาตรา 46 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 
1.  อาคารสูง หมายความวา่  อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได้  โดยมี

ความสูงตั้งแต่  23.00 เมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบั พ้ืนดินท่ี
ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง
ถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 
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2.  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพ่ือใชอ้าคารหรือ
ส่วนใดของอาคารเป็ นท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายปร ะเภท  
โดยมีพ้ืนท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นใดในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

3.  อาคารขนาดใหญ่  หมายความวา่  อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพ่ือใชอ้าคารหรือส่วนใด
ของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือเป็นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดย
มีพ้ืนท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน  2,000 ตารางเมตร  หรือ
อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่  15.00 เมตรข้ึนไป และมีพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหน่ึง 
ชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวดัความสูง
ของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน ท่ีก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือ
ป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงผนงัของชั้นสูงสุด 

4.  อาคารสาธารณะ  หมายความวา่  อาคารท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน
ไดโ้ดยทัว่ไป เพ่ือกิจกรรมทางราชการ  การเมือง การศึกษา การศาสนา การสงัคม การ
นนัทนาการ หรือการพาณิชยกรรม   เช่น  โรงมหรสพ   หอประชุม  โรงพยาบาล  
สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง้ อาคารจอดรถ เป็นตน้ 
 5.  ส านกังาน  หมายความวา่  อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใชเ้ป็ น
ส านกังานหรือท่ีท าการมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  300  ตารางเมตรข้ึนไป 
 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี  50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพรระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 (3)  และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8) 
และ (11) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงเก่ียวกบัอาคารไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 12 ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  “ขอ้ 29 
อาคารสูงตอ้งมีดาดฟ้าและมีพ้ืนท่ีบนดาดฟ้าขนาดกวา้ง ยาวดา้นละไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร 
เป็นท่ีโล่งและวา่งเพ่ือใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอาก าศได ้ และตอ้งจดัใหมี้ทางหนีไฟบนชั้น
ดาดฟ้าท่ีจะน าไปสู่บนัไดหนีไฟไดส้ะดวกทุกบนัได   รวมทั้งจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองช่วย  
ในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พ้ืนดินไดโ้ดยปลอดภยัดว้ย” 

ขอ้ 14 ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 44 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
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ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
“(3) หอ้งโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงทุกชั้นตอ้งมีผนงัหรือประตูท่ีท าดว้ยวตัถุทนไฟปิดกั้นมิให้
เปลวไฟหรือควนัเขา้ได้  มีหนา้ต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารไดโ้ดยตรง หรือมีระบบอดัลม
ภายในหอ้งโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงท่ีมีความดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 3.86 ปาสกาลมาตร 
ท่ีท างานได ้

อาคารใดท่ีก่อสร้างใหม่หรือดดัแปลงภายหลงัวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 อาคาร
เหล่าน้ีท่ีเป็นอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาด ใหญ่พิเศษ  หรือา คารสาธารณะ
ทุกอาคารตอ้งมีระบบความปลอดภยัอยา่งนอ้ยตามพระราชบญัญติัควบคุ มอาคาร และ
กฎกระทรวงทุกฉบบัดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ ส านกังานปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรี. กมุภาพนัธ์ 2545.) 

1.  มีบนัไดหนีไฟอยา่งนอ้ย 2 บนัได  สามารถอพยพคนออกจากอาคารไดภ้ายใน 
1 ชัว่โมง 

2.  บนัไดทุกบนัไดตอ้งมีวสัดุไม่ติดไฟและสามารถทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
3.  มีระบบควบคุมควนัไฟในช่องบนัได 
4.  มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน 
5.  มีระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
6.  มีระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
7.  มีระบบดบัเพลิงและมีการส ารองน ้าส าหรับดบัเพลิง 
8.  มีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ 
9.  มีระบบดบัเพลิงชนิดหวัจ่ายอตัโนมติั 
10.  มีหอ้งปลอดควนัไฟทุกชั้น  ชั้นละ 6 ตารางเมตร 
11.  มีทางหนีไฟทางอากาศ 
12.  มีลิฟตด์บัเพลิง 
13.  มีแปลนแผนผงัอาคารติดตั้งทุกชั้น และมีท่ีเกบ็แผนผงัรวมท่ีชั้น 1 
14.  มีป้ายบอกทางหนีไฟ  ป้ายบอกชั้น 
15.  มีถนนท่ีมีผิวจราจรรอบอาคาร 
16.  การป้องกนัช่องเปิดทะลุพ้ืนท่ีไม่มีผนงัปิดลอ้ม (Atrium) 
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 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ในหมวดท่ี 2  ส่วนต่าง ๆ ของอาคารได้
ก าหนดคุณสมบติัของบนัไดหนีในส่วนท่ี 4 ไว ้ กล่าวคือ 
 ขอ้ 27 อาคารท่ีสูงตั้งแต่ส่ีชั้นข้ึนไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารท่ีสูงสามชั้น
และมีดาดฟ้าเหนือชั้นท่ีสามท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 16 ตารางเมตร  นอกจากมีบนัไดของอาคาร
ตามปกติแลว้  ตอ้งมีบนัไดหนีไฟท าดว้ยวสัดุทนไฟอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง  และตอ้งมี
ทางเดินไปยงับนัไดหนีไฟนั้นไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง  

ขอ้ 28  บนัไดหนีไฟตอ้งมีความลาดชนัไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา เวน้แต่ตึกแถวและ
บา้นแถวท่ีสูงไม่เกินส่ีชั้น ใหมี้บนัไดหนีไฟท่ีมีความลาดชนัเกิน  60 องศาได ้และตอ้งมี
ชานพกับนัไดทุกชั้น 

ขอ้ 29 บนัไดหนีไฟภายนอกอาคารตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร 
และตอ้งมีผนงัส่วนท่ี เป็นบนัไดหนีไฟพาดผา่นเป็นผนงัทึบก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรท่ี เป็น
วสัดุทนไฟ  ในกรณีบนัไดหนีไฟทอดผา่นไม่ถึงพ้ืนชั้นล่างของอาคารตอ้งมีบนัไดโลหะ
ท่ีสามารถเล่ือนหรือยดืหรือหยอ่นลงมาจนถึงพ้ืนชั้นล่างได ้ 

ขอ้ 30 บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร 
มีผนงัทึบก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟกั้ นโดยรอบ  เวน้แต่ส่วนท่ีเป็นช่อง
ระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ  และตอ้งมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารไดโ้ดยแต่
ละชั้นตอ้งมีช่องระบายอากาศท่ีเปิดสู่ภายนอกอาคารได้  มีพ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  1.4 
ตารางเมตร  กบัตอ้งมีแสงสวา่งใหเ้พียงพอทั้งกลางวนัและกลางคืน  

ขอ้ 31 ประตูหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 80 
เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 1.90 เมตร และตอ้งท าเป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอก
เท่านั้น กบัตอ้งติดอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง  และตอ้งสามารถเปิดออก
ไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มีธรณีหรือขอบกั้น  

ขอ้ 32 พ้ืนหนา้บนัไดหนีไฟตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ความกวา้งของบนัไดและอีก
ดา้นหน่ึงกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศเร่ือง  มาตรการเพ่ือป้องกนัเหตุอคัคีภยัใน
สถานศึกษาและสถานท่ีราชการ  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2550 (ตามหนงัสือท่ี ศธ 
0508/37 ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2550) กล่าวคือ 
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1.  การจดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการดบัเพลิงชั้นตน้ 
2. จดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าวนั เพื่อดูแลอาคารและสถานท่ีในเวลา

ราชการ และนอกเวลาราชการ 
3. ใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง เป็นเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงและขนยา้ย

เอกสารวสัดุ จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ในการระวงัป้องกนั  การระงบัเหตุ  การหนีภยั
จากอคัคีภยั และการแจง้เตือนภยั  โดยใหมี้แผนปฏิบติังานและฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

4.  ใหมี้การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ  หากก
ช ารุด เสียหาย ใหรี้บแจง้ผูรั้บผดิชอบทราบและด าเนินการแกไ้ขทนัที  เพ่ือใหเ้กิดความ
ปลอดภยั 

5.  ใหมี้การตรวจและดูแลการจดัเกบ็และขนยา้ยอุปกรณ์และขนยา้ยเอกสารท่ีอยู่
ภายในอาคารใหเ้รียบร้อย  เพ่ือมิใหเ้ป็นแหล่งเช้ือเพลิง 

6.  ใหป้ระสานส่วนราชการ องคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้ อง  ชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
โดยรอบ  ใหมี้ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และป้องกนัอคัคีภยั 

7.  จดัใหมี้ระบบสญัญาณเตือนภยั  การส่ือสาร  การแจง้เหตุ  และมีแผนผงัอาคาร
บริเวณโดยรอบท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2543  เห็นชอบมาตรการและแนวทาง
ในการป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในสถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ  โดย
มีมติใหส่้วนราชการถือปฏิบติัตามมาตรการทั้ง 4 ขอ้ดงัน้ี คือ 

1.  จดัท าแผนหรือมาตรการป้องกนัแลระงบัอคัคีภยั อุบติัภยัข้ึนในหน่วยงาน 
2.  จดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ท่ีตามหลกัสูตรการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ รวมทั้งการ

ฝึกอบรม ฝึกซอ้มใหเ้ป็นไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานท่ีจดัท าข้ึน  เพ่ือพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.  ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และวธีิปฏิบติัในการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั  เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีมีอุบติัภยัเกิดข้ึน 

4.  ติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ระบบการเตือนภยัต่างๆ ในอาคาร  เช่น  ระบบ
ตรวจจบัควนั  ระบบตรว จจบัความร้อน  โดยค านึงถึง ความเหมาะสมของแต่ละอาคาร  
รวมทั้งการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพอยูเ่สมอ  และใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติั
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ควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522  ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคาร
ชุมนุมคน 

 
ข้อก าหนดของหลกัการของทางหนีไฟส าหรับการจดัวางผงัอาคาร  (เกชา ทีระโกเมน . 
2542, สถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคีภยั) 
 1.  ต าแหน่งของบนัได  ทุกระยะ 60.00 เมตร ตอ้งมีบนัไดหนีไฟอยา่งนอ้ย 2 
บนัได และอยา่งนอ้ย ½  จะตอ้งออกสู่ภายนอกอาคารไดโ้ดยตรง 
 2.  ทางหนีไฟ จะตอ้งถูกปิดลอ้มต่อเน่ืองจากบนลงล่าง 
 3.  ขนาดของบนัได  จะตอ้งเพียงพอส าหรับการอพยพภายใน 1 ชัว่โมง 
 4.  ทางหนีไฟ  ตอ้งมีต่อเน่ืองจากชั้นดาดฟ้าจนถึงทางออกชั้นล่างของอาคาร 
 5.  สามารถป้องกนัควนัไฟไดแ้ละตอ้งไม่มีส่ิงของวางกีดขวางทางเดิน 
 6.  มีป้ายสญัลกัษณ์บอกชั้น  มีทิศทางการหนีไฟและมีแสงสวา่งเพียงพอ 
 7.  ทางหนีไฟตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 ทาง และ 3 ทางเม่ือมีคนใชอ้าคารเกิน 500 คน 
และ 4  ทางเม่ือมีคนใชอ้าคารเกิน 1000  คน 
 8.  ทางเดินภายในอาคารท่ีใชเ้ป็นทางหนีไฟ  ตอ้งปิดลอ้มดว้ยวสัดุทนไฟอยา่ง
นอ้ย 1 ชัว่โมง 
 9.  ระยะทางตนั  ตามขอ้บญัญติัของกรุงเทมหานคร คือ 10 เมตร วดัตามแนวทาง
เดิน  ดงันั้นหากพบวา่มีระ ยะเกินกวา่น้ี  จะตอ้งแบ่งพ้ืนท่ีป้องกนัเพ่ือใหร้ะยะทางตนัได้
ตามก าหนด 
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ภาพ  1   ขอ้ก าหนดของบนัไดหนีไฟ 
 

ทีม่า   จากสถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคีภยั  โดย  เกชา  ทีระโกเมน,  2542 

ทีม่า  จากสถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคีภยั  โดย  เกชา  ทีระโกเมน,  2542 

 

                                    
 

ภาพ  2   ขอ้ก าหนดของทางหนีไฟตอ้งมีทิศทางออกสู่ภายนอกอาคาร 
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เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงับอัคคภียั 
 ในอดีตท่ีผา่นมาเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละมีคนเสียชีวติ  สวนใหญ่พบวา่เสียชีวติ
จากการออกจากอาคารไม่ไดเ้พราะประตูหนีไฟถูกลอ็ค  ทาง หนีไฟถูกีดขวาง  ทางหนี
ไฟมีไม่เพียงพอ  สบัสนในทิศทางการอพยพ  ท าใหก้ารหนีไฟท าไดไ้ม่ทนัจนกระทัง่เกิด
การส าลกัควนัไฟ  ขาดอากาศหายใจจนเป็นเหตุใหเ้สียชีวติในท่ีสุด  ประกอบกบัอาคาร
ไม่มีระบบควบคุมควนัไฟท าใหค้วนัไฟแพร่กระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงหรือขา้มชั้นไป
อยา่งรวดเร็วโดยไปตามแนวด่ิงท่ีไม่ปิดกั้นดว้ยวสัดุกนัไฟลามไม่วา่จะเป็นบนัไดหนีไฟ
หรือช่องท่องานระบบ   

ดงันั้น  ทางหนีไฟถือวา่ของอาคารเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั  จ าเป็นตอ้งมีการ
ออกแบบใหเ้พียงพอเหมาะสมต่อสภาพการใชอ้าคาร  ลกัษณะของผูใ้ชอ้าคาร  เจา้ของ
อาคารตอ้งมีการดูแลรักษาอาคารและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภยัใหมี้สภาพ
พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 

ข้อก าหนดในการจดัเตรียมเส้นทางหนีไฟ 

 ขอ้ก าหนดหรือหลกัการพ้ืนฐานในการจดัเตรียมเส้นทางหนีไฟใหไ้ดม้าตรฐาน  
มีประสิทธิภาพและปลอดภยัต่อการใชง้านมีดงัน้ี 

 1.  ในอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทุกประเภท ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั  ตอ้งจดัเตรียมเส้นทางหนี
ไฟใหเ้พียงพอเหมาะสมต่อลกัษณะอาคาร  กิจกรรมใชอ้าคารและพฤติกรรมของผูใ้ช้
อาคาร  เพ่ือใหก้ารอพยพไปสู่พ้ืนท่ีปลอดภยัในกรณีเกิดเหตุอคัคีภยัหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ 

 2.  ตอ้งจดัเตรียมเส้นทางหนีไฟใหมี้ไม่นอ้ยกวา่  2  ทาง  เพื่ อใหมี้ทางเลือกใน
การหนีไดม้ากกวา่  1  เส้นทาง  โดยจดัวางต าแหน่งเส้นทางทางหนีไฟทั้งสองเส้นทาง
ใหห่้างกนัมากท่ีสุด  หลีกเล่ียงโอกาสการถูกปิดกั้นควนัไฟทั้ง  2  เส้นทางพร้อมๆ กนั 

 3.  ทางหนีไฟตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีสงัเกตเห็นไดโ้ดยง่ายและตอ้งสามารถเขา้สู่
ทางหนีไฟไดโ้ดยง่ายตลอดเวลา 
 4.  ในอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทุกประเภทท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั  ตอ้งจดัเตรียมพ้ืนท่ี
ปลอดภยัจากควนัไฟ  ความร้อนหรืออนัตรายอ่ืนๆ ในช่วงเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการ
อพยพหรือจดัเตรียมส าหรับบรรเทาสาธารณภยัในการเขา้มาระงบัเหตุหรือช่วยเหลือคน
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ท่ีอยูภ่ายในอาคาร  เช่น  จดัท าพ้ืนท่ีวา่งหนา้บนัไดหนีไฟ  จดัท าหอ้งโถงหนา้ลิฟต์
ดบัเพลิงใหป้ลอดควนัไฟ  จดัท าพ้ืนท่ีหลบภยัหรือท าการกั้นแยกพ้ืนท่ีในแนวราบ
ส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีปัญหาในการเคล่ือนท่ีชา้  เพ่ือใหมี้ระยะเวลาเพียงพอต่อการ
เคล่ือนยา้ยสู่พ้ืนท่ีปลอดภยัอ่ืนๆ ต่อไป 

 5.  ทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟตอ้งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและมีป้าย
บอกเส้นทางจากทุกพ้ืนท่ีของอาคาร 
 6.  เส้นทางหนีไฟตอ้งต่อเน่ืองจากพ้ืนท่ีใดๆ ในอาคารไปจนถึงจุดปลอดภยั  
ขนาดเส้นทางทางหนีไฟตอ้งไม่ลดขนาดลง  ไม่สลบัสบัซอ้น  ไม่มีโอกาสสบัสน  ไม่
ผา่นพ้ืนท่ีท่ีมีอนัตรายหรือน าไสสู่ทางตนั 

 7.  เส้นทางหนีไฟตอ้งไดรั้บการดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถหนีไฟไดโ้ดยง่าย  
สะดวก  ไม่มีส่ิงกีดขวางจากทุกส่วนของอาคารตลอดเวลา  หา้มไม่ใหมี้การปิดลอ็ค  ปิด
กั้นการหนีไฟจากภายในอาคาร  ยกเวน้สถานท่ีมีปัญหาตอ้งมีการควบคุม เช่น  สถาน
กกักนัท่ีมีผูค้วบคุมตลอดเวลา เป็นตน้ 

 8.  ประตูหนีไฟตอ้งผลกัไปในทิศทางการหนีและสามารถเปิดยอ้นกลบัเขา้ใน
อาคารไดเ้พื่อการบรรเทาสาธารณภยั 
 9.  เส้นทางหนีไฟตอ้งมีไฟแสงสวา่งบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะ
ปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดบั 

 10.  ตอ้งมีการป้องกนัไฟลามตามช่อ งเปิดในแนวด่ิง  ปิดลอ้มบนัไดหนีไฟใน
แนวด่ิงเพ่ือการควบคุมแพร่กระจายควนัไฟ  ใหส้ามารถอพยพคนออกจากอาคารไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 
 11.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประเภทการใชส้อยอาคาร  ตอ้งมีการจดัเตรียมขนาด
ทางหนีไฟใหเ้หมาะสมและเพียงพอ    
 

การตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟ 

 1.  ประตูหนีไฟ   การตรวจสอบประตูหนีไฟตอ้งตรวจสอบถึงคุณสมบติัต่างๆ
ของประตู  ขนาดความกวา้งของประตู  ทิศทางการผลกัประตู  การดึงปิดประตู   
 อุปสรรคส่ิงกีดขวางการเขา้ถึงประตู  ระดบัพ้ืนหนา้ประตู  โดยตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.1)  ประตูตอ้งมีคุณสมบติัในการทนไฟโดยไม่มีการสูญเสียรูปทรงและไม่ 

ส่งความร้อนสูงเกินไปและตอ้งผา่นการทดสอบใหไ้ดม้าตรฐานจากหน่วยงานหรือ
สถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้

 1.2)  ตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยสะดวก ไม่ติดขดั ไม่มีการปิด 
ลอ็คและพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลาจากผูใ้ชอ้าคารท่ีอยูภ่าย ในหอ้งในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  เพ่ืออพยพไปสู่พ้ืนท่ีปลอดภยัไดโ้ดยเร็วท่ีสุดประตูตอ้งมีลกัษณะหรือมี
เคร่ืองหมายแสดงลกัษณะใหแ้ตกต่างจากส่วนของผนงัอยา่งชดัเจน 

 1.3)  ประตูหนีไฟตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยบงัคบัใหป้ระตูปิดสนิทตลอดเวลา (door  
closer)  เพ่ือป้องกนัควนัไฟและความร้อนลามเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีป้องกนั 
 1.4)  ประตูตอ้งผลกัไปในทิศทางการหนีไฟและเปิดกวา้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่  90 
องศา  และไม่กีดขวางเส้นทางอพยพ 
 1.5)  ประตูหนีไฟของอาคารสูงตอ้งสามารถเปิดยอ้นกลบัในทิศทางเดิมได ้
(Re entry) หากมีการลอ็คประตูจากดา้นในหรือก าหนดใหย้อ้ นกลบัไดใ้นบางชั้นจะตอ้ง
ระบุวธีิการเปิดท่ีสามารถท าไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินข้ึนและระบุต าแหน่งชั้นท่ี
สามารถเปิดยอ้นกลบัไดใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจนอยา่งนอ้ยทุกๆ  5  ชั้น   
 1.6)  ประตูท่ีอยูใ่นเส้นทางหนีไฟตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่  800 
มิลลิเมตร และพ้ืนทั้งสองดา้นของบานประตูจะตอ้งมีระดบัเท่ากนั   

                                 
 

ภาพ  3   ประตูทางหนีไฟตอ้งสามารถผลกัเปิดออกไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่  90  องศา   
 

 

 

 

 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  178)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 
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  2.  บันไดหนีไฟ   บนัไดถือวา่เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการอพยพหนีไฟ  บนัได
หนีไฟตอ้งเป็นจุดท่ีปลอดภยัจากควนัไฟและความร้อน  มีสมรรถนะท่ีดีสามารถล าเลียง
คนออกจากอาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  ไม่ลดขนาดลงจนกระทั่ งถึงจุดปล่อย
ออกท่ีปลอดภยั  บนัไดหนีไฟมี  2  ประเภท คือ  บนัไดหนีไฟภายในอาคารและบนัได
หนีไฟภายนอกอาคาร  บนัไดหนีไฟตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 2.1)  บนัไดหนีไฟตอ้งมีอยา่งนอ้ย  2  ทาง  อยูห่่างกนัเกิน  60  เมตร  เม่ือวดั
ระยะตามทางเดิน  บนัไดในอาคารสูงตอ้งมีการป้องกนัควนัไฟในบนัไดหนีไฟดว้ย   
 2.2)  บนัไดหนีไฟในอาคารสูงตอ้งพิจารณาตามจ านวนผูใ้ชอ้าคาร คือ 

        2.2.1  จ านวนคนไม่เกิน  500  คน ตอ้งมีบนัไดหนีไฟอยา่งนอ้ย  2 ทาง 
           2.2.2  จ านวนคน  50 - 1,000  คน  ตอ้งมีบนัไดหนีไฟอยา่งนอ้ย  3  ทาง
         2.2.3  จ านวนคนมากกวา่  1,000  คน  ตอ้งมีบนัไดหนีไฟอยา่งนอ้ย  4  

ทางข้ึนไป 

    2.2.4  ขนาดเส้นทางหนีไฟตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.90  เมตร 
ขนาดความสูงในเส้นทางหนีไฟตอ้งไม่นอ้ยกวา่  2.30  เมตร  หากระดบัฝ้าต ่าหรือมี
อุปกรณ์ใดๆ ท่ียืน่ต ่าลงมาตอ้งไม่ต ่ากวา่  2.00  เมตร  และเม่ือรวมระยะความยาวของ
ส่วนท่ียืน่ต ่าลงมาตามแนวเส้นทางหนีไฟแลว้ตอ้งไม่เกิน  1  ใน  3  ของพ้ืนท่ี                         
เพดานเส้นทางหนีไฟนั้นๆ  
 2.3)  บนัไดหนีไฟในอาคารสูงตอ้งปิดลอ้มป้องกนัภยัจากควนัและความร้อน
ดว้ยผนงัทนไฟ  โดยผนงัและประตูหนีไฟตอ้งมีอั ตราการทนไฟไม่นอ้ยกวา่  2  ชัว่โมง  
ส าหรับอาคารตั้งแต่  4  ชั้นข้ึนไป (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33  พ.ศ. 2535) ส่วนอาคารท่ีมี
ความสูงไม่เกิน  3  ชั้น  ใหผ้นงัและประตูหนีไฟมีอตัราการทนไฟไม่นอ้ยกวา่  1  ชัว่โมง 
(กฎกระทรวงฉบบัท่ี 50  พ.ศ. 2540) 
 2.4)  ชานพกัของบนัไดตอ้ งมีขนาดความกวา้งในแนวทิศทางการหนีไฟไม่
นอ้ยกวา่ขนาดความกวา้งของบนัได 
 2.5)  บนัไดหนีไฟตอ้งมีราวจบัไม่นอ้ยกวา่  1  ดา้นและมีราวกนัตกเพ่ิมเติม
ส าหรับดา้นท่ีไม่ติดผนงัโดยมีความสูงจากระดบัพ้ืนดินมากกวา่  750  มิลลิเมตร 
 2.6)  บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มีส่ิงของวางกีดขวางทางเดินหนีไฟ   
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 2.7)  กรณีเป็นบนัไดหนีไฟภายนอกอาคารตอ้งมีคุสมบติั  ดงัน้ี 

  2.7.1  ผนงัอาคารท่ีติดกบับนัไดตอ้งเป็นผนงัทนไฟเช่นเด่ียวกบัผนงั 
ภายในอาคาร  และตอ้งมีความกวา้งกวา่ความกวา้งของบนัไดท่ีหนัหนา้เขา้หาอาคารไม่
นอ้ยกวา่ขา้งละ  3  เมตร 
  2.7.2  ประตูส าหรับบนัไดหนีไฟภายนอกอาคาร  ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ท่ี 

ท าใหป้ระตูปิดดว้ยตนเอง 
  2.7.3  บนัไดหนีไฟภายนอกอาคารตอ้งมีผนงัดา้นหน่ึงของบนัไดเปิด 
โล่งตลอดเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  เพ่ือมิใหมี้การสะสมของควนัไฟไม่อนุญาตใหใ้ช้
หนา้ต่างท่ีสามารถปิดไดเ้ป็นช่องเปิดโล่ง  
 
การตรวจสอบป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงทางหนีไฟ 

 ป้ายและเคร่ืองหมายแสดงทางหนีไฟเป็นส่วนประกอบส าคญัในเส้นทางหนีไฟ  
ถือวา่เป็นระบบความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐานท่ีทุกอาคารพึงตอ้งมี  ซ่ึงกฎหมายควบคุม
อาคารท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัไดก้ าหนดใหอ้าคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีผูใ้ช้ อาคาร
จะตอ้งแสดงป้ายทางหนีไฟและป้ายตอ้งมีแสงสวา่งส ารองฉุกเฉินส่องสวา่งใหเ้ห็นป้าย
เพ่ือน าไปสู่ทางออกไดต้ลอดเวลา 
 ดงันั้น  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนัในการจดัท าป้ายเคร่ืองหมาย
แสดงทางหนีไฟท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะสม  จึงไดมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัป้ายและ
เคร่ืองหมายแสดงทางหนีไฟไว ้ ดงัน้ี 

 1.)  ตลอดเส้นทางหนีไฟตอ้งมีเคร่ืองหมายโดยใชป้้ายสัญลกัษณ์ท่ีสามารถ
มองเห็นไดโ้ดยง่าย  ชดัเจน  ติดแสดงทิศทางของทางเขา้ทางหนีไฟ 

 2.)  ป้ายตอ้งมีรูปแบบอกัษร  สญัลกัษณ์  ขนาดและสี  ท่ีไดม้าตรฐาน 

 3.)  ป้ายตอ้งมีไฟแสงสวา่งส่องตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 4.)  ป้ายในบนัไดหนีไฟตอ้งบอกช่ือบนัได  หมายเลขชั้น  และจุดปล่อยออกท่ีชั้น
ล่างเป็นอยา่งนอ้ย  ตวัอกัษรตอ้งมีขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่  10  ซม. 
 5.)  ทดสอบสมรรถนะการท างานของไฟส ารองฉุกเฉินท่ีส่องสวา่งใหป้้ายตอ้งไม่
นอ้ยกวา่  2  ชัว่โมง 
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 6.)  แผนผงัทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  ตอ้งติดแสดงบริเวณโถงใน
อาคารใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  แผนผงัตอ้งแสดงทางออกอยา่งชดัเจนตรงกบัหนา้งานจริง 
 7.)  มีการบ ารุงรักษาป้าย  เคร่ืองหมายแสดงทางหนีไฟเป็นประจ าและอุปกรณ์
สามารถใชง้านได ้
 8.)  รูปแบบป้าย  ตอ้งมีรูปแบบท่ีไดม้าตรฐาน  ดงัน้ี 

 8.1  ขนาดตวัอกัษร  หรือ  สญัลกัษณ์  ตอ้งไม่เลก็กวา่  100  มิลลิเมตร 
ห่างจากขอบ  25  มิลลิเมตร  โดยใชค้  าวา่  เช่น  FIRE  EXIT หรือทางหนีไฟ 
 8.2  ตวัอกัษรตอ้งห่างกนัอยา่งนอ้ย  10  มิลลิเมตร  ความหนาตวัอกัษรไม่
นอ้ยกวา่  12  มิลลิเมตร  ความกวา้งตวัอกัษรทัว่ไป  50 – 60  มิลลิเมตร 

8.3  สีของป้ายใหใ้ชต้วัอกัษรหรือสญัลกัษณ์สีขาวบนพ้ืนสีเขียว  พ้ืนท่ีสี 
เขียวตอ้งมีอยา่งนอ้ย  50  เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีป้าย 

 

             

            

 ใช้แสดงต าแหน่งทางหนีไฟ เช่น  ประตูหนีไฟ 
 

 

            

 ใช้แสดงทิศทางการหนีไฟ ใช้ประกอบควบคู่กับสัญลักษณ์ 
  

 

             

 ใช้แสดงว่าไม่ใช่ประตูทางหนีไฟ 
 

 

  

 

         
       

 FIRE  EXIT 
     

 ป ายบอกทางหนีไฟ 
 

 

ภาพ  4   มาตรฐานของการแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์และขนาดตวัอกัษร 
 

 

 

 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  199)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 
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9.)  ต าแหน่งการติดตั้งป้าย 
 9.1   ตอ้งติดตั้งเหนือประตูทางออกจากหอ้งท่ีมีคนเกิน  50  คน 

 9.2   ตอ้งติดตั้งเหนือประตูท่ีอยูบ่นทางเดินไปสู่ทางหนีไฟทุกบาน 

 9.3  ป้ายทางออกบน  สูงจากพ้ืนระหวา่ง  2.0 - 2.7  เมตร  
 9.4  ป้ายทางออกล่าง  ขอบล่างสูง  15  เซนติเมตร  ไม่เกิน  20  เซนติเมตร   
ขอบป้ายห่างจากขอบประตูไม่นอ้ยกวา่  10  เซนติเมตร 

  

10.) ป้ายแผนผงัของอาคาร 
10.1  ตอ้งติดตั้งในต าแหน่งท่ีชดัเจน  เขา้ถึงไดง่้ายบนพ้ืนท่ีส่วนกลาง และมี

รายละเอียดอยา่งนอ้ย  คือ  แสดงแปลนหอ้งต่างๆ ในชั้นนั้นๆ  บนัไดทุกแห่ง  ต าแหน่ง
อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ  ต าแหน่งอุปกรณ์ ดบัเพลิง  และแสดงเส้นทางอพยพในชั้นนั้นๆ 
 

 

 

             

                    
ระดับพื้น 

 
                                        

         

ภาพ  5   แสดงต าแหน่งการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ 
 

 

 

 

ขอบล่างป้ายสูงจากพื้นไม่นอ้ย  
กวา่  150  มม. ไม่เกิน  200  มม. 
ห่างจากขอบประตูไม่นอ้ยกวา่  
100  มม. 

วดัจากระดบัพื้นถึงขอบ 
ล่างป้ายอยูร่ะหวา่ง  2 เมตร 
ถึง  2.70  เมตร 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  200)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 
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10 .2   แผนผงัตอ้งสามารถอ่านไดใ้นระยะประมาณ  1  เมตร  ตอ้งมี           
ขนาดไม่เลก็กวา่  250  x 250  มิลลิเมตร  สีพ้ืนของแผนผงัตอ้งแตกต่างจากสีของผนงั
บริเวณท่ีติดตั้งและต่างจากสีรายละเอียดท่ีแสดงในแผนผงั  ติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลาง
ป้ายอยา่งนอ้ย  1.2  เมตร  ไม่เกิน  1.6  เมตร   

 
การตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 

การเกิดเพลิงไหมใ้นอาคารอาจน ามาซ่ึงความสูญเสียมากมายทั้งชีวติและ
ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ความสูญเสียท่ีมีข้ึนเกิดจากผูใ้ชอ้าคารอพยพออกจากอาคารไม่ทนั  
เน่ืองจากไม่ทราบวา่มีเหตุเพลิงไหมห้รือทราบแลว้แต่กส็าย เกินไป  ดงันั้น การมีระบบ
สญัญาณแจง้เหตุท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์จะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัแก่ผูใ้ชอ้าคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

ระบบแจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะท าหนา้ท่ีในการรับสญัญาณจากอุปกรณ์ตรวจจบัเพลิง
ไหมต่้างๆ ท่ีติดตั้งภายในอาคาร  เช่น  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ  อุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อน  อุปกรณ์การตรวจจบัการไหลของน ้าในเส้นท่อ (จะมีใชก้บัอาคารท่ีติดตั้งระบบหวั
กระจายน ้าดบัเพลิง )  และอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ  โดยแผงควบคุมระบบจะประมวลผล
และสัง่การใหส้ญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมท้ างานพร้อมทั้งสัง่ระบบความปลอดภยัอ่ืนๆ 
ท างานดว้ย   
 
หน้าทีข่องอปุกรณ์แจ้งเหตุชนิดต่างๆ 
 1.)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ (smoke  detector)  เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจบั
อนุภาคควนัไฟท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องวตัถุ  ปกติระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้
มกัจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟเป็นหลกัเพ่ือป้องกนัชีวติ  เน่ืองจากสามารถ
ตรวจจบัเพลิงไหมไ้ดร้วดเร็วกวา่การตรวจจบัความร้อน   ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจบั
ควนัไฟมี  ดงัน้ี 
 1.1  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุด  จะติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน  10.5 
 เมตร  ส่วนใหญ่จะติดตั้งบนฝ้าเพดานซ่ึงมีระยะห่างจากฝ้าเพดานอยูร่ะหวา่ง  2.5  ถึง 
 2.7  เซนติเมตร  ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ไม่เกิน  9  เมตร   และมีระยะห่างระหวา่ง 
อุปกรณ์ตรวจจบัถึงผนงัหอ้งตอ้งไม่เกิน  4.5  เมตร  เพื่อใหรั้ศมีการตรวจจบัครอบคลุม   
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 1.2   อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดล าแสง  จะติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน 
25  เมตร  กรณีฝ้าเพดานหรือหลงัคาท่ีมีความสูงเกิน  25  เมตร  ควรติตั้ งอุปกรณ์ชนิดน้ี
หลายระดบั  ส่วนใหญ่จะติดตั้งอุปกรณ์ชนิดน้ีบนฝ้าเพดานท่ีเป็นโถงเปิดโล่งโดยใหมี้
ความห่างจากฝ้าเพดานหรือหลงัคาระหวา่ง 30  ถึง 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหวา่ง
อุปกรณ์ไม่เกิน 14  เมตร 

1.3   อุปกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับท่อส่งลม  กรณีอาคารมีการติดตั้งระบบ 
ปรับอากาศแบบศูนยก์ลางโดยการส่งลมไปตามท่อไปยงัส่วนต่างๆของอาคาร  ซ่ึงควนั
ไฟมีโอกาสเขา้ไปในท่อส่งลมเยน็และแพร่กระจายเขา้ไปในส่วนต่างๆ ของอาคารได ้ 
อาคารจึงควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัในท่อส่งลมดว้ย  เพ่ือใหส้ามารถตดัระบบ
การท างานของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือมีการตรวจจบัพบควนัไฟในท่อส่งลม 

             

                               
                                             
 

 

ภาพ  6   อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดต่างๆ 
 

 

 

 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  246)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 

                          
                                        

ภาพ  7   อุปกรณ์ตรวจจบัควนัส าหรับท่อส่งลม 
 

 

 

 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  246)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 
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 2.)  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน  (heat  detector)  เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจบั
ความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องวตัถุ  เป็นสาเหตุใหอุ้ณหภูมิบริเวณนั้นสูงข้ึน  
อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนสามารถตรวจจบัการเกิดเพลิงไหมท่ี้ใหค้วามร้อนสูงและมี
ควนันอ้ยไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  อยา่งไรกต็ามอุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อน  ไม่ถือวา่เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัเพ่ือป้องกนัชีวติ  ในการติดตั้งใชเ้ป็นการป้องกนั
ทรัพยสิ์นเท่านั้น  หรือในบางคร้ังใชติ้ดตั้งเพ่ิมเติมจากอุปกรณ์ตรวจจบัควนัเพ่ือเพ่ิมการ
ป้องกนั  แต่ ใชแ้ทนอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไม่ได ้ โดยเฉพาะหา้มติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั
ความร้อนแทนอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟในพ้ืนท่ีเส้นทางหนีไฟ  เน่ืองจากอุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อนตอ้งติดตั้งในท่ีซ่ึงสามารถตรวจจบัเพลิงไหมไ้ดง่้ายและรวดเร็ว  
เพราะวา่อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนจะท างานต่อเม่ื อมีความร้อนลอยตวัจากจุดตน้เพลิง
ไปถึงอุปกรณ์ตรวจจบั  การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนมีลกัษณะการติดตั้ง  ดงัน้ี 
 2.1   ควรติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน  4   เมตร  ส่วนใหญ่จะติดตั้งบนฝ้า
เพดานซ่ึงมีระยะห่างจากฝ้าเพดานอยูร่ะหวา่ง  1.5  ถึง  10  เซนติเมตร 
 2.2   ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนแต่ละตวัไม่เกิน  7.2  เมตร
และมีระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัถึงผนงัหอ้งตอ้งไม่เกิน   3.6   เมตร  เพื่อใหรั้ศมี
การตรวจจบัครอบคลุม   

2.3  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนตอ้งติดตั้งห่างจากหวัจ่ายลมไม่นอ้ยกวา่  40   
เซนติเมตร  เน่ืองจากหวัจ่ายลมจะเบ่ียงเบนทิศทางความร้อนออกจากอุปกรณ์ตรวจจบัท า
ใหอุ้ณหภูมิของอากาศท่ีมาถึงตวัตรวจจบัลดลงจนไม่สามารถใชง้านได ้
 

       
 

                          

                          
 

ภาพ  8    อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนประเภทต่างๆ  ปัจจุบนัมีรูปแบบใกลเ้คียง 
               กบัอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
 

 

 

 

ที่มา   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  247)  
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3.)  อุปกรณ์ตรวจจบัการไหลในเส้นท่อ  (flow switch)  อุปกรณ์ตรวจจบัการ
ไหลในเส้นท่อ  เป็นอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นระบบดบัเพลิงดว้ยน ้า  ท าหนา้ท่ีส่งสญัญาณมายงั
แผงควบคุมระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ตรวจพบวา่มีหารไหล
ในเส้นท่ออนัเกิดจากหวักระจายน ้าดบัเพลิงท างาน  หรือมีการใชส้ายฉีดน ้าดบัเพลิง  การ
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัการไหลในเส้นท่อ  จะติดตั้งอยูก่่อนวาลว์ทดสอบระบบน ้า
ดบัเพลิงดว้ยน ้า 

4.)   อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ   เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานโดยอาศยัการกระตุน้ของ
บุคคล  มีลกัษณะเป็นสวิทชไ์ฟฟ้า  อุปกรณ์การแจง้เหตุดว้ยมือควรมีเคร่ืองหมายแสดง
ใหม้องเห็นและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจนบริเวณเส้นทางเขา้ออก
อาคารและท่ีทางหนีไฟของ อาคาร การติดตั้งตอ้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก จุดท่ี
ติดตั้งตอ้งอยูสู่งจากพ้ืนระหวา่ง  1.3  ถึง  1.5  เมตร  การปรับตั้งใหม่ (reset)  จะท าได้    
ต่อเม่ือมีเคร่ืองมือประกอบ เช่น  กญุแจ หรือประแจ  ไม่สามารถปรับตั้งไดด้ว้ยมือเปล่า 

5.)  อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม้   เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยแจง้เตือนภยัใหผู้ใ้ชอ้าคาร
ไดรั้บทราบเหตุ  โดยตอ้งท าใหผู้ใ้ชอ้าคารไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วเพ่ือจะไดมี้
เวลาดบัเพลิงและอพยพหนีไฟออกจากอาคารไดท้นัการณ์  อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม้
แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ชนิดใหญ่ๆ คือ 

                          

                                          
              
                       

 

ภาพ  9    อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมด้ว้ยมือแบบต่างๆ 
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 5.1  อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยเสียง   เช่น  กระด่ิง  หวดู  ไซเรน  และล าโพง  โดย
สญัญาณเสียงตอ้งมีความดงักวา่เสี ยงแวดลอ้มโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 15   เดซิเบล  
และความดงัของเสียง ณ จุดใดๆ ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  65  เดซิเบลและไม่เกิน  120  เดซิเบล  
การติดตั้งสญัญาณเสียงควรติดท่ีผนั งมีความสูงจากพ้ืนไม่นอ้ยกวา่  2.3  เมตร  
และห่างจากเพดานไม่นอ้ยกว่า  15   เซ็นติเมตร  

 

5.2  อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยแสง  เป็นอุปกรณ์ส่งสญัญาณเตือนดว้ยแสง กระพริบ
วบัวาบ  มีความสวา่งเพียงพอท่ีจะกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่นอาคารรับทราบเหตุ  บริเวณจุดติดตั้ง
คือบริเวณท่ีมีเสียงแวดลอ้มดงัมากกวา่  95   เดซิเบล  ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ  การใชแ้สงกระพริบควรใชสี้ขาวกระพริบดว้ยอตัรา  1  ถึง  2  คร้ังต่อวนิาที  การ
ติดตั้งสญัญาณแสงควรติดในท่ีมองเห็นชดัเจนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  ระยะห่างของ
อุปกรณ์ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสง  แต่ตอ้งไม่เกินระยะ  30  เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

                          
                                          

                     
              
                       

ภาพ  10   อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมด้ว้ยเสียงแบบต่างๆ 
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การตรวจสอบระบบการติดต้ังอปุกรณ์ดบัเพลงิ  
 ระบบอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีติดตั้งภายในอาคารตอ้งเป็นระบบท่ีไดม้าตรฐาน  มี
ความมัน่คงแขง็แรง  ติดตั้งอยูใ่นท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ไม่มีส่ิงปิดบงัและส่ิงกีดขวาง  ควร
มีป้ายสัญลกัษณ์หรือป้ายบอก  ระบบอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีส าคญัๆ ประกอบดว้ย 
 1.  หวัรับน ้าดบัเพลิง (fire  department  connection) 

     ตอ้งมีวาลว์กนักลบั  (check  valve )  หวัขอ้ต่อส าหรับรับน ้า จากสายส่งน ้า
ดบัเพลิงเป็นชนิดขอ้ต่อสวมเร็ว (quick  coupling)  แบบตวัเมียขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  2  
น้ิวคร่ึง  มีฝาครบป้องกนัพร้อมโซ่คลอ้ง  ติดตั้งในต าแหน่งท่ี สามารถน าสายส่งน ้า
ดบัเพลิงส่งน ้าเขา้ไดง่้าย  สะดวก  ไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีป้ายติดตั้งขนาดตวัอกัษรไม่เลก็กวา่  
2  น้ิว  ขอ้ความวา่  หวัรับน ้าดบัเพลิงและเพ่ิมป้ายบอกเม่ือรับน ้าแลว้ส่งไปท่ีใด  เช่น  เขา้
บ่อพกัหรือถงัเกบ็น ้ า  เขา้ระบบท่อยนื (stand  pipe  systems)   หรือระบบหวัจ่ายน ้า
อตัโนมติั (automatic  sprinkler  systems)  เป็นตน้   

2.  หวัดบัเพลิง  (out-let  department  connection) 
     ตอ้งมีวาลว์ปิด- เปิด (valve)  หวัขอ้ต่อส าหรับ จ่ายน ้าดบัเพลิงเป็นชนิดขอ้ต่อ

สวมเร็ว (quick coupling) แบบตวัเมีย (female instantaneous coupling) ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง  2  น้ิวคร่ึง   

                          
                                                       

             
              
                       

 

ภาพ  11   อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมด้ว้ยแสงแบบต่างๆ 
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3.  ถงัดบัเพลิง  การติดตั้งถงัดบัเพลิงควรติดตั้งใหมี้ระยะห่างกนัไม่เกิน  45  เมตร
สูงจากพ้ืนไม่เกิน  1.40   เมตร ขนาดถงัท่ีเหมาะต่อการห้ิวเคล่ือนยา้ยควรมีความจุท่ี 10  
ถึง  20  ปอนด ์ มีป้ายสัญลกัษณ์บอก  ชนิดของถงัดบัเพลิงตอ้งมีความเหมาะสมกบัวสัดุ
ท่ีดบัในแต่ละพ้ืนท่ี 

4.  ตูส้ายน ้าดบัเพลิง (fire  hose  cabinet)  การติดตั้งตอ้งมีระยะห่างระหวา่งตูไ้ม่
เกิน  64  เมตร  มีสายน ้าดบัเพลิง (fire  hose )  มีวาลว์การปิด -เปิดดว้ยมือหรืออตัโนมติั 
หวัฉีดน ้าท่ีสามารถปรับเป็ นล า  เป็นฝอย และเป็นม่านได ้ (jet-spray-stream)  มีป้าย
สญัลกัษณ์  ตูด้บัเพลิงมี  2  แบบ คือ 

4.1)  แบบสายส่งน ้าดบัเพลิงชนิดสายยางแบบลอ้หมุน  (fire  hose  rell)   มี
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  1  น้ิว  ความยาว  30  เมตร 

 
 
 
 

                                         

                                                                              

ภาพ  12   อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดสายยางแบบลอ้หมุน  (fire  hose  rell) 
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4.2)  แบบสายส่งน ้าดบัเพลิงชนิดสายผา้ ใบแบบพบั  ( fire  hose  rack) มี
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  1  น้ิว  ความยาว  30  เมตร 

5.  ระบบท่อยนื (ท่อน ้าดบัเพลิง) อาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างหลงั
การบงัคบัใชก้ฎกระทรวง ฉบบัท่ี  33 ( พ.ศ. 2535)  ตอ้งมีระบบท่อยนืแบบท่อเปียก  ท่อ
ยนืตอ้งเป็นโลหะผวิเรียบท่ีสามารถทนความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1.2  เมกะปาสกาล
มาตร โดยท่อดงักล่าวตอ้งทาดว้ยสีแดงติดตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร  
ระบบท่อยนืทั้งหมดตอ้งต่อเขา้กบัท่อประทานส่งน ้าและระบบส่งน ้าจากแหล่งจ่ายน ้า
ของอาคารและจากหวัรับน ้าดบัเพลิงนอกอาคาร 
 

                          

                                                                                                    

ภาพ  13  อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดสายผา้ใบแบบพบั  (fire  hose  rack) 
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 ภาพ  14   หวัรับน ้าดบัเพลิงนออกอาคาร 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั 
 สมพร  นาคประทุม (2551)  ไดศึ้กษาสภาพอาคารการใชง้านและการรักษาความ
ปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของอาคารสุโขทยัและอาคารท่าชยั  มหาวทิยาลยัรามค าแหง พบวา่  
อาคารดงักล่าวมีการใชง้านไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ งการออกแบบการก่อสร้าง  มี
การปรับปรุงดดัแปลงสภาพหอ้ง  โดค านึงถึงความเหมาะสมของการใชง้าน เท่านั้น  ซ่ึง
การด าเนินการดงักล่าวอาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภยัในการใชอ้าคารคือ 
 1.  เม่ือมีการปรับปรุงหอ้งใหม่เสร็จมิไดมี้การปรับแต่งสภาพป้ายบอกทางออกหนีไฟ 
และติดตั้งไฟแสงสวา่งฉุกเฉินไวใ้หมี้ความเหมาะสมกบัสภาพหอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2.  มีการใชป้ระตูทางหนีไฟ ผิดไปจากการออกแบบการใชง้าน  คือ  มีการเปิด
ประตูไวต้ลอดเวลาโดยไม่มีการปิดประตู 
 3.  มีการวางวสัดุต่างๆ กีดขวางทางเดินบริเวณบนัไดหีไฟและประตูทางออกหนี
ไฟ 
 4. มีการปิดลอ็คประตูหนีไฟท่ีใชเ้ป็นทางออกส าหรับเม่ือเกิดเหตุเพลิไหม ้

                          

                  
             

    ภาพ  15   ท่อน ้าดบัเพลิงชนิดท่อยนืภายในอาคาร ทางบนัไดหนีไฟ 
 

 

 

 

ทีม่า   จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั  (หนา้  260)  
            โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ,์  2551 



 26 

 5.  มีการท าอาหารบริเวณท่ีใกลก้บัอุปกรณ์ตรวจจบัสญัญาณเตือนภยัท าใหส้ญัญาณ
เตือนภยัท างานโดยไม่มีเหตุเพลิงไหม ้ 
 สามารถ  ตระกลูไตรพฤกษ ์(2547) แนวความคิดในการศึกษาการอพยพหนีอคัคีภยั
ในอาคารสูงประเภทอาคารส านกังาน  เพื่อเป็นแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม  
การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเป็นการหาหนทางและวิธีการท่ีดี   มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาชีวิตของ
ผูท่ี้อยูภ่ายในอาคาร  ผูว้จิยัใชอ้าคาราธรซิต้ีเทาวเ์วอร์ อาคารซีพีเทาวเ์วอร์  อาคารลิเบอร์ต้ี 
สแควร์   อาคารสหวริิยา  กลุ่มฝ่ายบริหารอาคาร   กลุ่มฝ่ายผูใ้ชอ้าคารเป็ นกรณีศึกษา  
ผูว้ิจยัท าการศึกษาเร่ืองของการอพยพหนีอคัคีภยัของอาคารสูง  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือป้องกนัอคัคีภยัของอาคารสูง  จากการวจิยัพบวา่ การเกิดอคัคีภยัในส านกังาน
ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่  ควรใหก้ารศึกษาซ่ึงเป็นวิธีการ
ป้องกนัการเกิดเพลิงไหมภ้ายในอาคารคือ  ใหมี้การฝึกอ บรมเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ระวงัอคัคีภยัภายในอาคาร  ควรมีการติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัอคัคีภยัประจ าทุกพ้ืนท่ีในอาคาร  
มีช่องบนัไดหนีไฟท่ีมีลกัษณะก่ออิฐทนไฟฉาบปูนเรียบ  พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก
แก่คนพิการโดยมีลิฟตด์บัเพลิงดว้ย  แต่ละชั้นควรมีถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีติดตั้งไวช้ั้นละ
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ถงั ติดตั้งตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงทุกกชั้น 
 ภาคย ์ เทพวลัย ์ (2549)  การศึกษ าสภาพ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการ
ป้องกนัอคัคีภยัของสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ประชากรท่ี ใชใ้นการศึกษาเป็น
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของสถานประกอบการ  จ านวน 387 คน  โดยศึกษาดา้นการขดัขวาง
ป้องกนั (Prevention)  ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communications)  ดา้นการหลบหนี 
(Escape)  ดา้นการจ ากดัวงพ้ืนท่ี (Containment)  ดา้นการดบัไฟ (Extinguishment)  
ผลการวจิยัพบวา่  ส่วนใหญ่มีสภาพในการป้องกนัอคัคีภยัท่ีดี  แต่มีบางส่วนท่ีด าเนินการ
ไม่ถูกตอ้ง  เช่น  ระบบสญัญาณในการแจง้เหตุเพลิงไหม ้ การติดตั้งเกบ็สายฉีดน ้าดบัเพลิง  
และระบบน ้าส ารองไม่พร้อมใชง้าน ขาดการประสานงานในการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ   
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของผูป้ฏิบติัพบวา่  ผูป้ฏิบติังานไม่รู้วธีิปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้ ไม่รู้จกัเส้นทางหนีไฟ  ไม่มีความระมดัระวงัในการใชเ้ช้ือเพลิง  ขาดความ
พร้อมในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัอคัคีภยั   



 27 

 พนัธ์ุพร  นรพลัลภ (2542)  การวเิคราะห์การเกิดอคัคีภยัของอาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตคลองเตย  ผูว้จิยัตอ้งการวเิคราะห์การเกิดอคัคีภยัของ
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร  โดยเนน้การวเิคราะห์ส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดหรือสนบัสนุน
ใหเ้กิดอคัคีภยัในอาคารสูง   ไดแ้ก่  กฎหมายท่ีใชค้วบคุมการก่อสร้างอาคารสูง  รวมทั้ง
การบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายอนัเกิดจาก
อคัคีภยั  อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในอาคารสูงและสถานภาพอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร  
จากผลการศึกษาศกัยภาพการเกิดอคัคีภยัในอาคารสูงช้ีใหเ้ห็นวา่อาคารสูงในเขตคลองเตย 
กทม. ประเภท 16-25 ชั้น และอาคารสูงมากกวา่ 25 ชั้น มีการเตรียมความพร้อมของ
ระบบการป้องกนัอคัคีภยัในแต่ละปัจจยั  ผา่นเกณฑก์ าหนดมกกวา่อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05)  
เม่ือเปรียบเทียบกบัอาคารสูงประเภท 5-10 ชั้น และอาคาร 11-15 ชั้น  และผลการใชส้ถิติ
วเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่  อาคารสูงในเขตคลองเตย  มีขอ้บกพร่องเ ก่ียวกบัทางและ
บนัไดหนีไฟ  รวมทั้งระบบไฟฟ้าจดัเป็นประเดน็ปัญหาส าคญัของปัจจยัเสริม  ซ่ึงอาคาร
สูงโดยส่วนใหญ่มีรายการท่ีตอ้งแกไ้ขตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (2540) เน่ืองจากไม่มี
แผนผงัท่ีใชแ้สดงอาคารแต่ละชั้น ต าแหน่งหอ้งทุกหอ้ง ต าแหน่งท่ีเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลิง
และต าแหน่งประตูหรือบนัไดหนีไฟ  ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการในการป้องกนั
และบรรเทาความเสียหายจากการเกิดอคัคีภยัในอาคารสูงดว้ย 
 
  



 

บทที่  3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย   

  
การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาอาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง (หวัหมาก)   ท่ี

มีการก่อสร้างอาคารก่อนและหลงั  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร   โดยท าการศึกษาสภาพอาคาร
ลกัษณะการใชง้านของอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั  เพื่อน าผล
การศึกษาไปท าการปรับปรุงสภาพอาคารใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร   และ
ด าเนินการจดัท า มาตรการการรักษาความปลอดภยัภายในอาคารของมหาวิทยาลยั
รามค าแหงดา้นอคัคีภยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1.  พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นอาคารของมหาวทิยาลยัรามค าแหง (หวัหมาก)  ท่ีมี
ความสูงตั้งแต่ 23  เมตร หรืออาคารขนาด 5 ชั้นข้ึนไป โดยมีอาคารท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 
 1.1  อาคารขนาด  5  ชั้น  จ านวน  19  อาคาร  ประกอบดว้ยอาคารเรียน   
คณะ/ส านกั/สถาบนัและอาคารส านกังาน 
 1.2  อาคารขนาด  6  ชั้น  จ านวน  6  อาคาร  ประกอบดว้ยอาคารเรียน/คณะ 
และอาคารส านกังาน 
 1.3  อาคารขนาด 7  ชั้น จ านวน  2  อาคาร คือ  อาคารสวรรคตโลก  อาคาร 
ส านกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
 1.4  อาคาร ขนาด  8  ชั้น จ านวน  3  อาคาร คือ  อาคารท่าชยั  อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร์  อาคารเศรษฐศาสตร์ (ใหม่) 
 1.5  อาคาร ขนาด  9  ชั้น  จ านวน  1  อาคาร คือ อาคารส านกัพิมพ ์
 1.6  อาคาร ขนาด  10  ชั้น  จ านวน  1  อาคาร คือ อาคารปฏิบติัการคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 1.7  อาคาร ขนาด  17  ชั้น  จ านวน  1  อาคาร คือ อาคารสุโขทยั 
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 2.  ประชากรเป็นผูบ้ริหารงานอาคารและบุคลากรประจ าอาคารของมหาวิทยาลยั 
คือ 
 2.1  ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/กอง 
 2.2  หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะ/ส านกั/สถาบนั 
 2.3  หวัหนา้งานผูรั้บผิดชอบอาคารสถานท่ีของอาคารท่ีส ารวจ  
 
กลุ่มตัวอย่าง   
 ใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน   150    คน  จากผู ้
บริหารงานอาคารและบุคลากรผูท่ี้รับผิดชอบในการใชอ้าคารประกอบดว้ย  หวัหนา้ส านกังาน
เลขานุการ  ผูอ้  านวยการกอง  หวัหนา้งานและผูรั้บผิดชอบการใชอ้าคาร 
 
เคร่ืองมือในการวจิยั  

1.  แบบสมัภาษณ์  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ 
 1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
 1.2  การตรวจสภาพของอาคารและลกัษณะการใชง้านของอาคาร 
 1.3  การตรวจมาตรการการรักษาความปลอดภยัของอาคาร 

2.  แบบส ารวจการบนัทึกภาพอาคารมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการส ารวจสภาพและลกัษณะการใชง้านของ
อาคารภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  โดย การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูมี้
หนา้ท่ีรับผิดชอบการใชอ้าคารตามขอ้มูลในแบบสมัภาษณ์  สงัเกตการใชง้านของ
อุปกรณ์ความปลอดภยัภายในอาคารโดยการบนัทึกภาพการติดตั้งและลกัษณะการใช้
งานของอุปกรณ์ความปลอดภยั 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สภาพของอาคารท่ีมีการก่อสร้างและการติดตั้ งอุปกรณ์ความปลอดภยัภายใน
อาคารตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร  โดยเปรียบเทียบระหวา่งอาคารท่ีสร้างก่อนและหลงั
การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
 2.  ลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์ความปลอดภยัภายในอาคาร  โดยวเิคราะห์
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และจากการถ่ายภาพเพ่ือเปรียบเทียบวธีิการ ใชง้านตาม พ .ร.บ. 
ควบคุมอาคาร 
 3.  น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาพและลกัษณะการใชง้านของอาคารท่ีไม่
ถูกตอ้งไปก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัของอาคารดา้นอคัคีภยั 
 4.  สถิติท่ีใชใ้นการใชว้จิยั  ใชค่้าร้อยละวเิคราะห์เคร่ืองมือ 
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