รายงานการวิจัย
เรื่อง

การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยคณะผูว ิจัย
1. นางประกายดาว วงษทอง
2. นางสาวนราวดี ทรงไตรย
3. นายสมชาติ บัวทอง
4. นายศุภชัย บุญฤทธิ์
5. นางสาวธนาวดี ชะเอมทอง
6. นางสาวศิริรัตน อุบลพงษ
7. นางสาวขนิษฐา จันทรศิริ
8. นายชัยยุทธ แกวพลอย
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บทคัดยอ
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ปที่วิจัย

: การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: นางประกายดาว วงษทอง
หัวหนาโครงการ
นางสาวนราวดี ทรงไตรย
ผูวิจัย
นายสมชาติ บัวทอง
ผูวิจัย
นายศุภชัย บุญฤทธิ์
ผูวิจัย
นางสาวธนาวดี ชะเอมทอง
ผูวิจัย
นางสาวศิริรัตน อุบลพงษ
ผูวิจัย
นางสาวขนิษฐา จันทรศิริ
ผูวิจัย
นายชัยยุทธ แกวพลอย
ผูวิจัย
: 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงใน 4
ดาน ไดแก ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค ดานการเพิ่มคุณคางาน ดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน กลุมประชากรเปาหมายที่
ใช ในการศึกษา ได แก บุคลากรที่ทํางานในกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 300
คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงานของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
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
(1)

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

(2)

กิจกรรม/โครงการ
ใน ปงบประมาณ 2554 มีกิจกรรม/โครงการ ที่จะดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน
- โครงการติดตั้งมิเตอรตามอาคารที่กําหนด

บทคัดยอ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผูวิจัย
ปที่วิจัย

: ความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: นายสนั่น อุนฐิติวัฒนและคณะ
: 2552

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาตนเองของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน 3 ดาน คือ
ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาตอ และดานการเรียนรูดวยตนเอง จําแนกเปนประเภท
ตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ กลุม
ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก บุ ค ลากรกองอาคารสถานที่ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
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
(1)

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. ผลการศึ ก ษาข อ เสนอแนะของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่ สํ า นั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เขียนตอบแบสอบถามปลายเปด สรุปไดดังนี้
- ตองการใหสงอบรมคอมพิวเตอรทุกคนและอบรมอยางตอเนื่อง
- ควรมีการเปลี่ยนการทํางานหมุนเวียนเพื่อใหมีประสบการณในการทํางาน
- ควรใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม
- ควรใหผูมีความรูเฉพาะดานแตละงานจัดอบรมถายทอดความรูกันเอง
ภายในหนวยงาน
- ตองการดูงานที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม

(2)
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: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: นางประกายดาว วงษทองและคณะ
: 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

(1)

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

(2)
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In the current inquiry, the researcher is concerned to investigate the selfdevelopment 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
(3)

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 selfdevelopment 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.
(4)

บทคัดยอ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผูวิจัย
ปที่วิจัย

: ความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: นางประกายดาว วงษทอง
: 2551

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาตนเองของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน 3 ดาน คือ
ด า นการฝ ก อบรมดู ง าน ด า นการศึ ก ษาต อ และด า นการพั ฒ นาสายอาชี พ และเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่ สํ า นั ก งาน
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
(1)

2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สํ านักงานอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง จําแนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
หนวยงาน ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน
2.1 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มี เ พศ อายุ ต า งกั น มี ค วามต อ งการพั ฒ นาตนเองโดยภาพรวม และรายด า นทุ ก ด า น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 บุคลากรกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามต อ งการพั ฒ นาตนเองโดยภาพรวม และด า นการ
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

(2)

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพน้ําทิ้งภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง

Factors Affecting Waste Water Quality at Ramkhamhaeng University
ทองเปลว กรุดพันธและคณะ1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทิ้ง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพน้ําทิ้ง ผลที่เกิดจากคุณภาพ
น้ําทิ้งและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากน้ําทิ้งภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง จากคาปนเปอน จํานวน 10 ตัวแปรซึ่ง
ไดแก คา BOD COD TS SS DO TKN TP pH FOG และT เปนปจจัยวัดคามาตรฐานน้ําทิ้งของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด 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 เพื่อใหน้ําทิ้งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง เชน อาคารคีรีมาศ อาคารคณะวิทยาศาสตร 8

ชั้น สํานักพิมพ สวนอาคารคณะ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น ซึ่งมีระบบบําบัดทางเคมีแลว ตองทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบําบัดทางเคมี ใหสามารถ
ทํางานไดตามปกติ
1

กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2
4. บอพักน้ําทิ้ง 3 บอ มีดังนี้
- บอพักน้ําทิ้งที่ 1 อยูระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มัธยม) เปนลํารางไปจนถึง
โรงเรียนสาธิตประถม ลักษณะเปนลํารางรับน้ําจากบริเวณอาคารในพื้นที่ คุณภาพน้ําทิ้งใกลเคียงกับมาตรฐานน้ําทิ้ง
เนื่องจากเปนลํารางธรรมชาติ มีพืชน้ําเปนตัวชวยบําบัดแบบธรรมชาติและตองเพิ่มเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดลงใตน้ํา
(แบบ jet) จํานวน 2 ตัว เพื่อชวยปรับสภาพน้ําทิ้งกอนระบายสูทอเมนหลักของ
กรุงเทพมหานคร
- บอพักน้ําทิ้งที่ 2 อยูขางอาคารสุโขทัย ลักษณะเปนบอพักน้ําทิ้งที่มีขนาดใหญพอสมควร รับน้ํา
ทิ้งในอาคารในพื้นที่มีตัวเติมอากาศ แตยังไมเพียงพอตองเพิ่มตัวเติมอากาศแบบเติมออกซิเจนลงน้ํา (แบบ Air jet)
จํานวน 2 ตัว
- บอพักน้ําทิ้งรวมที่ 3 อยูหลังอาคารกงไกรลาศ ซึ่งไดแกไขระบบบําบัดน้ําเสียอยางสมบูรณแลว
โดยมีบอดักไขมันรวม เครื่องตักขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียรวมและบอพักน้ํารวม ในบอพักน้ํารวมยังมีตัวเติมอากาศ
แบบหัวฉีดลงใตน้ํา (แบบ jet) เพื่อปรับสภาพน้ําทิ้งกอนสูบระบายไปยังทอเมนน้ําทิ้งหลักของกรุงเทพมหานครตอไป
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

โครงการวิจัย
เรื่ อง

“การศึกษาสภาพ ลักษณะการใช้ งานและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ของอาคาร ภายใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
โดย
นายสมพร นาคประทุม

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นส่ วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอานาจตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ .ศ. 2541 เป็ นสถานศึกษาและวิจยั แบบตลาด
วิชาที่ผศู้ ึกษาสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้องมาเข้าชั้นเรี
ยนที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ ทั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้กาหนดนโยบา ยพื้นฐานในส่ วนที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้วา่
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 1)
“...ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างเสริ มความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อั นมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ใน
ศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่ งรัดพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”
จากการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะให้แก่ ประชาชนทัว่ ไป มหาวิทยาลัยจึงได้รับ บุคคล
ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ของประเทศไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่า (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2547, หน้า 6)
“ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้คู่คุณธรรม มีความ
เป็ นผูน้ าเพื่อสร้างสรรค์สงั คมไทยให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืน สนับสนุนการศึกษาวิจยั เพื่อ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง
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การศึกษาไ ปสู่ ปวงชน นาวิชาการไปสู่ ความเป็ นสากลเพื่อเป็ นศูนย์กลางการศึกษาแห่ง
หนึ่งของโลก ”
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีอาคารสาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ น
อาคารขนาด 1 ชั้นและอาคารขนาด 2 ชั้น ซึ่ง มี เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาในขณะนั้น ต่อมามหาวิทยาลัย ได้พฒั นาการจัดการศึกษาให้เจริ ญรุ ดหน้า และ
ทันสมัยยิง่ ขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้ง
การสอน ทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ การและการสอน การสอนแบบ
e-Learning ตลอดจนการใช้ Video Conferencing System ผ่านสัญญาณดาวเที ยมไปสู่
ห้องเรี ยนเป็ นต้น ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา
สาหรับประชาชนด้วยการกาหนดหลักสู ตร การสอนของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) จานวน 71 สาขาวิชา โดยจาแนก
เป็ นระดับปริ ญญาตรี 26 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ระดับ
ปริ ญญาโท 32 สาขาวิชา ระดับปริ ญญาเอก 8 สาขาวิชา รวมทั้งหลักสู ตร นานาชาติ /
ภาษาอังกฤษอีก 3 สาขาวิชา (กองแผนงาน , 2547, หน้า 2) มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึง
จาเป็ นต้องดาเนินการจัดการศึกษา ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคอย่า งเป็ นระบบ
กล่าวคือ ในส่ วนกลางนอกจากจะเปิ ดการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก กรุ งเทพฯ แล้ว ยังได้จดั ตั้งวิทยาเขตเป็ นมหาวิทยาลัย
รามคาแหง 2 ขึ้น ณ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ พร้อมกันนั้นก็ได้ขยายการจัดการศึกษา
กระจายสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็ นสาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ
ถึง 30 จังหวัด เพื่อให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นภูมิภาคได้เพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามความประสงค์
จากการที่มหาวิทยาลัยมีความ
เจริ ญก้าวหน้าทางการศึกษามากขึ้นทาให้อาคารเรี ยนมีไม่เพียงพอต่อนักศึกษาที่เพิม่ มาก
ขึ้น มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องทาการก่อสร้างอาคารเพิม่ ขึ้นเป็ นลาดับ โดยยกเลิกการใช้
งานอาคารขนาด 1 - 2 ชั้นและทาการก่อสร้างอาคารขนาดตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปทดแทน
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีอาคารเรี ยนและอาคารสานักงาน จัดอยูใ่ น
ประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษรวมจานวน 34 อาคาร
ประกอบด้วย อำคำรขนำด 5 ชั้น จานวน 19 อาคาร คือ อาคารกงไกรลาส, อาคาร
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เวียงผา , อาคารเวียงคา , อาคารศิลาบาตร , อาคารลายสื อไทย , อาคารคีรีมาศ , อาคาร
สานักงานอธิการบดี , อาคารสานั กเทคโนโลยีการศึกษา , อาคารคณะมนุษยศาสตร์
จานวน 2 อาคาร, อาคารคณะนิติศาสตร์ จานวน 2 อาคาร, อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ,
อาคารคณะรัฐศาสตร์ , อาคารคณะศึกษาศาสตร์ , อาคารคณะบริ หารธุรกิจ , อาคาร
บริ การและบริ หาร , อาคารเรี ยนรวมและโรงอาหาร (อาคารนพมาศ ), อาคาร
สานักหอสมุดกลาง, อำคำรขนำด 6 ชั้น จานวน 6 อาคาร คือ อาคารวิทยบริ การ
และบริ หาร , อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (หลัง เก่า ), อาคารนครชุม (คณะศึกษาศาสตร์ )
อาคารศรี ชุม (อาคารปฏิบตั ิการ 5 ชั้น), อาคารสาธิตมัธยม (DS1), อาคารสาธิตประถม
อำคำรขนำด 7 ชั้น จานวน 2 อาคาร คือ อาคารสวรรคโลก, อาคารสานักบริ การทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล อำคำรขนำด 8 ชั้น จานวน 3 อาคาร คือ อาคาร
คณะเศรษฐศาสตร์ (หลังใหม่) อาคารท่าชัย และอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ อำคำร
ขนำด 9 ชั้น จานวน 1 อาคาร คือ อาคารสานักพิมพ์ อำคำรขนำด 10 ชั้น
จานวน 1 อาคาร คือ อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบตั ิการ) อำคำรขนำด 17
ชั้น จานวน 1 อาคาร
คือ อาคารสุ โขทัย และ อำคำรขนำด 25 ชั้น จานวน 1
อาคาร คือ อาคารเอกศาสตร์ จากอาคารดังที่กล่าวแล้วส่ วนใหญ่เป็ นอาคารที่ใช้เป็ น
ห้องเรี ยน ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการและใช้เป็ นสานักงานของคณะ สานัก ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกรวม 6 อาคาร คือ อาคารอเนกประสงค์
และลานจอดรถยนต์ขนาด 6 ชั้น อาคารคณะบริ หารธุรกิจขนาด 8 ชั้น , อาคาร
คณะรัฐศาสตร์ขนาด 12 ชั้น อาคารเรี ยนรวมและอาคารปฏิบตั ิการขนาด 7 ชั้น (คณะ
มนุษยศาสตร์ ) , อาคารคณะวิทยาการจัดการขนาด 14 ชั้น และอาคารอเนกประสงค์
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม ) ขนาด 8 ชั้น ซึ่ง อาคารใดที่มี
ขนาดความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไปหรื อมีพ้นื ที่ใช้รวมกัน ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่
1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อมีความสู งตั้งแต่ 15 เมตร
ขึ้นไป, หรื อมีพ้นื ที่ใช้รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
จัดได้วา่ อาคารเหล่านั้นเป็ นอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่และอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่ง
ต้องมีระบบความปลอดภัยใช้ในอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 47, พ.ศ. 2540 มาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง)
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางในการป้ องกันการเกิดอัคคี ภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว คือ ให้จดั ทาแผน
หรื อมาตรการการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดยจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตาม
หลักสู ตรการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ควา มรู้ ความ
เข้าใจถึงวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมกรณี มี
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้มีการติดตั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์ระบบการเตือนภัยใน
อาคาร เช่น ระบบตรวจจับควัน ระบบตรวจจับความร้อน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ของแต่ละอาคาร รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยูเ่ สมอ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่ อง
มาตรการเพื่อป้ องกันเหตุอคั คีภยั ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ที่ ศธ 0508 / 37 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2550) แจ้งให้หน่วย
ราชการและสถานศึกษาดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว คือ ให้สถานศึกษาจัดเตรี ยม
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงชั้นต้น จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
อาคารและสถานที่ประจาวัน จัดอบรมให้เจ้า หน้าที่มีความรู ้ดา้ นการป้ องกัน การระงับ
เหตุ การหนีภยั จา กอัคคีภยั และการแจ้งเตือนภัย โดยให้มีแผนปฏิบตั ิและฝึ กซ้อมอย่าง
สม่าเสมอ มีการจัดเก็บและขนย้ายเอกสารที่อยูภ่ ายในอาคารให้เรี ยบร้อยเพื่อมิให้เป็ น
แหล่งเชื้อเพลิง จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคารเป็ นประจาเพื่อ ให้
เกิดความปลอดภัย จัดให้มี ระบบสัญญาณเตือ นภัย การสื่ อสาร การแจ้งเหตุ และมี
แผนผังอาคารบริ เวณโดยรอบที่สามารถเห็นได้ชดั เจน ทั้งนี้ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริ หารส่ วนราชการและหน่วยงานทุกแห่ง โดยให้ดาเนินการตามมาตรการนี้อย่าง
เคร่ งครัด
งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ สานักงาน อธิการบดี
ซึ่ งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวติ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ภัยจากการโจรกรรม
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ภัยจากการลักทรัพย์ของนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ภัยจาก
การใช้งานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยและภัยที่เกิดจากอุบตั ิภยั ต่างๆ ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่า
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ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภยั เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เมื่อใดเกิดเพลิงไหม้ข้ ึนจะส่ งผลทาให้เกิด
ความเสี ยหายอย่าง ร้ายแรง จากการรวบรวมข้ อมูลของ สานัก ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พบว่าระหว่าง ปี พ.ศ.2532-2548 สถิติการเกิดอัคคีภยั ของประเทศไทย มี
จานวน 40,753 ครั้ง มูลค่าความเสี ยหายมากกว่า 19,000 ล้านบาท และจากการรวบรวม
สถิติการเกิดอัคคีภยั ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 พบว่า มีจานวน 774 ครั้ง มูลค่า
ความเสี ยหายมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุการเกิดอัคคีภยั ส่ วนใหญ่จะเกิดจากความ
ประมาทในการใช้ไฟฟ้ า จุดธูปเทียนบูชาพระ การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดย
ไม่ระมัดระวัง สถานที่ที่เกิดอัคคีภยั ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยและชุมชนที่มีความ
หนาแน่นหรื อมีความแออัดข องประชาชน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า
และอาคารโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานความร้อนและอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภยั ดังนั้น การป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการช่วยลดค วามสู ญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชนและของประเทศ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอัคคีภยั
เป็ นความรับผิดชอบของทุกภาคส่ วนในสังคม (สถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั บางเขน . 2552,
กุมภาพันธ์ . สานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย) อัคคีภยั เป็ นภัยที่เกิดจากเพลิงไห ม้
เป็ นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อ
ชีวติ ทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัคคีภยั สามารถเผาผลาญทรัพย์สิน
ให้วอดวายในชัว่ ระยะเวลาไม่กี่ชวั่ โมงและเป็ นปั ญหาสาคัญที่นาความสู ญเสี ยมาสู่
ประเทศ (เกชา ทีระโกเมน. 2542, สถาปั ตยกรรมกับการป้ องกันอัคคีภยั )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ ึนหลายครั้งแต่ละครั้ง
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการดับเพลิงได้โดยไม่ได้รับความเสี ยหายมาก
เช่น การเกิดเพลิงไ หม้ข้ ึนที่อาคารเรี ยนขนาด 5 ชั้น จานวน 2 ครั้ ง ครั้งที่ 1 สาเหตุ
เกิดจากสะเก็ดไฟจาก การเชื่อมโครงเหล็ก ตกลงไปถูกวัสดุที่ติดไฟได้โดยง่าย ซึ่งวางอยู่
ด้านล่าง ครั้งที่ 2 สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เครื่ องถ่าย
เอกสารเนื่องจากมิได้มีการ ถอดปลัก๊ ไฟฟ้ าออกหลังจากเลิกใช้งาน นอกจากนี้ย งั มีการ
เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารสานักงานซึ่งเป็ นอาคารขนาด 5 ชั้นขึ้นจานวนอีก 2 ครั้ง โดย
สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรเครื่ องใช้ไฟฟ้ า คือ พัดลมระบายอากาศ ที่มิได้มีการ
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ปิ ดการใช้ หลังจากเลิกใช้ งานแล้ว สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดงั ที่กล่าวล้วนแล้วเกิดจาก
ความประมาท และความไม่มีความรอบคอบในการทางานและการใช้
งานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ได้มีมาตรการ
เกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั งานสวัสดิการและรั กษาความปลอดภัย จึงได้จดั โครงการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและการระงับอัคคีภยั ในอาคารสู งขึ้นจานวน 2 รุ่ น คือ
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2549 มีผเู ้ ข้าร่ วมรับการฝึ กอบรมจานวนรุ่ นละ 90 คน ต่อมา
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 งานสวัสดิการและรักษาความป ลอดภัย ได้ เชิญผูท้ ี่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่จากคณะ /สานัก /สถาบัน /กอง เพื่อชี้แจง
และมอบหมายให้ดาเนินการ เกี่ยวกับการป้ องกันและการระงับอัคคีภยั ในอาคาร โดยให้
ดาเนินการสารวจอุปกรณ์ดบั เพลิงภายในอาคารที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
ดาเนินการจัดทาแผนการป้ องกันอัคคีภยั ภายในอาคาร จากการดาเนินงานดังกล่าวพบว่า
1. มีการให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนและไม่ชดั เจนตามที่งานสวัสดิการและรักษาความ
ปลอดภัยต้องการ
2. ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดของอุปกรณ์และสภาพของอาคารตาม พ .ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ได้
3. ไม่สามารถจัดทาแผนการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้สอดคล้องกับสภาพ
อาคารในหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าวทาให้งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัยไม่
สามารถดาเนินการกาหนดมาตรการในการรักษาความปลอ
ดภัย ด้านอัคคีภยั ของ
มหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น การศึกษาสภาพ ลักษณะการใช้งานและมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ของมหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็ นต้องทาการศึกษา ทั้งนีเพื
้ ่อนา
ผลการศึกษาไปดาเนินการวางมาตรการและหาแนวทางป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ในสถานที่
ราชการเพือให้
่ เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก ) ที่มีการ
ก่อสร้างอาคารก่อนและหลังตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
2. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานของอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหงตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่บงั คับใช้กบั อาคาร เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้าน
อัคคีภยั
3. เพื่อศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
ขอบเขตของการวิจยั
การทาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาสภาพอาคาร ลักษณะการใช้งานและ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(หัวหมาก) เท่านั้นโดยมีการศึกษาข้อมูลต่างๆของอาคารภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
1. ศึกษาสภาพอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแห ง (หัวหมาก ) ที่มีการใช้
อาคารก่อนหรื อหลังแห่ง พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยทาการสารวจและบันทึกภาพจาก
อาคารจริ ง จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพอาคารที่เป็ นไปตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร หรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยมาตรการการการ
รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
2. ศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้อาคารโดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารงานอาคารและ
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย
3. ศึกษาบุคลากรภายในอาคารเกี่ยวกับการใช้อาคารและการกาหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะได้นาไปปรั
บปรุ งสภาพอาคารของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามข้อกาหนด พ .ร.บ.ควบคุมอาคารและไปกาหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
สภาพของอาคาร หมายถึง สภาพโครงสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(หัวหมาก) ที่มีความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นหรื ออาคารที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
โดยเน้นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและการระงับอัคคีภยั เช่น โครงสร้างการ
ติดตั้งของบันไดทางหนีไฟและประตูทางหนีไฟ การติดตั้งแผนผังและป้ ายแสดง
เส้นทางหนีไฟ การติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิง
ลักษณะการใช้งาน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ตามโครงสร้างของ
อาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) โดยเน้นวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
ตามโครงสร้าง เช่น บันได- หนีไฟ ประตูทางหนีไฟ ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง
การติดตั้งป้ ายแสดงเส้นทางหนีไฟและแผนผังอาคารฯลฯ
การรักษาความปลอดภัย หมายถึง การรักษาความปลอดภัย อาคารที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มาตรการการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การจัดเตรี ยมความพร้อมของอาคาร
และบุคลากรสาหรับการป้ องกันอัคคีภยั และการระงับอัคคีภยั เช่น การจัดทาแผนการ
ป้ องกันและการระงับเหตุเพลิงไหม้ การจัดทาแผนอพยพคนออกจากที่เกิดเหตุ การ
สารวจเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้
และการฝึ กซ้อมการใช้เครื่ องมือดับเพลิง
ผูใ้ ช้อาคาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารงานอาคารและบุคลากรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแล
การใช้อาคารของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ถนนรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
อัคคีภยั หมายถึง ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็ นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก่อให้เกิดความสูญเสี ยต่อชีวติ ทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ อัคคีภยั สามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้วอดวายในชัว่ ระยะเวลาไม่กี่ชวั่ โมง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ให้ทราบข้อมูล สภาพอาคารของมหาวิทยาลัยที่ มีการก่อสร้างอาคารก่อนการ
บังคับใช้ พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร และสามารถปรับปรุ ง สภาพอาคาร ให้ สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
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2. ทาให้ทราบ ลักษณะ และวิธี การใช้งานตามโครงสร้างของอาคารได้อย่าง
ถูกต้อง ตามระบบความปลอดภัยที่มีใช้ในอาคารตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร เกี่ยวกับ
ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั บุคลากรมีความปลอดภัยในการใช้อาคารทั้ งในสภาวะ
ปกติและในสภาวะที่เกิดเหตุอคั คีภยั
3. มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความปลอด ภัยอาคารของมหาวิทยาลัย
ด้านอัคคีภยั

1

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยว ข้องกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาค ารด้านระบบความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานและเป็ นแนวทางประกอบในการทาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้ องกับ
การทาวิจยั โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหัวข้อ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
2. กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี
3. ข้อกาหนดและหลักการของทางหนีไฟสาหรับการจัดวางผังอาคาร
4. เทคนิคการตรวจสอบระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
5. งานวิจยั การศึกษาสภาพอาคาร การใช้งานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านอัคคีภยั
6. มาตรการและการป้ องกันภัย
7. งานวิจยั การศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการป้ องกันอัคคีภยั
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเกิดอัคคี ภัยของอาคารสูงในกรุ งเทพมหานคร
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการอพยพหนีอคั คีภยั ในอาคารสู งประเภท
อาคารสานักงาน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 5 ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2543 ได้เพิ่มบทนิยามคาว่า อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ แลอาคารชุมนุมคน ไว้ดงั นี้
1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอบได้ มีความสู ง
ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น
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ดาดฟ้ า สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้า งถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุ ด
2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พ้นื ที่อาคาร
หรื อส่ วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการประเภทเดียวหรื อหลาย
ประเภท โดยมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไป
ภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรื อ
ชุมนุมคนได้ต้ งั แต่ 500 คนขึ้นไป
มาตรา 17 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ น มาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 “มาตรา 32ทวิ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้”
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กาหนดในกฎกระทรวงต้องจัดให้มีผตู้ รวจสอบด้านวิศวกรรมหรื อ
ผูต้ รวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทาการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของ
ตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ า และการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้ องกันและการระงับอัคคีภยั การป้ องกัน อันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุน่ วาย
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบเครื่ องกล หรื อระบบอื่น ๆ
ของอาคารที่จาเป็ นต่อการป้ องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อ
ทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาค ารตามวรรคหนึ่ง
โดยมิชกั ช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการต รวจสอบสภาพอาคารหรื อดาเนินการตาม
“มาตรา 46 หรื อ มาตรา 46ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป”
“มาตรา 46 ทวิ ในกรณี ที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าและการจัด
แสงสว่าง ระบบการเตือน การป้ องกันและการระงับอัคคีภยั การป้ องกันอันตราย เมื่อมี
เหตุชุลมุนวุน่ วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ าระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบเครื่ องกล
หรื อระบบอื่น ๆ ของอาคารตาม มาตรา 32ทวิ มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตราย
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ต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรื อก่อให้เกิด
เหตุราคาญหรื อกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิงแวดล้
อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
่
มีอานาจดังนี้
1. มีคาสัง่ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ใช้หรื อยินยอ มให้
บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบต่างๆ และจัดให้มีเครื่ องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ทอุี่ ปกรณ์
หรื อบริ เวณที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่ายที่อยูใ่ กล้กบั อุปกรณ์น้ นั
2. มีคาสัง่ ให้เจ้าของอาคารดาเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยูใ่ น
สภาพที่ปลอดภัยหรื อสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน ในกรณี มีเหตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
อีกก็ได้
ในกรณี ที่ไม่มีการปฏิบ ัติตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและหาก
อุปกรณ์ดงั กล่าวมีผลทาให้อาคารนั้นมีสภาพหรื อการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสัง่ ห้ามใช้อาคารนั้น
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้ มีเครื่ องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่
เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริ เวณอาคารหรื อบริ เวณดังกล่าว”
กฎกระทรวงและมติคณะรั ฐมนตรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ โดยมี
ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้ นไป การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับ พื้นดินที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุ ด
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2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้ างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อ
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการประเภทเดียวหรื อหลายปร ะเภท
โดยมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3. อาคารขนาดใหญ่ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อส่ วนใด
ของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นที่ประกอบกิ จการประเภทเดี ยวหรื อหลายประเภท โดย
มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อ
อาคารที่มีความสู งตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้นื ที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อ
ปั้นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงผนังของชั้นสู งสุ ด
4. อาคารสาธารณะ หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน
ได้โดยทัว่ ไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การ
นันทนาการ หรื อการพาณิ ชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง อาคารจอดรถ เป็ นต้น
5. สานักงาน หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็ น
สานักงานหรื อที่ทาการมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพรระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8)
และ (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับอาคารไว้ดงั นี้
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 29
อาคารสูงต้องมีดาดฟ้ าและมีพ้นื ที่บนดาดฟ้ าขนาดกว้างยาวด้านละไม่นอ้ ยกว่า 10.00 เมตร
เป็ นที่โล่งและว่างเพื่อใช้เป็ นทางหนีไฟทางอาก าศได้ และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนชั้น
ดาดฟ้ าที่จะนาไปสู่บนั ไดหนีไฟได้สะดวกทุกบันได รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์เครื่ องช่วย
ในการหนีไฟจากอาคารลงสู่ พ้นื ดินได้โดยปลอดภัยด้วย”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 44 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
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ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(3) ห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรื อประตูที่ทาด้วยวัตถุทนไฟปิ ดกั้นมิให้
เปลวไฟหรื อควันเข้าได้ มีหน้าต่างเปิ ดออกสู่ ภายนอกอาคารได้โดยตรงหรื อมีระบบอัดลม
ภายในห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงที่มีความดนั ลมขณะใช้งานไม่นอ้ ยกว่า3.86 ปาสกาลมาตร
ที่ทางานได้
อาคารใดที่ก่อสร้างใหม่หรื อดัดแปลงภายหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 อาคาร
เหล่านี้ ที่เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาด ใหญ่พิเศษ หรื อา คารสาธารณะ
ทุกอาคารต้องมีระบบความปลอดภัยอย่างน้อยตามพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร และ
กฎกระทรวงทุกฉบับดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี . กุมภาพันธ์ 2545.)
1. มีบนั ไดหนีไฟอย่างน้อย 2 บันได สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้ภายใน
1 ชัว่ โมง
2. บันไดทุกบันไดต้องมีวสั ดุไม่ติดไฟและสามารถทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
3. มีระบบควบคุมควันไฟในช่องบันได
4. มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าสารองกรณี ฉุกเฉิ น
5. มีระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
6. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
7. มีระบบดับเพลิงและมีการสารองน้ าสาหรับดับเพลิง
8. มีเครื่ องดับเพลิงชนิดมือถือ
9. มีระบบดับเพลิงชนิดหัวจ่ายอัตโนมัติ
10. มีหอ้ งปลอดควันไฟทุกชั้น ชั้นละ 6 ตารางเมตร
11. มีทางหนีไฟทางอากาศ
12. มีลิฟต์ดบั เพลิง
13. มีแปลนแผนผังอาคารติดตั้งทุกชั้น และมีที่เก็บแผนผังรวมที่ช้ นั 1
14. มีป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ ายบอกชั้น
15. มีถนนที่มีผิวจราจรรอบอาคาร
16. การป้ องกันช่องเปิ ดทะลุพ้นื ที่ไม่มีผนังปิ ดล้อม (Atrium)
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ในหมวดที่ 2 ส่ วนต่าง ๆ ของอาคารได้
กาหนดคุณสมบัติของบันไดหนีในส่ วนที่ 4 ไว้ กล่าวคือ
ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ช้ นั ขึ้นไปและสู งไม่เกิน23 เมตร หรื ออาคารที่สูงสามชั้น
และมีด าดฟ้ าเหนือชั้นที่สามที่มีพ้นื ที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบนั ไดของอาคาร
ตามปกติแล้ว ต้องมีบนั ไดหนีไฟทาด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมี
ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันไม่นอ้ ยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแถวและ
บ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ ช้ นั ให้มีบนั ไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมี
ชานพักบันไดทุกชั้น
ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า60 เซนติเมตร
และต้องมีผนังส่ วนที่ เป็ นบันไดหนีไฟพาดผ่านเป็ นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่ เป็ น
วัสดุทนไฟ ในกรณี บนั ไดหนีไฟทอดผ่านไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบนั ไดโลหะ
ที่สามารถเลื่อนหรื อยืดหรื อหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า80 เซนติเมตร
มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟกั้ นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็ นช่อง
ระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่
ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ มีพ้นื ที่รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1.4
ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 80
เซนติเมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 1.90 เมตร และต้องทาเป็ นบานเปิ ดชนิดผลักออกสู่ ภายนอก
เท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิ ดออก
ได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรื อทางออกสู่ บนั ไดหนีไฟต้องไม่มีธรณี หรื อขอบกั้น
ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่าความกว้างของบันไดและอีก
ด้านหนึ่งกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศเรื่ อง มาตรการเพื่อป้ องกันเหตุอคั คีภยั ใน
สถานศึกษาและสถานที่ราชการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 (ตามหนังสื อที่ ศธ
0508/37 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550) กล่าวคือ
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1. การจัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงชั้นต้น
2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาวัน เพื่อดูแลอาคารและสถานที่ในเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ
3. ให้แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เป็ นเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและขนย้าย
เอกสารวัสดุ จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ในการระวังป้ องกัน การระงับเหตุ การหนีภยั
จากอัคคีภยั และการแจ้งเตือนภัย โดยให้มีแผนปฏิบตั ิงานและฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ
4. ให้มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคารเป็ นประจาสม่าเสมอ หากก
ชารุ ด เสี ยหาย ให้รีบแจ้งผูร้ ับผิดชอบทราบและดาเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย
5. ให้มีการตรวจและดูแลการจัดเก็บและขนย้ายอุปกรณ์และขนย้ายเอกสารที่อยู่
ภายในอาคารให้เรี ยบร้อย เพื่อมิให้เป็ นแหล่งเชื้อเพลิง
6. ให้ประสานส่ วนราชการ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่
โดยรอบ ให้มีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแล และป้ องกันอัคคีภยั
7. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย การสื่ อสาร การแจ้งเหตุ และมีแผนผังอาคาร
บริ เวณโดยรอบที่สามารถเห็นได้ชดั เจน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบมาตรการและแนวทาง
ในการป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดย
มีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิตามมาตรการทั้ง 4 ข้อดังนี้ คือ
1. จัดทาแผนหรื อมาตรการป้ องกันแลระงับอัคคีภยั อุบตั ิภยั ขึ้นในหน่วยงาน
2. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งการ
ฝึ กอบรม ฝึ กซ้อมให้เป็ นไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานที่จดั ทาขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีประสิ ทธิภาพ
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมกรณี มีอุบตั ิภยั เกิดขึ้น
4. ติดตั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์ระบบการเตือนภัยต่างๆ ในอาคาร เช่น ระบบ
ตรวจจับควัน ระบบตรว จจับความร้อน โดยคานึงถึง ความเหมาะสมของแต่ละอาคาร
รวมทั้งการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพอยูเ่ สมอ และให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ซึ่งประกอบด้วย อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน
ข้ อกาหนดของหลักการของทางหนีไฟสาหรั บการจัดวางผังอาคาร (เกชา ทีระโกเมน .
2542, สถาปัตยกรรมกับการป้ องกันอัคคีภยั )
1. ตาแหน่งของบันได ทุกระยะ 60.00 เมตร ต้องมีบนั ไดหนีไฟอย่างน้อย 2
บันได และอย่างน้อย ½ จะต้องออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง
2. ทางหนีไฟ จะต้องถูกปิ ดล้อมต่อเนื่องจากบนลงล่าง
3. ขนาดของบันได จะต้องเพียงพอสาหรับการอพยพภายใน 1 ชัว่ โมง
4. ทางหนีไฟ ต้องมีต่อเนื่องจากชั้นดาดฟ้ าจนถึงทางออกชั้นล่างของอาคาร
5. สามารถป้ องกันควันไฟได้และต้องไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางเดิน
6. มีป้ายสัญลักษณ์บอกชั้น มีทิศทางการหนีไฟและมีแสงสว่างเพียงพอ
7. ทางหนีไฟต้องมีอย่างน้อย 2 ทาง และ 3 ทางเมื่อมีคนใช้อาคารเกิน 500 คน
และ 4 ทางเมื่อมีคนใช้อาคารเกิน 1000 คน
8. ทางเดินภายในอาคารที่ใช้เป็ นทางหนีไฟ ต้องปิ ดล้อมด้วยวัสดุทนไฟอย่าง
น้อย 1 ชัว่ โมง
9. ระยะทางตัน ตามข้อบัญญัติของกรุ งเทมหานคร คือ 10 เมตร วัดตามแนวทาง
เดิน ดังนั้นหากพบว่ามีระ ยะเกินกว่านี้ จะต้องแบ่งพื้นที่ป้องกันเพื่อให้ระยะทางตันได้
ตามกาหนด
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ภาพ 1 ข้อกาหนดของบันไดหนีไฟ
ทีม่ า จากสถาปั ตยกรรมกับการป้ องกันอัคคีภยั โดย เกชา ทีระโกเมน, 2542

ภาพ 2 ข้อกาหนดของทางหนีไฟต้องมีทิศทางออกสู่ภายนอกอาคาร
ทีม่ า จากสถาปั ตยกรรมกับการป้ องกันอัคคีภยั โดย เกชา ทีระโกเมน, 2542
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เทคนิคการตรวจสอบระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ในอดีตที่ผา่ นมาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีคนเสี ยชีวติ สวนใหญ่พบว่าเสี ยชีวติ
จากการออกจากอาคารไม่ได้เพราะประตูหนีไฟถูกล็อค ทาง หนีไฟถูกีดขวาง ทางหนี
ไฟมีไม่เพียงพอ สับสนในทิศทางการอพยพ ทาให้การหนีไฟทาได้ไม่ทนั จนกระทัง่ เกิด
การสาลักควันไฟ ขาดอากาศหายใจจนเป็ นเหตุให้เสี ยชีวติ ในที่สุด ประกอบกับอาคาร
ไม่มีระบบควบคุมควันไฟทาให้ควันไฟแพร่ กระจายไปยังพื้นที่ขา้ งเคียงหรื อข้ามชั้นไป
อย่างรวดเร็ วโดยไปตามแนวดิ่งที่ไม่ปิดกั้นด้วยวัสดุกนั ไฟลามไม่วา่ จะเป็ นบันไดหนีไฟ
หรื อช่องท่องานระบบ
ดังนั้น ทางหนีไฟถือว่าของอาคารเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ จาเป็ นต้องมีการ
ออกแบบให้เพียงพอเหมาะสมต่อสภาพการใช้อาคาร ลักษณะของผูใ้ ช้อาคาร เจ้าของ
อาคารต้องมีการดูแลรักษาอาคารและบารุ งรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้ อกาหนดในการจัดเตรี ยมเส้ นทางหนีไฟ
ข้อกาหนดหรื อหลักการพื้นฐานในการจัดเตรี ยมเส้นทางหนีไฟให้ได้มาตรฐาน
มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานมีดงั นี้
1. ในอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทุกประเภท ที่มีผอู้ ยูอ่ าศัย ต้องจัดเตรี ยมเส้นทางหนี
ไฟให้เพียงพอเหมาะสมต่อลักษณะอาคาร กิจกรรมใช้อาคารและพฤติกรรมของผูใ้ ช้
อาคาร เพื่อให้การอพยพไปสู่ พ้นื ที่ปลอดภัยในกรณี เกิดเหตุอคั คีภยั หรื อเหตุฉุกเฉิ นอื่นๆ
2. ต้องจัดเตรี ยมเส้นทางหนีไฟให้มีไม่นอ้ ยกว่า 2 ทาง เพื่ อให้มีทางเลือกใน
การหนีได้มากกว่า 1 เส้นทาง โดยจัดวางตาแหน่งเส้นทางทางหนีไฟทั้งสองเส้นทาง
ให้ห่างกันมากที่สุด หลีกเลี่ยงโอกาสการถูกปิ ดกั้นควันไฟทั้ง 2 เส้นทางพร้อมๆ กัน
3. ทางหนีไฟต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่สงั เกตเห็นได้โดยง่ายและต้องสามารถเข้าสู่
ทางหนีไฟได้โดยง่ายตลอดเวลา
4. ในอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทุกประเภทที่มีผอู้ ยูอ่ าศัย ต้องจัดเตรี ยมพื้นที่
ปลอดภัยจากควันไฟ ความร้อนหรื ออันตรายอื่นๆ ในช่วงเวลาที่เพียงพอสาหรับการ
อพยพหรื อจัดเตรี ยมสาหรับบรรเทาสาธารณภัยในการเข้ามาระงับเหตุหรื อช่วยเหลือคน
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ที่อยูภ่ ายในอาคาร เช่น จัดทาพื้นที่วา่ งหน้าบันไดหนีไฟ จัดทาห้องโถงหน้าลิฟต์
ดับเพลิงให้ปลอดควันไฟ จัดทาพื้นที่หลบภัยหรื อทาการกั้นแยกพื้นที่ในแนวราบ
สาหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่ชา้ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการ
เคลื่อนย้ายสู่พ้นื ที่ปลอดภัยอื่นๆ ต่อไป
5. ทางหนีไฟและเส้นทางหนีไฟต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีป้าย
บอกเส้นทางจากทุกพื้นที่ของอาคาร
6. เส้นทางหนีไฟต้องต่อเนื่องจากพื้นที่ใดๆ ในอาคารไปจนถึงจุดปลอดภัย
ขนาดเส้นทางทางหนีไฟต้องไม่ลดขนาดลง ไม่สลับสับซ้อน ไม่มีโอกาสสับสน ไม่
ผ่านพื้นที่ที่มีอนั ตรายหรื อนาไสสู่ ทางตัน
7. เส้นทางหนีไฟต้องได้รับการดูแลให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถหนีไฟได้โดยง่าย
สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางจากทุกส่ วนของอาคารตลอดเวลา ห้ามไม่ให้มีการปิ ดล็อค ปิ ด
กั้นการหนีไฟจากภายในอาคาร ยกเว้นสถานที่มีปัญหาต้องมีการควบคุม เช่น สถาน
กักกันที่มีผคู้ วบคุมตลอดเวลา เป็ นต้น
8. ประตูหนีไฟต้องผลักไปในทิศทางการหนีและสามารถเปิ ดย้อนกลับเข้าใน
อาคารได้เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย
9. เส้นทางหนีไฟต้องมีไฟแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะ
ปกติและสภาวะฉุกเฉิ นกรณี ไฟฟ้ าดับ
10. ต้องมีการป้ องกันไฟลามตามช่อ งเปิ ดในแนวดิ่ง ปิ ดล้อมบันไดหนีไฟใน
แนวดิ่งเพื่อการควบคุมแพร่ กระจายควันไฟ ให้สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้อย่าง
ปลอดภัย
11. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้สอยอาคาร ต้องมีการจัดเตรี ยมขนาด
ทางหนีไฟให้เหมาะสมและเพียงพอ
การตรวจสอบส่ วนประกอบของเส้ นทางหนีไฟ
1. ประตูหนีไฟ การตรวจสอบประตูหนีไฟต้องตรวจสอบถึงคุณสมบัติต่างๆ
ของประตู ขนาดความกว้างของประตู ทิศทางการผลักประตู การดึงปิ ดประตู
อุปสรรคสิ่ งกีดขวางการเข้าถึงประตู ระดับพื้นหน้าประตู โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้
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1.1) ประตูตอ้ งมีคุณสมบัติในการทนไฟโดยไม่มีการสูญเสี ยรู ปทรงและไม่
ส่ งความร้อนสูงเกินไปและต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานจากหน่วยงานหรื อ
สถาบันที่เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
1.2) ต้องมีคุณลักษณะที่สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ไม่ติดขัด ไม่มีการปิ ด
ล็อคและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาจากผูใ้ ช้อาคารที่อยูภ่ าย ในห้องในกรณี ที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิ น เพื่ออพยพไปสู่ พ้นื ที่ปลอดภัยได้โดยเร็ วที่สุดประตูตอ้ งมีลกั ษณะหรื อมี
เครื่ องหมายแสดงลักษณะให้แตกต่างจากส่ วนของผนังอย่างชัดเจน
1.3) ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์ช่วยบังคับให้ประตูปิดสนิทตลอดเวลา (door
closer) เพื่อป้ องกันควันไฟและความร้อนลามเข้ามาในพื้นที่ที่ป้องกัน
1.4) ประตูตอ้ งผลักไปในทิศทางการหนีไฟและเปิ ดกว้างได้ไม่นอ้ ยกว่า 90
องศา และไม่กีดขวางเส้นทางอพยพ
1.5) ประตูหนีไฟของอาคารสูงต้องสามารถเปิ ดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้
(Re entry) หากมีการล็อคประตูจากด้านในหรื อกาหนดให้ยอ้ นกลับได้ในบางชั้นจะต้อง
ระบุวธิ ีการเปิ ดที่สามารถทาได้ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นขึ้น และระบุตาแหน่งชั้นที่
สามารถเปิ ดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ชั้น
1.6) ประตูที่อยูใ่ นเส้นทางหนีไฟต้องมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า
800
มิลลิเมตร และพื้นทั้งสองด้านของบานประตูจะต้องมีระดับเท่ากัน

ภาพ 3 ประตูทางหนีไฟต้องสามารถผลักเปิ ดออกได้กว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 องศา
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 178)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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2. บันไดหนีไฟ บันไดถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ในการอพยพหนีไฟ บันได
หนีไฟต้องเป็ นจุดที่ปลอดภัยจากควันไฟและความร้อน มีสมรรถนะที่ดีสามารถลาเลียง
คนออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ไม่ลดขนาดลงจนกระทั่ งถึงจุดปล่อย
ออกที่ปลอดภัย บันไดหนีไฟมี 2 ประเภท คือ บันไดหนีไฟภายในอาคารและบันได
หนีไฟภายนอกอาคาร บันไดหนีไฟต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
2.1) บันไดหนีไฟต้องมีอย่างน้อย 2 ทาง อยูห่ ่างกันเกิน 60 เมตร เมื่อวัด
ระยะตามทางเดิน บันไดในอาคารสูงต้องมีการป้ องกันควันไฟในบันไดหนีไฟด้วย
2.2) บันไดหนีไฟในอาคารสูงต้องพิจารณาตามจานวนผูใ้ ช้อาคาร คือ
2.2.1 จานวนคนไม่เกิน 500 คน ต้องมีบนั ไดหนีไฟอย่างน้อย 2 ทาง
2.2.2 จานวนคน 50 - 1,000 คน ต้องมีบนั ไดหนีไฟอย่างน้อย 3 ทาง
2.2.3 จานวนคนมากกว่า 1,000 คน ต้องมีบนั ไดหนีไฟอย่างน้อย 4
ทางขึ้นไป
2.2.4 ขนาดเส้นทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.90 เมตร
ขนาดความสูงในเส้นทางหนีไฟต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.30 เมตร หากระดับฝ้ าต่าหรื อมี
อุปกรณ์ใดๆ ที่ยนื่ ต่าลงมาต้องไม่ต่ากว่า 2.00 เมตร และเมื่อรวมระยะความยาวของ
ส่ วนที่ยนื่ ต่าลงมาตามแนวเส้นทางหนีไฟแล้วต้องไม่เกิน
1 ใน 3 ของพื้นที่
เพดานเส้นทางหนีไฟนั้นๆ
2.3) บันไดหนีไฟในอาคารสูงต้องปิ ดล้อมป้ องกันภัยจากควันและความร้อน
ด้วยผนังทนไฟ โดยผนังและประตูหนีไฟต้องมีอ ั ตราการทนไฟไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
สาหรับอาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535) ส่ วนอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ให้ผนังและประตูหนีไฟมีอตั ราการทนไฟไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
(กฎกระทรวงฉบับที่ 50 พ.ศ. 2540)
2.4) ชานพักของบันไดต้อ งมีขนาดความกว้างในแนวทิศทางการหนีไฟไม่
น้อยกว่าขนาดความกว้างของบันได
2.5) บันไดหนีไฟต้องมีราวจับไม่นอ้ ยกว่า 1 ด้านและมีราวกันตกเพิ่มเติม
สาหรับด้านที่ไม่ติดผนังโดยมีความสูงจากระดับพื้นดินมากกว่า 750 มิลลิเมตร
2.6) บันไดหนีไฟต้องไม่มีสิ่งของวางกีดขวางทางเดินหนีไฟ
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2.7) กรณี เป็ นบันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีคุสมบัติ ดังนี้
2.7.1 ผนังอาคารที่ติดกับบันไดต้องเป็ นผนังทนไฟเช่นเดี่ยวกับผนัง
ภายในอาคาร และต้องมีความกว้างกว่าความกว้างของบันไดที่หนั หน้าเข้าหาอาคารไม่
น้อยกว่าข้างละ 3 เมตร
2.7.2 ประตูสาหรับบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่
ทาให้ประตูปิดด้วยตนเอง
2.7.3 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านหนึ่งของบันไดเปิ ด
โล่งตลอดเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 เพื่อมิให้มีการสะสมของควันไฟไม่อนุญาตให้ใช้
หน้าต่างที่สามารถปิ ดได้เป็ นช่องเปิ ดโล่ง
การตรวจสอบป้ ายหรื อเครื่ องหมายแสดงทางหนีไฟ
ป้ ายและเครื่ องหมายแสดงทางหนีไฟเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในเส้นทางหนีไฟ
ถือว่าเป็ นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ทุกอาคารพึงต้องมี ซึ่งกฎหมายควบคุม
อาคารที่เกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั ได้กาหนดให้อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างที่มีผใู ้ ช้ อาคาร
จะต้องแสดงป้ ายทางหนีไฟและป้ ายต้องมีแสงสว่างสารองฉุกเฉิ นส่ องสว่างให้เห็นป้ าย
เพื่อนาไปสู่ทางออกได้ตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันในการจัดทาป้ ายเครื่ องหมาย
แสดงทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม จึงได้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับป้ ายและ
เครื่ องหมายแสดงทางหนีไฟไว้ ดังนี้
1.) ตลอดเส้นทางหนีไฟต้องมีเครื่ องหมายโดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ที่สามารถ
มองเห็นได้โดยง่าย ชัดเจน ติดแสดงทิศทางของทางเข้าทางหนีไฟ
2.) ป้ ายต้องมีรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ขนาดและสี ที่ได้มาตรฐาน
3.) ป้ ายต้องมีไฟแสงสว่างส่ องตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิ น
4.) ป้ ายในบันไดหนีไฟต้องบอกชื่อบันได หมายเลขชั้น และจุดปล่อยออกที่ช้ นั
ล่างเป็ นอย่างน้อย ตัวอักษรต้องมีขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า 10 ซม.
5.) ทดสอบสมรรถนะการทางานของไฟสารองฉุกเฉิ นที่ส่องสว่างให้ป้ายต้องไม่
น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
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6.) แผนผังทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ต้องติดแสดงบริ เวณโถงใน
อาคารให้เห็นอย่างชัดเจน แผนผังต้องแสดงทางออกอย่างชัดเจนตรงกับหน้างานจริ ง
7.) มีการบารุ งรักษาป้ าย เครื่ องหมายแสดงทางหนีไฟเป็ นประจาและอุปกรณ์
สามารถใช้งานได้
8.) รู ปแบบป้ าย ต้องมีรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้
8.1 ขนาดตัวอักษร หรื อ สัญลักษณ์ ต้องไม่เล็กกว่า 100 มิลลิเมตร
ห่างจากขอบ 25 มิลลิเมตร โดยใช้คาว่า เช่น FIRE EXIT หรื อทางหนีไฟ
8.2 ตัวอักษรต้องห่างกันอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร ความหนาตัวอักษรไม่
น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร ความกว้างตัวอักษรทัว่ ไป 50 – 60 มิลลิเมตร
8.3 สี ของป้ ายให้ใช้ตวั อักษรหรื อสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสี เขียว พื้นที่สี
เขียวต้องมีอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป้าย

ใช้แสดงตาแหน่งทางหนีไฟ เช่น ประตูหนีไฟ

ใช้แสดงทิศทางการหนีไฟ ใช้ประกอบควบคู่กับสัญลักษณ์

ใช้แสดงว่าไม่ใช่ประตูทางหนีไฟ

FIRE EXIT

ปายบอกทางหนีไฟ

ภาพ 4 มาตรฐานของการแสดงเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์และขนาดตัวอักษร
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 199)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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9.) ตาแหน่งการติดตั้งป้ าย
9.1 ต้องติดตั้งเหนือประตูทางออกจากห้องที่มีคนเกิน 50 คน
9.2 ต้องติดตั้งเหนือประตูที่อยูบ่ นทางเดินไปสู่ ทางหนีไฟทุกบาน
9.3 ป้ ายทางออกบน สู งจากพื้นระหว่าง 2.0 - 2.7 เมตร
9.4 ป้ ายทางออกล่าง ขอบล่างสูง 15 เซนติเมตร ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
ขอบป้ ายห่างจากขอบประตูไม่นอ้ ยกว่า 10 เซนติเมตร

ขอบล่างป้ ายสูงจากพื้นไม่นอ้ ย
กว่า 150 มม. ไม่เกิน 200 มม.
ห่างจากขอบประตูไม่นอ้ ยกว่า
100 มม.

วัดจากระดับพื้นถึงขอบ
ล่างป้ ายอยูร่ ะหว่าง 2 เมตร
ถึง 2.70 เมตร
ระดับพื้น

ภาพ 5 แสดงตาแหน่งการติดตั้งป้ ายทางหนีไฟ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 200)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
10.) ป้ ายแผนผังของอาคาร
10.1 ต้องติดตั้งในตาแหน่งที่ชดั เจน เข้าถึงได้ง่ายบนพื้นที่ส่วนกลาง และมี
รายละเอียดอย่างน้อย คือ แสดงแปลนห้องต่างๆ ในชั้นนั้นๆ บันไดทุกแห่ง ตาแหน่ง
อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ ตาแหน่งอุปกรณ์ ดับเพลิง และแสดงเส้นทางอพยพในชั้นนั้นๆ
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10.2 แผนผังต้องสามารถอ่านได้ในระยะประมาณ
1 เมตร ต้องมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 250 x 250 มิลลิเมตร สี พ้นื ของแผนผังต้องแตกต่างจากสี ของผนัง
บริ เวณที่ติดตั้งและต่างจากสี รายละเอียดที่แสดงในแผนผัง ติดตั้งสู งจากพื้นถึงกึ่งกลาง
ป้ ายอย่างน้อย 1.2 เมตร ไม่เกิน 1.6 เมตร
การตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารอาจนามาซึ่งความสู ญเสี ยมากมายทั้งชีวติ และ
ทรัพย์สินส่ วนใหญ่ความสู ญเสี ยที่มีข้ ึนเกิดจากผูใ้ ช้อาคารอพยพออกจากอาคารไม่ทนั
เนื่องจากไม่ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้หรื อทราบแล้วแต่กส็ าย เกินไป ดังนั้น การมีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุที่ถูกต้องสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้อาคารได้เป็ นอย่างดี
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทาหน้าที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิง
ไหม้ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับความ
ร้อน อุปกรณ์การตรวจจับการไหลของน้ าในเส้นท่อ (จะมีใช้กบั อาคารที่ติดตั้งระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิง ) และอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ โดยแผงควบคุมระบบจะประมวลผล
และสัง่ การให้สญ
ั ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางานพร้อมทั้งสัง่ ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
ทางานด้วย
หน้ าทีข่ องอุปกรณ์ แจ้ งเหตุชนิดต่ างๆ
1.) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (smoke detector) เป็ นอุปกรณ์ในการตรวจจับ
อนุภาคควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัตถุ ปกติระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มักจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเป็ นหลักเพื่อป้ องกันชีวติ เนื่องจากสามารถ
ตรวจจับเพลิงไหม้ได้รวดเร็ วกว่าการตรวจจับความร้อน ประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับ
ควันไฟมี ดังนี้
1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดจุด จะติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 10.5
เมตร ส่ วนใหญ่จะติดตั้งบนฝ้ าเพดานซึ่ งมีระยะห่างจากฝ้ าเพดานอยูร่ ะหว่าง 2.5 ถึง
2.7 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 9 เมตร และมีระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจับถึงผนังห้องต้องไม่เกิน 4.5 เมตร เพื่อให้รัศมีการตรวจจับครอบคลุม
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1.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลาแสง จะติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน
25 เมตร กรณี ฝ้าเพดานหรื อหลังคาที่มีความสู งเกิน 25 เมตร ควรติต้ ังอุปกรณ์ชนิดนี้
หลายระดับ ส่ วนใหญ่จะติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้บนฝ้ าเพดานที่เป็ นโถงเปิ ดโล่งโดยให้มี
ความห่างจากฝ้ าเพดานหรื อหลังคาระหว่าง 30 ถึง 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ไม่เกิน 14 เมตร

ภาพ 6 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดต่างๆ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 246)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
1.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับท่อส่ งลม กรณี อาคารมีการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศแบบศูนย์กลางโดยการส่ งลมไปตามท่อไปยังส่ วนต่างๆของอาคาร ซึ่งควัน
ไฟมีโอกาสเข้าไปในท่อส่ งลมเย็นและแพร่ กระจายเข้าไปในส่ วนต่างๆ ของอาคารได้
อาคารจึงควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อส่ งลมด้วย เพื่อให้สามารถตัดระบบ
การทางานของเครื่ องปรับอากาศเมื่อมีการตรวจจับพบควันไฟในท่อส่ งลม

ภาพ 7 อุปกรณ์ตรวจจับควันสาหรับท่อส่ งลม
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 246)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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2.) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) เป็ นอุปกรณ์ในการตรวจจับ
ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัตถุ เป็ นสาเหตุให้อุณหภูมิบริ เวณนั้นสู งขึ้น
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ที่ให้ความร้อนสู งและมี
ควันน้อยได้อย่างรวดเร็ วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ตรวจจับความ
ร้อน ไม่ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อป้ องกันชีวติ ในการติดตั้งใช้เป็ นการป้ องกัน
ทรัพย์สินเท่านั้น หรื อในบางครั้งใช้ติดตั้งเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ตรวจจับควันเพื่อเพิ่มการ
ป้ องกัน แต่ ใช้แทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไม่ได้ โดยเฉพาะห้ามติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนแทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในพื้นที่เส้นทางหนีไฟ เนื่องจากอุปกรณ์
ตรวจจับความร้อนต้องติดตั้งในที่ซ่ ึ งสามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้ง่ายและรวดเร็ ว
เพราะว่าอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะทางานต่อเมื่ อมีความร้อนลอยตัวจากจุดต้นเพลิง
ไปถึงอุปกรณ์ตรวจจับ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนมีลกั ษณะการติดตั้ง ดังนี้
2.1 ควรติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 4 เมตร ส่ วนใหญ่จะติดตั้งบนฝ้ า
เพดานซึ่ งมีระยะห่างจากฝ้ าเพดานอยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึง 10 เซนติเมตร
2.2 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแต่ละตัวไม่เกิน 7.2 เมตร
และมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับถึงผนังห้องต้องไม่เกิน 3.6 เมตร เพื่อให้รัศมี
การตรวจจับครอบคลุม
2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนต้องติดตั้งห่างจากหัวจ่ายลมไม่นอ้ ยกว่า 40
เซนติเมตร เนื่องจากหัวจ่ายลมจะเบี่ยงเบนทิศทางความร้อนออกจากอุปกรณ์ตรวจจับทา
ให้อุณหภูมิของอากาศที่มาถึงตัวตรวจจับลดลงจนไม่สามารถใช้งานได้

ภาพ 8 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนประเภทต่างๆ ปัจจุบนั มีรูปแบบใกล้เคียง
กับอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ที่มา จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 247)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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3.) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (flow switch) อุปกรณ์ตรวจจับการ
ไหลในเส้นท่อ เป็ นอุปกรณ์ที่อยูใ่ นระบบดับเพลิงด้วยน้ า ทาหน้าที่ส่งสัญญาณมายัง
แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณี ที่อุปกรณ์ตรวจพบว่ามีหารไหล
ในเส้นท่ออันเกิดจากหัวกระจายน้ าดับเพลิงทางาน หรื อมีการใช้สายฉี ดน้ าดับเพลิง การ
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ จะติดตั้งอยูก่ ่อนวาล์วทดสอบระบบน้ า
ดับเพลิงด้วยน้ า
4.) อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานโดยอาศัยการกระตุน้ ของ
บุคคล มีลกั ษณะเป็ นสวิทช์ไฟฟ้ า อุปกรณ์การแจ้งเหตุดว้ ยมือควรมีเครื่ องหมายแสดง
ให้มองเห็นและเข้าใจได้โดยง่าย ติดตั้งในตาแหน่งที่เห็นชัดเจนบริ เวณเส้นทางเข้าออก
อาคารและที่ทางหนีไฟของ อาคาร การติดตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก จุดที่
ติดตั้งต้องอยูส่ ู งจากพื้นระหว่าง 1.3 ถึง 1.5 เมตร การปรับตั้งใหม่ (reset) จะทาได้
ต่อเมื่อมีเครื่ องมือประกอบ เช่น กุญแจ หรื อประแจ ไม่สามารถปรับตั้งได้ดว้ ยมือเปล่า

ภาพ 9 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยมือแบบต่างๆ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 248)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
5.) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งเตือนภัยให้ผใู ้ ช้อาคาร
ได้รับทราบเหตุ โดยต้องทาให้ผใู้ ช้อาคารได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ วเพื่อจะได้มี
เวลาดับเพลิงและอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้ทนั การณ์ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
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5.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยเสี ยง เช่น กระดิ่ง หวูด ไซเรน และลาโพง โดย
สัญญาณเสี ยงต้องมีความดังกว่าเสี ยงแวดล้อมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 15
เดซิ เบล
และความดังของเสี ยง ณ จุดใดๆ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 65 เดซิ เบลและไม่เกิน 120 เดซิเบล
การติดตั้งสัญญาณเสี ยงควรติดที่ผนั งมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 2.3
เมตร
และห่างจากเพดานไม่นอ้ ยกว่า 15 เซ็นติเมตร

ภาพ 10 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยเสี ยงแบบต่างๆ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 249)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
5.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยแสง เป็ นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนด้วยแสง กระพริ บ
วับวาบ มีความสว่างเพียงพอที่จะกระตุน้ ให้ผอู้ ยูใ่ นอาคารรับทราบเหตุ บริ เวณจุดติดตั้ง
คือบริ เวณที่มีเสี ยงแวดล้อมดังมากกว่า 95 เดซิ เบล สาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ การใช้แสงกระพริ บควรใช้สีขาวกระพริ บด้วยอัตรา 1 ถึง 2 ครั้งต่อวินาที การ
ติดตั้งสัญญาณแสงควรติดในที่มองเห็นชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ ระยะห่างของ
อุปกรณ์ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มของแสง แต่ตอ้ งไม่เกินระยะ 30 เมตร
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ภาพ 11 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยแสงแบบต่างๆ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 250)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
การตรวจสอบระบบการติดตั้งอุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบอุปกรณ์ดบั เพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารต้องเป็ นระบบที่ได้มาตรฐาน มี
ความมัน่ คงแข็งแรง ติดตั้งอยูใ่ นที่มองเห็นได้ชดั เจน ไม่มีสิ่งปิ ดบังและสิ่ งกีดขวาง ควร
มีป้ายสัญลักษณ์หรื อป้ ายบอก ระบบอุปกรณ์ดบั เพลิงที่สาคัญๆ ประกอบด้วย
1. หัวรับน้ าดับเพลิง (fire department connection)
ต้องมีวาล์วกันกลับ (check valve ) หัว ข้อ ต่อสาหรับรับน้ า จากสายส่ งน้ า
ดับเพลิงเป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็ ว (quick coupling) แบบตัวเมียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
นิ้วครึ่ ง มีฝาครบป้ องกันพร้อมโซ่คล้อง ติดตั้งในตาแหน่งที่ สามารถนาสายส่ งน้ า
ดับเพลิงส่ งน้ าเข้าได้ง่าย สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีป้ายติดตั้งขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า
2 นิ้ว ข้อความว่า หัวรับน้ าดับเพลิงและเพิ่มป้ ายบอกเมื่อรับน้ าแล้วส่ งไปที่ใด เช่น เข้า
บ่อพักหรื อถังเก็บน้ า เข้าระบบท่อยืน (stand pipe systems) หรื อระบบหัวจ่ายน้ า
อัตโนมัติ (automatic sprinkler systems) เป็ นต้น
2. หัวดับเพลิง (out-let department connection)
ต้องมีวาล์วปิ ด- เปิ ด (valve) หัวข้อต่อสาหรับ จ่ายน้ าดับเพลิงเป็ นชนิดข้อต่อ
สวมเร็ ว (quick coupling) แบบตัวเมีย (female instantaneous coupling) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ ง
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3. ถังดับเพลิง การติดตั้งถังดับเพลิงควรติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
สู งจากพื้นไม่เกิน 1.40 เมตร ขนาดถังที่เหมาะต่อการหิ้วเคลื่อนย้ายควรมีความจุที่ 10
ถึง 20 ปอนด์ มีป้ายสัญลักษณ์บอก ชนิดของถังดับเพลิงต้องมีความเหมาะสมกับวัสดุ
ที่ดบั ในแต่ละพื้นที่
4. ตูส้ ายน้ าดับเพลิง (fire hose cabinet) การติดตั้งต้องมีระยะห่างระหว่างตูไ้ ม่
เกิน 64 เมตร มีสายน้ าดับเพลิง (fire hose ) มีวาล์วการปิ ด -เปิ ดด้วยมือหรื ออัตโนมัติ
หัวฉี ดน้ าที่สามารถปรับเป็ นลา เป็ นฝอย และเป็ นม่านได้ (jet-spray-stream) มีป้าย
สัญลักษณ์ ตูด้ บั เพลิงมี 2 แบบ คือ
4.1) แบบสายส่ งน้ าดับเพลิงชนิดสายยางแบบล้อหมุน (fire hose rell) มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร

ภาพ 12 อุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดสายยางแบบล้อหมุน (fire hose rell)
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 257)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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4.2) แบบสายส่ งน้ าดับเพลิงชนิดสายผ้า ใบแบบพับ ( fire hose rack) มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร

ภาพ 13 อุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดสายผ้าใบแบบพับ (fire hose rack)
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 258)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
5. ระบบท่อยืน (ท่อน้ าดับเพลิง ) อาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างหลัง
การบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ.ศ. 2535) ต้องมีระบบท่อยืนแบบท่อเปี ยก ท่อ
ยืนต้องเป็ นโลหะผิวเรี ยบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.2 เมกะปาสกาล
มาตร โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสี แดงติดตั้งแต่ช้ นั ล่างสุ ดจนถึงชั้นสู งสุ ดของอาคาร
ระบบท่อยืนทั้งหมดต้องต่อเข้ากับท่อประทานส่ งน้ าและระบบส่ งน้ าจากแหล่งจ่ายน้ า
ของอาคารและจากหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร

ภาพ 14 หัวรับน้ าดับเพลิงนออกอาคาร
ที่มา จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 258)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
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ภาพ 15 ท่อน้ าดับเพลิงชนิดท่อยืนภายในอาคาร ทางบันไดหนีไฟ
ทีม่ า จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (หน้า 260)
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั
สมพร นาคประทุม (2551) ได้ศึกษาสภาพอาคารการใช้งานและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภยั ของอาคารสุ โขทัยและอาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า
อาคารดังกล่าวมีการใช้งานไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ งการออกแบบการก่อสร้าง มี
การปรั บปรุ งดัดแปลงสภาพห้อง โดคานึงถึงความเหมาะสมของการใช้งาน เท่านั้น ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวอาจส่ งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารคือ
1. เมื่อมีการปรับปรุงห้องใหม่เสร็ จมิได้มีการปรับแต่งสภาพป้ ายบอกทางออกหนีไฟ
และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉิ นไว้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพห้องที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มีการใช้ประตูทางหนีไฟ ผิดไปจากการออกแบบการใช้งาน คือ มีการเปิ ด
ประตูไว้ตลอดเวลาโดยไม่มีการปิ ดประตู
3. มีการวางวัสดุต่างๆ กีดขวางทางเดินบริ เวณบันไดหี ไฟและประตูทางออกหนี
ไฟ
4. มีการปิ ดล็อคประตูหนีไฟที่ใช้เป็ นทางออกสาหรับเมื่อเกิดเหตุเพลิไหม้
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5. มีการทาอาหารบริ เวณที่ใกล้กบั อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเตือนภัยทาให้สญ
ั ญาณ
เตือนภัยทางานโดยไม่มีเหตุเพลิงไหม้
สามารถ ตระกูลไตรพฤกษ์(2547) แนวความคิดในการศึกษาการอพยพหนีอคั คีภยั
ในอาคารสูงประเภทอาคารสานักงาน เพื่อเป็ นแนวความคิดในการออกแบบส
ถาปัตยกรรม
การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็ นการหาหนทางและวิธีการที่ดี มีประสิ ทธิภาพเพื่อรักษาชีวิตของ
ผูท้ ี่อยูภ่ ายในอาคาร ผูว้ จิ ยั ใช้อาคาราธรซิ ต้ ีเทาว์เวอร์ อาคารซี พีเทาว์เวอร์ อาคารลิเบอร์ต้ ี
สแควร์ อาคารสหวิริยา กลุ่มฝ่ ายบริ หารอาคาร กลุ่มฝ่ ายผูใ้ ช้อาคารเป็ นกรณี ศึกษา
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเรื่ องของการอพยพหนีอคั คีภยั ของอาคารสูง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งเพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของอาคารสู ง จากการวิจยั พบว่า การเกิดอัคคีภยั ในสานกั งาน
ส่ วนใหญ่เกิดจากความประมาทของมนุษย์เป็ นส่ วนใหญ่ ควรให้การศึกษาซึ่ งเป็ นวิธีการ
ป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารคือ ให้มีการฝึ กอ บรมเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ระวังอัคคีภยั ภายในอาคาร ควรมีการติดตั้งเครื่ องตรวจจับอัคคีภยั ประจาทุกพื้นที่ในอาคาร
มีช่องบันไดหนีไฟทีม่ ีลกั ษณะก่ออิฐทนไฟฉาบปูนเรี ยบ พร้อมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวก
แก่คนพิการโดยมีลิฟต์ดบั เพลิงด้วย แต่ละชั้นควรมีถงั ดับเพลิงชนิดผงเคมีติดตั้งไว้ช้ นั ละ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ถัง ติดตั้งตูเ้ ก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงทุกกชั้น
ภาคย์ เทพวัลย์ (2549) การศึกษ าสภาพ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการ
ป้ องกันอัคคีภยั ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาเป็ น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ จานวน387 คน โดยศึกษาด้านการขัดขวาง
ป้ องกัน (Prevention) ด้านการติดต่อสื่ อสาร (Communications) ด้านการหลบหนี
(Escape) ด้านการจากัดวงพื้นที่ (Containment) ด้านการดับไฟ (Extinguishment)
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีสภาพในการป้ องกันอัคคีภยั ที่ดี แต่มีบางส่ วนที่ดาเนินการ
ไม่ถูกต้อง เช่น ระบบสัญญาณในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งเก็บสายฉี ดน้ าดับเพลิง
และระบบน้ าสารองไม่พร้อมใช้งาน ขาดการประสานงานในการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ
สาหรับปัญหาและอุปสรรคของผูป้ ฏิ บตั ิพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่รู้วธิ ี ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ไม่รู้จกั เส้นทางหนีไฟ ไม่มีความระมัดระวังในการใช้เชื้อเพลิง ขาดความ
พร้อมในเรื่ องของวัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกันอัคคีภยั
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พันธุ์พร นรพัลลภ (2542) การวิเคราะห์การเกิดอัคคีภยั ของอาคารสู งใน
กรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษาเขตคลองเตย ผูว้ จิ ยั ต้องการวิเคราะห์การเกิดอัคคีภยั ของ
อาคารสูงในกรุ งเทพมหานคร โดยเน้นการวิเคราะห์ส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดหรื อสนับสนุน
ให้เกิดอัคคีภยั ในอาคารสู ง ได้แก่ กฎหมายที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความเสี ยหายอันเกิดจาก
อัคคีภยั อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในอาคารสูงและสถานภาพอาคารสู งในกรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษาศักยภาพการเกิดอัคคีภยั ในอาคารสู งชี้ให้เห็นว่าอาคารสู งในเขตคลองเตย
กทม. ประเภท 16-25 ชั้น และอาคารสูงมากกว่า 25 ชั้น มีการเตรี ยมความพร้อมของ
ระบบการป้ องกันอัคคีภยั ในแต่ละปัจจัย ผ่านเกณฑ์กาหนดมกกว่าอย่างมีนยั สาคั(P<0.05)
ญ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาคารสูงประเภท 5-10 ชั้น และอาคาร 11-15 ชั้น และผลการใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้วา่ อาคารสูงในเขตคลองเตย มีขอ้ บกพร่ องเ กี่ยวกับทางและ
บันไดหนีไฟ รวมทั้งระบบไฟฟ้ าจัดเป็ นประเด็นปัญหาสาคัญของปัจจัยเสริ ม ซึ่งอาคาร
สู งโดยส่ วนใหญ่มีรายการที่ตอ้ งแก้ไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (2540) เนื่องจากไม่มี
แผนผังที่ใช้แสดงอาคารแต่ละชั้น ตาแหน่งห้องทุกห้อง ตาแหน่งที่เก็บอุปกรณ์ดบั เพลิง
และตาแหน่งประตูหรื อบันไดหนีไฟ ซึ่ งจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการในการป้ องกัน
และบรรเทาความเสี ยหายจากการเกิดอัคคีภยั ในอาคารสู งด้วย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) ที่
มีการก่อสร้างอาคารก่อนและหลัง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยทาการศึกษาสภาพอาคาร
ลักษณะการใช้งานของอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั เพื่อนาผล
การศึกษาไปทาการปรับปรุ งสภาพอาคารให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ
ดาเนินการจัดทา มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงด้านอัคคีภยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นอาคารของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) ที่มี
ความสูงตั้งแต่ 23 เมตร หรื ออาคารขนาด 5 ชั้นขึ้นไป โดยมีอาคารที่ทาการศึกษาดังนี้
1.1 อาคารขนาด 5 ชั้น จานวน 19 อาคาร ประกอบด้วยอาคารเรี ยน
คณะ/สานัก/สถาบันและอาคารสานักงาน
1.2 อาคารขนาด 6 ชั้น จานวน 6 อาคาร ประกอบด้วยอาคารเรี ยน/คณะ
และอาคารสานักงาน
1.3 อาคารขนาด 7 ชั้น จานวน 2 อาคาร คือ อาคารสวรรคตโลก อาคาร
สานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
1.4 อาคาร ขนาด 8 ชั้น จานวน 3 อาคาร คือ อาคารท่าชัย อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร์ อาคารเศรษฐศาสตร์ (ใหม่)
1.5 อาคาร ขนาด 9 ชั้น จานวน 1 อาคาร คือ อาคารสานักพิมพ์
1.6 อาคาร ขนาด 10 ชั้น จานวน 1 อาคาร คือ อาคารปฏิบตั ิการคณะ
วิทยาศาสตร์
1.7 อาคาร ขนาด 17 ชั้น จานวน 1 อาคาร คือ อาคารสุ โขทัย
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2. ประชากรเป็ นผูบ้ ริ หารงานอาคารและบุคลากรประจาอาคารของมหาวิทยาลัย
คือ
2.1 ผูอ้ านวยการสานัก/สถาบัน/กอง
2.2 หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ/สานัก/สถาบัน
2.3 หัวหน้างานผูร้ ับผิดชอบอาคารสถานที่ของอาคารที่สารวจ
กลุ่มตัวอย่ าง
ใช้วธิ ีการสุ่ มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน150 คน จากผู้
บริ หารงานอาคารและบุคลากรผูท้ ี่รับผิดชอบในการใช้อาคารประกอบด้วย หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ ผูอ้ านวยการกอง หัวหน้างานและผูร้ ับผิดชอบการใช้อาคาร
เครื่ องมือในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.2 การตรวจสภาพของอาคารและลักษณะการใช้งานของอาคาร
1.3 การตรวจมาตรการการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
2. แบบสารวจการบันทึกภาพอาคารมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ีการสารวจสภาพและลักษณะการใช้งานของ
อาคารภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก โดย การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบการใช้อาคารตามข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ สังเกตการใช้งานของ
อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในอาคารโดยการบันทึกภาพการติดตั้งและลักษณะการใช้
งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สภาพของอาคารที่มีการก่อสร้างและการติดตั้ งอุปกรณ์ความปลอดภัยภายใน
อาคารตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยเปรี ยบเทียบระหว่างอาคารที่สร้างก่อนและหลัง
การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
2. ลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในอาคาร โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากการถ่ายภาพเพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการ ใช้งานตาม พ .ร.บ.
ควบคุมอาคาร
3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพและลักษณะการใช้งานของอาคารที่ไม่
ถูกต้องไปกาหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของอาคารด้านอัคคีภยั
4. สถิติที่ใช้ในการใช้วจิ ยั ใช้ค่าร้อยละวิเคราะห์เครื่ องมือ

