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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาโครงการนี้เปนการศึกษาความพรอมของการใชงานตูสายฉีดน้ําดับเพลิง  
แบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ตามมาตรฐานสภาวิศวกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการใชงาน
ของอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิง ท่ีไมสามารถใชงานไดเนื่องจากไมมีน้ําไหลออกมาจากสายยาง
ขนาด 1 นิ้วตามมาตรฐานการปองกันระงับอัคคีภัย โดยไมทราบสาเหตุจึงมีแนวทางบันทึกการ
ตรวจเช็ค ทดสอบอุปกรณ ภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงในอาคารสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมภายในอาคาร 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชอาคารชุดจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร เฉพาะ สวนสํานักงาน ช้ัน 17-56 
ในการทําวิจัย กําหนดแบบฟอรมการตรวจเช็คตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว โดยผูวิจัย 
จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาท่ีพบในการทดสอบ ตรวจสอบดวยกันท้ังหมด 6 ปญหา โดย
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ 1. ปายคําแนะนําข้ันตอนการใชงานท่ีมีสัญลักษณไมถูกตองกับอุปกรณ
ภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติชนิดสายยาง 2. ปญหาการทํางานของวาลวน้ําแบบ
อัตโนมัติภายในกงลอ 3. ปญหานํ้าร่ัวซึมตามจุดตอระหวางทอยางเขาในกงลอกับวาลวน้ําขนาด 
1 นิ้วชนิด Ball Valve4. การปรับหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วโดยหมุนไปตามทิศทางในตําแหนงท่ี
เปดและปดตามสัญลักษณ 5.ปญหารองรอยการแตกหักของสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบยาง ตามลําดับท่ี
ทําใหอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงไมพรอมใชงาน และทําเร่ืองสงใหฝายวิศวกรรมดําเนินการ
ซอมแซมอุปกรณนั้นๆ โดยดวน เพื่อใหมีความในพรอมในงานไดอยางมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุ
เพลิงไหม 
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ABSTRACT  

 
 Aimed at promoting the readiness for putting into operation the fire hose cabinets 
storing 1-inch diameter fire hoses and equipment located in the extra largebuilding  according to 
the Council of Engineers Standards, this research has an objective to find out their operational 
problems. As an obvious evidence against the Fire Suppression Standards, there was no water 
coming out of the fire hoses when put to use without cause. Concrete guidelines to the problem 
has  been then set up for recording, checking, testing and inspecting the equipment mounted in 
the fire hose cabinets located in the building in order to get them into full and effective operation 
when used in time of fire and critical occurrences. 
 A study was made on the Jewelry Trade Center Building, specifically narrowed down 
to only 17-16 floors as a particular area of research.  The checking form has been designed up to 
examine and inspect the fire hose cabinets mounted with 1-inch diameter fire hoses.  The 
information, data and relevant problems were collected upon relevant test and inspection 
conducted on a selective circumstance of 6 problems.In consequence, most critical problems 
causing inoperative readiness to get them into use have been found were incorrect instructional 
signs for usage  irrelevant to the equipment mounted in the automatic fire hoses cabinet storing 
fire hoses in rubber type, inoperative automatic water valves mounted in the hose reels, water 
leakage between rubber hoses in the reel and 1-inch Ball Valves, trouble in adjusting 1-inch fire 
hose nozzles to the on-off directions by the instructional signs and creases of broken rubber fire 
hoses. These problems have been urgently sent to the concerned engineering department for 
immediate actions on those equipment in question to promote readiness and effective operation 
when put into use at the time of fire. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและมีการนําเทคโนโลยีจากประเทศตางๆ เขามา 
จึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูในสังคมไทย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฯ 
มีการกอสรางอาคารสูงเพ่ือใชเปนท่ีพักอาศัย สํานักงาน ศูนยการคา โรงแรม หรืออ่ืนๆ โดยอาคาร
เหลานี้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุเพลิงไหมไดตลอดเวลา แตสาเหตุการเกิดเพลิงไหมนั้นสวนใหญ 
ก็เกิดจากพฤติกรรมของผูใชอาคาร  เนื่องจากเปนอาคารท่ีมีผูใชประโยชนจํานวนมากหากเกิดเหตุ
เพลิงไหมยอมสงผลกระทบท้ังดานชีวิตและทรัพยสิน จากสถิติของสํานักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร ระบุวา ในชวงเดือน มกราคม–เมษายน ของทุกป มักจะเปน
ชวงท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมมากท่ีสุด โดยจากการรวบรวมสถิติในป 2554 พบวามีเหตุเพลิงไหมสูงถึง 
1,524 คร้ัง ในจํานวนนี้เปนเหตุท่ีเกิดในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด 290 คร้ัง ซ่ึงสาเหตุของการเหตุเพลิง
ไหมมาจากพฤติกรรมของมนุษย โดยการเสียบปล๊ักอุปกรณไฟฟาท่ีไมใชงานท้ิงไวไมมีการ
ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพสมบูรณการหุงตมอาหารท้ิงไว ทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึง
ไดมาทบทวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 14 พ.ค. 2522) ดวยกันหลายฉบับ รวมท้ังกฎกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ และ 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535)  จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับดานอัคคีภัยในอาคารเปน
หลักโดยเฉพาะอาคารสูงและอาคารขนาดใหญและหนึ่งในระบบปองกันอัคคีภัยนั้นก็เปนตูสายฉีด
น้ําดับเพลิงภายในอาคาร 
 จากเหตุการณเพลิงไหมโรงแรม แกรน ปารคอเวนิว เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 มี
ผูบาดเจ็บจํานวน 24 คน และมีผูเสียชีวิตจํานวน 2 คน จากการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ พบวา
จุดเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีเปนหองจัดงานเล้ียงบริเวณช้ัน 5 ของโรงแรมดังกลาว โดยสาเหตุในเบ้ืองตน
เกิดจากไฟฟาลัดวงจร หากนํามาพิจารณา ผูดูแลอาคารหรือพนักงานของโรงแรมดังกลาวท่ีเปน 
ผูพบเหตุเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึน และใชอุปกรณท่ีอยูภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงตามขอแนะนําวิธีการ 
ใชงาน พรอมแจงเหตุเพลิงไหมใหกับผูรับผิดชอบทันที เหตุเพลิงไหมคร้ังนั้นสามารถลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินไดเปนอยางมาก บทเรียนดังกลาวสามารถนํามาพิจารณาแนวทาง
มาตรการปองกันและระงับเหตุเพลิงไหมใหกบัผูดูแลอาคารท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพยสินของอาคาร จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร เปนอาคารขนาดใหญพิเศษที่เปดใชตั้งแต 
ป พ.ศ. 2539 และไมเคยมีการทดสอบ ตรวจสอบ อุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยปญหาท่ีพบใน
การทดสอบเม่ือทําการดึงสายยางตามปายคําแนะนําทุกข้ันตอนใชงานปรากฏวาไมสามารถใชงาน
ไดเนื่องจากไมมีน้ําไหลออกมาจากหัวฉีดน้ําดับเพลิงชุดดังกลาวโดยไมทราบถึงสาเหตุ จึงได
ตระหนักถึงความสําคัญของอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงในสวนท่ีเหลือสามารถที่จะใชงานได
หรือไมเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคารดังกลาว  จึงมีแนวทางบันทึกการตรวจเช็ค ทดสอบอุปกรณ 
ภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงในอาคารสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการ
ปองกันระงับอัคคีภัย พรอมท้ังทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนสาเหตุทําใหอุปกรณไมสามารถใช
งานและสงผลกระทบตอการใชงานควรมีแนวทางการแกไขปรับปรุงอยางไร เพื่อใหอุปกรณ
ดังกลาวพรอมใชงานตลอดเวลา  เพราะหากเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึนภายในอาคาร ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง
ท่ีมีการติดต้ังตามมาตรฐาน เปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหเจาหนาท่ีหรือผูพบเหตุสามารถใชทําการระงับ
เหตุเพลิงไหมไดในเบื้องตนไดอยางปลอดภัยและสามารถลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน ในระหวาง
รอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาดําเนินการดับเพลิง 
 ดังนั้น การจัดทําการทดสอบและการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีพบของตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงภายในอาคารควบคุม 9 ประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 14 พ.ค. 2522) รวมทั้งกฎกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ และกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2535)  จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีไมควรมองขามไป เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเม่ือเกิดเหตุ
เพลิงไหม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาปญหาท่ีสงผลกระทบตออุปกรณตูสายฉีดน้ํ าดับเพลิงภายในอาคารจิวเวลร่ี 
เทรดเซ็นเตอร ท่ีสงผลใหสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วท่ีไมสามารถใชงาน 
 2. ศึกษาแนวทางการตรวจเช็ค ทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ตามมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภัยของ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3. ศึกษาแผนการทดสอบอุปกรณภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
 4. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแกไขใหอุปกรณภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูใชงานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน
ภายในอาคาร 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1. ทําการศึกษาเฉพาะอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงภายในอาคารจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร 
ในสวนสํานักงานต้ังแตช้ัน 17-55 จํานวน 77 ตู 
 2. ในการศึกษาจะทําการทดสอบการทํางานและเก็บขอมูลของตูสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
ภายอาคารเทานั้น 
 3. ในการศึกษาจะวิเคราะหขอมูลและปญหาในการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงภายในอาคาร 
 4. ในการศึกษาจะรวบรวมปญหาท่ีพบและเสนอแนวทางแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
1.4   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ใชเปนแนวทางการศึกษาการวางแผนบํารุงรักษาของตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 
1นิ้ว สําหรับอาคารตางๆ 
 2. สามารถใชงานอุปกรณภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ระงับเหตุใน
เบ้ืองตนไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการลุกลามของไฟ 
 3. สรางความม่ันใจใหกับเจาของอาคาร  และผูใชอาคารใหเกิดความมั่นใจเร่ือง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เนื่องจากปจจุบันนี้มีอาคารควบคุมเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล
เพื่อใหรองรับกับประชากรของประเทศไทยเพิ่มข้ึนจึงมีการกอสราง “อาคาร” เพิ่มมากข้ึน
เชนเดียวกัน ซ่ึงหากไมมีกฎเกณฑมาการควบคุม “อาคาร” ความไมสวยงาม ความไรระเบียบ ความ
ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคารยอมเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา (ดังภาพท่ี 2.1) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 เหตุเพลิงไหมอาคารสูงในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 เพื่อเปนการควบคุมและปองกันการเกิดปญหาจึงทําใหมี “พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522” เพื่อปองกันภัยจากการควบคุมการกอสรางและการควบคุมการกอสรางในเขต    
เพลิงไหม ตลอดจนการกอสรางอาคารในเขตท่ีอาจรับแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว รวมท้ังเหตุ 
อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดแกอาคาร พระราชบัญญัตินี้ จึงเปนการบัญญัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
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เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยการจราจร 
 
2.2 การแบงประเภทของอาคาร1 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปนขอบังคับ เกี่ยวกับการออกแบบ การ
ควบคุมการกอสรางเปนสําคัญ ของการตรวจสอบอาคารแลวเปนการตรวจสอบสภาพอาคารจาก
การใชงานเปนสําคัญ จึงไดรวมกันจัดต้ังคณะกรรมการรางหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร 9 
ประเภท เพ่ือใชเปนเกณฑทางเลือกสําหรับใชในการตรวจสอบสภาพใชงานอาคารเปนการเฉพาะ 
เพ่ือออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร. 1) ใหกับอาคารท่ีมีสภาพพรอมใชงาน หรือการออก
คําส่ังใหอาคารปรับปรุงโดยเจาพนักงานทองถ่ิน หากพบวาอาคารดังกลาวมีขอบกพรองท่ี 
ผูตรวจสอบใหความเห็นในรายงานตรวจสอบอาคารตอไป 
 2.2.1 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงท่ีสราง
ข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง 
  2.2.2.1 อัฒจันทรหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนเพื่อใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน 
  2.2.2.2 เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด เรือ ร้ัว
กําแพง หรือประตูท่ีสรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนใหบุคคลท่ัวไปใช
สอย 
  2.2.2.3 ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 
  2.2.2.4 ท่ีติดหรือตั้งไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก
รวมท้ังโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
  2.2.2.5 ท่ีติดหรือต้ังไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแลวระยะหาง
จากสาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเม่ือวัดจากพ้ืนดินและมีขนาดหรือมน้ําหนักเกินกวาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
  2.2.2.6 พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ 
สําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา 8 (9) 
  2.2.2.7 ส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึง
สวนตางๆของอาคารดวย (มาตรา 4)  
 
                                                            

1 พรบ.ควบคุมอาคาร.  (2543).  สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://download.asa.or.th/ 
03media/04law/cba/cba22.pdf 
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2.3 อาคารพิเศษ”หมายความวาอาคารท่ีตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย 
เปนพิเศษเชนอาคารดังตอไปน้ี2 
 2.3.1 โรงมหรสพ อัฒจันทรหอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 
  2.3.1.1 อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส (ค) 
อาคารหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคาร หรือ โครงหลังคาชวงหน่ึงเกิน 10 
เมตรหรือมีลักษณะโครงสรางท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชน 
 2.3.2 อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตาม กฎหมาย 
 
2.4 อาคารสูง3 
  หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูง ตั้งแตยี่สิบสาม
เมตรข้ึนไปการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 
2.5 อาคารขนาดใหญพิเศษ4 
  หมายความวา อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นท่ีอาคาร หรือสวนใดของอาคารเปนท่ีอยู
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลัง
เดียวกันต้ังแตหนึ่งหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 
 

                                                            
2 พรบ.ควบคุมอาคาร.  (2543).  สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://download.asa.or.th/ 

03media/04law/cba/cba22.pdf 
3 พรบ.ควบคุมอาคาร.  (2543).  สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://download.asa.or.th/ 

03media/04law/cba/cba22.pdf 
4 พรบ.ควบคุมอาคาร.  (2543).  สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://download.asa.or.th/ 

03media/04law/cba/cba22.pdf 
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ภาพท่ี 2.2 การแบงประเภทของอาคาร 
 
2.6 กฎหมาย ขอกําหนด และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ ท่ีพิจารณา
ถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของดังนี้5 
 2.6.1 กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ท่ีไดกําหนดโครงสรางและอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบประเภทของอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.6.1.1 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีถนนหรือท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุม
โดยรอบอาคารกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และรถดับเพลิงสามารถเขา ออกไดโดยสะดวก 
  2.6.1.2 อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นท่ีบนดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละไมนอยกวา 
6.00 เมตร เปนท่ีวางเพ่ือใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และ ตองจัดใหมีทางหนีไฟบนช้ันดาดฟา
นําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได และมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสู
พื้นดินไดโดยปลอดภัย 
  2.6.1.3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ท่ีมีพื้นอาคารสวนท่ีต่ํากวาระดับถนนหนา
อาคารต้ังแตช้ันท่ี 3 ลงไป หรือตํ่ากวาระดับถนนหนาอาคารต้ังแต 7.00 เมตรลงไป ตองจัดใหมี
ระบบลิฟต และ มีบันไดหนีไฟที่มีระบบแสงสวางและระบบอัดลม ท่ีมีความดันขณะใชงานไมนอย
กวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตรทํางานอยูตลอดเวลา 

                                                            
5 พรบ.ควบคุมอาคาร.  (2543).  สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://download.asa.or.th/ 

03media/04law/cba/cba22.pdf 
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  2.6.1.4 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ตองมีบันไดหนีไฟเพื่อใชเปนท่ีหนีภัย ในกรณี
ฉุกเฉินตองอยูหางกัน ไมเกิน 60.00 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน และผนังบันไดหนีไฟทุกดาน
ตองเปน คอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร   
  2.6.1.5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ระบบทอลมและระบบปรับภาวะอากาศ
ตองมี วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุ ท่ีไมติดไฟ และไมเปนสวนท่ีทําใหเกิด
ควันเม่ือเกิดเพลิงไหม สวนทอลมท่ีติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนท่ีทําดวยวัสดุทนไฟตอง ติดตั้งล้ิน
กันไฟที่ปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และล้ินกันไฟตองมี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
  2.6.1.6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา  
ซ่ึงประกอบดวย เสาลอฟา สายลอฟา สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินท่ีเช่ือมโยงกันเปน
ระบบสําหรับสายนําลงดินนี้ตองเปนระบบท่ีแยกเปนอิสระจากระบบสายดินอ่ืนโดยอาคารแตละ
หลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอ จากสายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 
30 เมตร วัดตามแนวของรอบอาคาร เปนไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟาของ
สํานักงานพลังงานแหงชาติ 
  2.6.1.7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอ่ืน และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถ
จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงสําหรับ เคร่ืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หอง
โถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
  2.6.1.8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใช
งานสําหรับลิฟตดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  และระบบส่ือสารเพ่ือความปลอดภัยของสาธารณะ
เม่ือกระแสไฟฟาขัดของ 
  2.6.1.9 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณแจงเตือนเหตุ 
เพลิงไหมอัตโนมัติทุกช้ันอยางนอยตองประกอบดวยอุปกรณสงสัญญาณท่ีสามารถสงเสียงหรือ
สัญญาณ ใหคนท่ีอยูในอาคารไดยินอยางท่ัวถึงและอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยตนเองสําหรับ 
ผูพบเห็น 
  2.6.1.10 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเหตุเพลิงไหมซ่ึง
ประกอบดวยระบบทอยืนท่ีเก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี้ 
     1. ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบท่ีสามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 
1.2 เมตรปาสกาลมาตร (175 PSI) โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีแดง และติดต้ังแตช้ันลางสุดไปยัง
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ช้ันสูงสุดของอาคารระบบทอยืนท้ังหมดตอง ตอเขากับทอประธานสงน้ําและ ระบบสงน้ําจาก
แหลงจายน้ําของอาคารและ จากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 
     2. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ทุกช้ันของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีด
น้ําดับเพลิงท่ีประกอบ ดวยหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลาง 
25มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาด เสนผาศูนยกลาง 
65มิลลิเมตร (21/2นิ้ว) พรอมท้ังฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร และ
เม่ือใชสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไมเกิน30.00เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลว สามารถนําไปใช
ดับเพลิงใน พื้นท่ีท้ังหมดในชั้นนั้นได 
     3. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีท่ีเก็บน้ําสํารองเพ่ือใชเฉพาะใน
การดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําท่ีมีความดันตํ่าสุดท่ีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ช้ันสูงสุด ไมนอย
กวา0.45 เมกะปาสกาลมาตร แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตราการ ไหล 30 ลิตร ตอ
วินาที โดยใหมีประตูน้ําปดเปดและประตูน้ํากันน้ําไหลกลับอัตโนมัติดวย 
     4. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงท่ีติดตั้ง
ภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวม เร็วขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) ท่ี
สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิง ท่ีมีขอตอสวมเร็วแบบมีเข้ียวขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร 
(21/2 นิ้ว) ท่ีหัวรับ น้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดท่ีมีโซรอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมี หัวรับ
น้ําดับเพลิงนอก อาคารหนึ่งหัวในท่ีท่ีพนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็วท่ีสุด และใหอยู
ใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุด บริเวณใกลหัวรับน้ํา ดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียน 
ดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง” 
     5. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีการสงจายน้ําสํารองไมนอยกวา 
30 ลิตรตอวินาทีสําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอท่ี
เพิ่มข้ึนในอาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถสง
จายน้ําสํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา30 นาที 
     6. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือท่ี
เหมาะสมสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันโดยใหมีหนึ่ง เคร่ืองตอพื้นท่ี 
อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เคร่ือง โดยการ
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง สวนบนสุดของ ตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในจุดท่ี
สามารถเขาใชงานไดโดยสะดวกและตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
     7. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือ
ระบบอ่ืนท่ีเทียบเทา ท่ีสามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม และสามารถทํางาน
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ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดทุกช้ันพรอมใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแตละช้ันของอาคารไวดวย 
 2.6.2 กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ปรับปรุงเพื่อประโยชนในการคุมครองผูใชอาคาร 
ใหไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 
ดังรายละเอียดตอไปนี้     
  2.6.2.1 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ท่ีมีพื้นท่ีของอาคารตํ่ากวาระดับถนนหนา
อาคารตั้งแตช้ันที่ 3 ลงไปหรือตํ่ากวาระดับถนนหนาอาคารความดันขณะใชงานไมนอยกวา 38.6 Pa 
และตองทํางานตลอดเวลา สวนบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน 
ผนังบันไดทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา10 เซนติเมตร 
  2.6.2.2 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีประตูหรือผนังกันเปลวไฟหรือควัน
ไฟเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมเขาไปในบริเวณบันไดหนีไฟซ่ึงมีอัตราทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 
  2.6.2.3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองติดต้ังแบบแปลนของอาคารเพื่อแสดง
ประตูทางหนีไฟ ใหชัดเจนบริเวณหองโถงหนาลิฟต ซ่ึงประกอบดวยตําแหนงหองทุกหอง/ตูฉีดน้ํา
ดับเพลิง/ประตูหรือทางหนีไฟและลิฟตดับเพลิงของช้ันนั้นๆ 
 2.6.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานพ.ศ. 2552
โดยที่เปนการสมควรใหกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีจะตองมีมาตรการคุมครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และแกไขหนาท่ีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2512 
  2.6.3.1 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมน้ําสําหรับดับเพลิงในปริมาณท่ีเพียง
พอท่ีจะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที 
  2.6.3.2 การติดต้ังระบบน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ 
  2.6.3.3 ผูประกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณสําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอมทํางานไดตลอดเวลา โดยการ
ตรวจสอบ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณเหลานั้นใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้หรือมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ 
  2.6.3.4 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษา 
ระบบและอุปกรณโดยใหเก็บรักษาไวท่ีโรงงาน พรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได 
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  2.6.3.5 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมเร่ืองการปองกัน
และระงับอัคคีภัยตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ท้ังนี้ตองมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได 
  2.6.3.6 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
ของโรงงานดําเนินการตรวจความปลอดภัยดานอัคคีภัยเปนประจําอยางนอยเดือนละคร้ัง โดยจัดทํา
เปนเอกสารหลักฐานท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบได หากพบสภาพท่ีเปนอันตรายท่ีอาจ
กอใหเกิดเพลิงไหมได ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยทันที 
  2.6.3.7 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
ประกอบดวยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย แผนการอบรมเร่ืองการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟโดยเก็บแผนนี้ไวท่ีโรงงานพรอมให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบไดและตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 
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ภาพท่ี 2.3 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบระงับอัคคีภัยและอุปกรณตางๆ 
 
 2.6.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจางอาศัยอํานาจตามความในขอ 2(7) และขอ 14 แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงออก
ประกาศสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจางโดยวาง
มาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการไว 
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  2.6.4.1 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปน้ี 
    1. ระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบ 
     2. เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
  2.6.4.2 ใหนายจางจัดระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพ่ือใชในการดับเพลิง 
ดังตอไปนี้ 
     1. จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยมีอัตราสวนปริมาณน้ําท่ีสํารอง
ตอเนื้อท่ีอาคารตามตารางตอไปนี้ ในกรณีท่ีไมมีทอน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีสถาน
ประกอบการตั้งอยูหรือมีแตปริมาณนํ้าไมเพียงพอ 
     2. ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา ปมน้ําและการติดต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรโยธา ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
รับรอง และตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเม่ือเกิดเพลิงไหม 
  2.6.4.3 ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงเขาอาคารและภายในอาคารจะตองเปนแบบเดียวกัน
หรือขนาดเทากันกับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินนั้น การติดต้ังตองมี 
ส่ิงปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืน 
  2.6.4.4 ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและกระบอกฉีดท่ีใชฉีดเพลิงโดยท่ัวไป จะตองเปน
แบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินนั้นซ่ึงสามารถ
ตอเขาดวยกันได และตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี (5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกัน
ใหมีความยาวเพียงพอท่ีจะควบคุมบริเวณท่ีเกิดเพลิงได 
  2.6.4.5 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้ 
     1. ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นไดชัดเจนและสามารถหยิบใชงานไดสะดวก
โดยไมมีส่ิงกีดขวาง 
     2. จัดใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดดีอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง หรือตามระยะเวลาท่ีผูผลิตอุปกรณนั้นกําหนด และเก็บไวให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบไดตลอดเวลา 
     3. จัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนจากหนวยงานที่ทาง
ราชการกําหนด หรือยอมรับไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของ
สถานประกอบการ 
     4. ใหนายจางจัดลูกจางเพื่อทําหนาท่ีดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดเวลาท่ีทํางาน 
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     5. ใหนายจางจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิงและ
การฝกซอมดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เส้ือผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอน หรือ
ควันพิษ เปนตน ไวใหลูกจางใชในการดับเพลิง 
    
2.7 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 
  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะตองติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงทุก 64 เมตร 
เพื่อใชในการระงับเหตุเพลิงไหมภายในอาคาร ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองไดรับการดูแล
บํารุงรักษาอยางเปนประจําและเจาหนาท่ีหรือผูท่ีเกี่ยวของสามารถใชอุปกรณ ภายในตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงสามารถเขาระงับเหตุเพลิงไหมเพื่อปองกันความรุนแรงระหวางรอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เขามา สนับสนุนตูสายฉีดน้ําดับเพลิงในระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับภายในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ จะติดต้ังใน รูปแบบทอยืนประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท. 
3002–51 ภาคท่ี 5 หมวด 6 ระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิงไดกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
 2.7.1 ประเภทของการใชงาน ระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง แบงตามประเภทของการ 
ใชงานไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.7.1.1 ประเภทท่ี 1 ติดต้ังวาลวสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร สําหรับพนักงาน
ดับเพลิงหรือผูท่ีไดผานการฝกการใชสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญเทานั้น โดยจะออกแบบใหติดต้ัง
ในตําแหนงตอไปนี้ 
     1. ติดต้ังท่ีชานพักกลางหรือชานพักของทุกช้ันในบันไดหนีไฟทุกตัว 
     2. ติดท่ีดานในและดานนอกของทางออกหนีไฟของทางหนีไฟแนวราบ 
     3. ติดต้ังท่ีชานพักกลางหรือชานพักของทุกช้ันในบันไดหนีไฟทุกตัว 
     4. กรณีทอยืนและทอยอยไมสามารถติดต้ังในบันไดหนีไฟ หรือหองโถงหนา
บันไดหนีไฟ จะตองติดต้ังในสวนปดลอมท่ีมีอัตราการทนไฟเทากับอัตราทนไฟของสวนปดลอม
แนวต้ังของอาคารหลังนั้น 
     5. ถาอาคารหลังนั้นติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงสวนปดลอมนี้ไมตอง
สรางใหไดอัตราทนไฟดังท่ีระบุไวก็ได 
     6. ในอาคารท่ีมีการกั้นแบงหองออกไปเปนจํานวนมาก หัวตอจะตองอยูใน
ตําแหนงท่ีสามารถตอสายสงน้ําและนําเขาถึงภายในรัศมีการฉีดของน้ําไดทุกๆหอง 
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ภาพท่ี 2.4 แบบทอยืนประเภทที่ 1 
 
  2.7.1.2 ประเภทท่ี 2 ติดต้ังชุดสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตรหรือ40 มิลลิเมตร 
สําหรับผูใชอาคารเพ่ือใชในการดับเพลิงขนาดเล็กโดยจะออกแบบการติดต้ังในตําแหนงตอไปนี้ 
     1. ติดต้ังในตําแหนงใกลบันไดหนีไฟสามารถใชสอยไดสะดวกโดยให
ครอบคลุมการฉีกน้ําทุกพื้นท่ีเม่ือใชสายฉีดยาว 30 เมตร และ หัวฉีดน้ําดับเพลิงฉีดไดระยะไกลไม
นอยกวา 6 เมตร 
     2. ทอยืนและทอยอยสําหรับใชงานประเภทท่ี2 นี้ไมจําเปนตองติดต้ังอยูในสวน
ปดลอมท่ีทนไฟ 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แบบทอยืนประเภทที่ 2 
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  3. ประเภทท่ี 3 ติดต้ังชุดสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร หรือ 40 มิลลิเมตร 
สําหรับผูใชอาคารและวาลวสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 6 มิลลิเมตรสําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูท่ี
ไดรับการฝกในการใชสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญโดยจะออกแบบใหติดตั้งในตําแหนง
เชนเดียวกับประเภทท่ี 1 และ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แบบทอยืนประเภทที่ 3 
 

 2.7.2 การจัดเตรียมระบบทอยืน ใหจัดเตรียมระบบทอยืนประเภทตางๆ 
 

 
 

ท่ีมา: มาตรฐานการปองกันอัคคีภยั วสท. 3002–51, 2551: น. 168 
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  2.7.2.1 ชนิดของระบบทอยืนภายในอาคารจะเปนระบบใดระบบหนึ่งดังตอไปนี้ 
     1. ระบบทอเปยกชนิดอัตโนมัติ เปนระบบทอยืน ซ่ึงตอกับแหลงจายน้ํา และ
จายน้ําไดโดยอัตโนมัติ มีความดันและปริมาณการไหลของน้ําอยางมีประสิทธิภาพตามความ
ตองการของระบบ 
     2. ระบบทอเปยกควบคุมดวยมือ เปนระบบทอยืนท่ีตอกับแหลงจายน้ําประปา
ในอาคาร เชน ระบบน้ําใช โดยมีความมุงหมายใหมีน้ําอยูในระบบทอเทานั้น ซ่ึงแหลงจายน้ํานี้ 
ไมสามารถใหความดันและปริมาณการไหลของน้ําเพียงพออยางมีประสิทธิภาพตามความตองการ
ของระบบ ระบบทอนี้จะรับน้ําจากแหลงจายน้ําภายนอก เชน เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงของรถดับเพลิง 
จายน้ําเขาสูระบบเพื่อใหไดความดัน และปริมาณการไหลของนํ้าตามความตองการของระบบได 
  ขอยกเวนหามไมใหใชระบบทอเปยกควบคุมดวยมือกับอาคารสูง และระบบทอยืน
ประเภทการใชงานประเภท 2 หรือ 3 
 2.7.3 สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ 
  2.7.3.1 สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire hose) อาคารที่ติดต้ังทอยืนประเภทที่ 2 และ 3 จะตอง
จัดใหมีสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) หรือขนาด 40  
มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) ยาว 30 เมตร (100 ฟุต) 
  2.7.3.2 อุปกรณเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose reel or hose rack) สําหรับสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) จะตองมวนอยูในกงลอ (reel) และสามารถดึงออกมาใชงานได
ทันที สวนสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) จะตองจัดใหมีท่ีแขวนเก็บสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงหรืออุปกรณดังกลาว ท้ังหมดจัดวางใหสะดวกตอการใชในตูดับเพลิง 
 

 

 
ภาพท่ี 2.7 สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร(1นิ้ว) 
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ภาพท่ี 2.8 สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) 

  2.7.3.3 ตองจัดใหมีปายแสดงถึงการใชสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ โดยแสดงเปน
รูปภาพและตัวอักษรท่ีมีขนาดเหมาะสมเห็นไดชัดและเขาใจงาย 
  2.7.3.4 วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) ติดต้ังไวดังนี้ 
     1. ในกรณีท่ีความดันสูงเกินกวา 100 กิโลปาสกาล จะตองจัดใหมีอุปกรณลด
ความดัน ติดต้ังวาลวสายฉีดน้ําดับเพลิงประเภท 1 เพื่อควบคุมความดันใหเหมาะสม โดยมีอัตราการ
ไหลตามท่ีตองการ 
     2. หัวตอสายฉีดน้ําจะตองเปนชนิดหัวตอสวมเร็วและตองสามารถตอเขากันได
ดีกับขอตอของพนักงานดับเพลิงทองถ่ิน 
  2.7.3.5 การติดต้ังสายฉีดน้ําดับเพลิงในตูเก็บสายฉีดดับเพลิง 
     1. จัดเตรียมสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับบุคลากร
หรือพนักงานดับเพลิงใชงาน 
     2. จํานวนและชนิดของสายดับเพลิงพรอมอุปกรณใหพิจารณาจํานวนและ
ตําแหนงของหัวดับเพลิงท่ีมีใชสัมพันธกับพื้นทีหรืออาคารท่ีปองกันการขยายตัวของเพลิงและขีด
ความสามารถของผูใชในพื้นท่ีนั้นๆ 
     3. จํานวนและชนิดของสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณอาจจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากเจาพนักงานดับเพลิง 
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     4. สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณใหเก็บไวภายในท่ีสามารถเขาถึงและหยิบ
ใชไดโดยงาย 
     5. ขอตอสายฉีดน้ําดับเพลิงใหเปนชนิดขอตอสวมเร็วท้ังสองปลาย 
     6. ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงใกลกับหัวดับเพลิงมากท่ีสุดหรือติดต้ังไวขางหัว
ดับเพลิงโดยตรง 
     7. ตูเก็บสายฉีดดับเพลิงจะตองเปนชนิดท่ีออกแบบมาใหเหมาะสมกับการใช
งานกลางแจงเทานั้น ลักษณะของตูภายในจะตองมีการระบายอากาศท่ีดี สีของตัวตูจะตองเปนชนิด
ท่ีทนทานตอสภาพแวดลอมของบรรยากาศภายนอก 
 2.7.4 มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย เร่ืองการตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงและ 
ตูเก็บสายสายฉีดตองมีการทดสอบดังนี้ 
  2.7.4.1 ตรวจสอบตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือใหแนใจวาอุปกรณฉีด
น้ําดับเพลิงอยูครบและอยูในสภาพดี 
  2.7.4.2 ตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบพับแขวน หรือแบบมวนสายและหัวฉีดวาอยู
ในสภาพไมเสียหาย 
  2.7.4.3 วาลวควบคุมจะตองอยูในสภาพดี ไมมีน้ําร่ัวซึม 
 2.7.5 การตรวจสอบระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงตามคูมือ เทคนิคการ
ตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย สําหรับอาคารควบคุม 9 ประเภทดังนี้ 
  2.7.5.1 ตรวจสอบการติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงตองมีระยะหางระหวางตูไมเกิน 
64  เมตร 
  2.7.5.2  ตรวจสอบสายสงน้ําดับเพลิง(firehose)ภายในตูสายนํ้าดับเพลิง(firehose 
cabinet) 
  2.7.5.3 ตูสายนํ้าดับเพลิงตองมีวาลวควบคุมการ เปด-ปดดวยมือหรืออัตโนมัติ 
  2.7.5.4 ตูสายน้ําดับเพลิงตองมีหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับการฉีดน้ําเปนลํา เปนฝอย 
และมานน้ําได (jet – spray – stream) 
  2.7.5.5 ตูสายนํ้าดับเพลิงตองมีปายสัญลักษณ 
  2.7.5.6 สายสงน้ํ าดับเพลิงชนิดสายยางแบบลอหมุน  ( firehosereal) ตองมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร 
  2.7.5.7 สายส งน้ํ าดับ เพลิงชนิดสายผ าใบแบบพับ  ( firehoserack) ตอง มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วคร่ึง ความยาว  30 เมตร  
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเร่ืองการปองกันและระงบัอัคคีภัย 

 
 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(กฎกระทรวงฉบับท่ี 33) 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย 

ในโรงงาน พ.ศ. 2552 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ในการทํางานสําหรับ

ลูกจางโดยวางมาตรการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 

 

1.  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษตองมีระบบปองกันเหตุ
เพลิงไหม 

2. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษทุกช้ันอาคารตองจัดใหมีตู
หัวฉีดนํ้าดับเพลิงที่ประกอบ
หัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิงพรอม
สายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด
เสนผาศูนยกลาง25 มิลลิเมตร (1 
น้ิว) และหัวตอสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว
ขนาด เสนผาศูนยกลาง 65 
มิลลิเมตร (21/2น้ิว)พรอมทั้ง 
ฝาครอบและโซรอยติดไว 
ทุกระยะหางกันไมเกิน 64.00 
เมตร และเมื่อใชสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงยาวไมเกิน 30.00เมตร
ตอจากตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแลว 
สามารถนําไปใชดับเพลิงใน
พ้ืนที่ทั้งหมดในช้ันน้ันได 

 
 

1.  ผูประกอบกิจการโรงงานตอง

จัดเตรียมนํ้าสําหรับดับเพลิงใน

ปริมาณที่เพียงพอท่ีจะสงจายนํ้า

ใหกับอุปกรณฉีดนํ้าดับเพลิงได

อยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอย

กวา 30นาที 

2.  ผูประกอบกิจการโรงงานตอง
ตรวจสอบทดสอบ และ
บํารุงรักษาระบบอุปกรณสําหรับ
การปองกันและระงับอัคคีภัยให
สามารถพรอมทํางานได
ตลอดเวลาโดยการตรวจสอบ
ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณเหลาน้ันใหเปนไป
ตามรายละเอียดแนบทาย 

3. ผูประกอบกิจการโรงงานตอง
จัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ 
ทดสอบ บํารุงรักษา ระบบและ
อุปกรณโดยใหเก็บรักษาไวที่
โรงงานพรอมที่จะใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได 

 

 

1.  ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณ
ดับเพลิง ดังตอไปน้ี  (1) ระบบ
น้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

2.  ใหนายจางจัดระบบน้ําดับเพลิง 
และอุปกรณประกอบเพื่อใชใน
การดับดังตอไปน้ี 

  (1)  จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชใน
การดับเพลิงโดยมีอัตราปริมาณ
น้ําที่สํารองตอเน้ือที่อาคารใน
กรณีที่ 
ไมมีทอน้ําดับเพลิงของทาง
ราชการในบริเวณที่สถาน
ประกอบการต้ังอยูหรือมีแต
ปริมาณน้ําไมเพียงพอ 

 (2)สายสงน้ําดับเพลิงมีความยาว
หรือตอกันใหมีความยาวเพียง
พอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิด 
เพลิงได 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ) 
 

 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(กฎกระทรวงฉบับท่ี 33) 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย 

ในโรงงาน พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ในการทํางานสําหรับ
ลูกจางโดยวางมาตรการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถาน

ประกอบการ 

 
4.  ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัด 

ใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
ความปลอดภัยของโรงงาน
ดําเนินการตรวจความปลอดภัย 
ดานอัคคีภัยเปนประจําอยางนอย
เดือนละครั้งหากพบสภาพท่ีเปน
อันตรายท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหม 
ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 
โดยทันที 

 

3.  ใหนายจางปฏิบัติเก่ียวกับ
อุปกรณดับเพลิงดังตอไปน้ี 

 (1) ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในที่
เห็นไดชัดเจนและสามารถ
หยบิใชงานได สะดวกโดยไม
มีสิ่งกีดขวาง 

 (2) จัดใหมีการดูแลรักษา
อุปกรณดับเพลิงและ
ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดดีอยางนอยเดือนละ
หน่ึงครั้งหรือตามระยะเวลาที่
ผูผลิตอุปกรณน้ันกําหนดและ
เก็บไวใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

 
2.8 ทฤษฎีการวิจัย 
 เปนกระบวนการคนหาความจริง ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ 
โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนการศึกษา ความเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีเกี่ยวของภายใต
เง่ือนไขท่ีมีการควบคุมโดยกระบวนการวิจัย เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมหรือสถานการณดังกลาวนั้นวา
เปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงหรือไม โดยวิธีการ เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรท่ี
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เปล่ียนไป ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ กับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ในสภาพท่ีถูกควบคุม เพื่อสรุปผลความ
จริงท่ีคนพบ ซึงสามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมตางๆ ในเชิงเหตุผลไดอยางชัดเจน การวิจัยเชิง
ทดลองจึงเปนการศึกษาวิจัยจากสาเหตุไปหาผล เพ่ือศึกษาวาตัวแปรท่ีเกี่ยวของนั้นเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม โดยสรุปไดวา การวิจัยเชิงทดลองเปนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธเชิง
เหตุผลของปรากฏการณตางๆ ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนการวิจัยท่ีใหผลความเช่ือถือดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เนื่องจากการวิจัยเชิงทดลองถือวามีบทบาท
อยางมากในการพัฒนาและสรางสรรคองคความรูใหมๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อเอ้ือประโยชนตอ
การประกอบภารกิจและการดํารง ชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน 
 2.8.1 ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง เปนกระบวนการคนหาความรูความจริงโดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรแบบหนึ่ง ซ่ึงศึกษาความเปล่ียนแปลงของตัวแปรในการทดลองที่เกิดข้ึนภายใต
เง่ือนไขหรือสถานการณท่ีไดรับการควบคุมอยางรัดกุม เพื่อศึกษาวาเง่ือนไขหรือสถานการณท่ี 
จัดข้ึนนั้นเปนสาเหตุท่ีแทจริงของผลหรือปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงนั้นหรือไม โดยผูวิจัยจะใช
วิธีการสังเกตเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงไประหวางปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติ กับท่ีเกิดข้ึนในสภาพท่ีไดรับการควบคุมตามเง่ือนไขตางๆ เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเปน
ความจริงตางๆ สามารถนําไปใชในการอธิบาย ทํานาย และควบคุมได ดังนั้นถาจะกลาวใหเห็นชัด
ข้ึนก็อาจกลาวไดวาการวิจัยเชิงทดลองเปนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของปรากฏการณ 
ตางๆ และถือกันวาเปนการวิจัยท่ีใหความเช่ือถือในผลการวิจัยท่ีดีท่ีสุด ตอไปนี้จะขอกลาวถึง
ประเด็นสําคัญๆ ของการวิจัยเชิงทดลอง 
 2.8.2 การวิจัยเชิงทดลองมีความมุงหมายท่ีสําคัญดังนี้ 
  2.8.2.1 เพื่อคนหาขอเท็จจริงของสาเหตุท่ีทําใหเกิดผล 
  2.8.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลของปรากฏการณตางๆ 
  2.8.2.3  เพื่อนําผลการวิจัยไปสรางเปนกฎเกณฑ สูตร ทฤษฎี 
  2.8.2.4  เพื่อวิเคราะหหรือคนหาขอบกพรองของงานตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขหรือ
พฒันาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2.8.2.5 เพื่อนําผลการทดลองไปใช 
 2.8.3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงทดลองมีดวยกัน 2 ประเภทคือ 
  2.8.3.1 กลุมทดลอง (Experimental group) หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัด กระทํา 
(treatment) ในการทดลอง นิยมใชสัญลักษณ E 
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  2.8.3.2 กลุมควบคุม (Control group) หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยจัดใหมีลักษณะ
เหมือนกลุมทดลอง แตไมไดรับการจัดกระทํา คงปลอยใหเปนไปตามสภาพธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง นิยมใชสัญลักษณ C 
 2.8.4 ตัวแปรท่ีสําคัญในการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือใหเกิดความเขาใจมี 4 ชนิดดังนี้ 
  2.8.4.1 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ(Independent variable) เปนตัวแปรท่ีผูวิจัย 
กําหนดข้ึนเพื่อท่ีจะทําการทดลองวาเปน “สาเหตุ” หรือไม ตัวแปรอิสระน้ีบางทีเรียกวา ตัวแปรการ
ทดลอง (Experimental variable) หรือตัวแปรจัดกระทํา นิยมใชสัญลักษณ X 
  2.8.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) เปนตัวแปรท่ีตองการทราบวาเปน “ผล” ท่ีเกิด
จาก “สาเหตุ” หรือไม นิยมใชสัญลักษณ Y 
  2.8.4.3 ตัวแปรเช่ือมโยง  (Interveningvariable) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  ตัวแปร
สอดแทรก เกิดข้ึนจากกระบวนการทางจิตวิทยาระหวางดําเนินการทดลอง จึงไมสามารถควบคุมตัว
แปรชนิดนี้ไดและมีผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาดวย จากการท่ีตัวแปรนี้เกิดข้ึนระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม จึงอาจเรียกวา ตัวแปรภายใน ก็ได เชน ความโกรธ ความวิตกกังวล การ
ปรับตัว การจูงใจ เปนตน 
  2.8.4.4 ตัวแปรแทรกซอนหรือตัวแปรภายนอก (Extraneous variable) เปนตัวแปรท่ี
เกิดข้ึนและอาจมีอิทธิพลตอผลการทดลองโดยที่ผูวิจัยไมตองการใหเกิดข้ึนหรือไมตองการทราบ 
ตัวแปรชนิดนี้นักวิจัยสามารถกําหนดวิธีการควบคุมได จึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา ตัวแปรควบคุม 
(Control variable)ตัวแปรแทรกซอนอาจเกิดข้ึนไดจากแหลงตางๆ 
 2.8.5 การควบคุมตัวแปรแทรกซอนในการวิจัยเชิงทดลองนั้นยอมมีตัวแปรแทรกซอนเกิดข้ึน
เสมอ เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรตามเปนผลมาจากตัวแปรอิสระอยางแทจริง การควบคุมตัวแปร
แทรกซอนนิยมใชหลักการควบคุมท่ีเรียกวา Max-Min-Con Principle ดังตอไปนี้ 
  2.8.5.1 เพื่อความแปรปรวนท่ีเปนระบบใหมากท่ีสุด (Maximized systematic variance) 
เปนการควบคุมตัวแปรแทรกซอนโดยการเพ่ิมความแปรปรวนระหวางกลุม หรือความแปรปรวน
เนื่องมาจากการทดลองใหสูงสุด ซ่ึงทําไดโดยการกําหนดวิธีการทดลองใหกับกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมใหแตกตางและเปนอิสระซ่ึงกันกันและ ตลอดจนควบคุมเวลาและสภาวะของการทดลองให
เหมาะสม เพื่อใหสามารถจัดกระทํากับตัวแปรอิสระใหสงผลตอตัวแปรตามมากท่ีสุด 
  2.8.5.2 ลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Minimized error variance) เปนการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนโดยการทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีคานอยท่ีสุด
หรือเปนศูนย ซ่ึงความคลาดเคล่ือน (Error) 
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 2.8.6 ควบคุมตัวแปรแทรกซอนท่ีสงผลอยางมีระบบ (Control extraneous systematic variance) 
เปนการควบคุมหรือขจัดใหตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับการทดลองออกใหหมด เพื่อใหตัวแปร
ตามท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากตัวแปรอิสระเทานั้น มีวิธีการทําดังนี้ 
  2.8.6.1 การสุม (Randomization) วิธีนี้ถือวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด เปนการกระทําใหกลุม
ตัวอยางท่ีสุมออกมาจากกลุมประชากรมีคุณสมบัติดานตางๆ พอๆ กัน จึงสามารถควบคุมตัวแปร
แทรกซอนไดเปนอยางไร 
  2.8.6.2 การเพ่ิมตัวแปร (Add to the design) ในกรณีท่ีตัวแปรแทรกซอนบางตัวควบคุม
ไดยาก ก็ใหเอาตัวแปรนั้นเพ่ิมเขาไปโดยถือวาเปนตัวแปรอิสระท่ีจะตองศึกษาดวย 
  2.8.6.3 การจับคู (Matching) เปนการใชกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ 
ใหมีลักษณะของตัวแปรแทรกซอนในระดับท่ีเทา ๆ กัน 
 2.8.7 การใชสถิติ (Statistical control) เทคนิควิธีการทางสถิติท่ีสามารถนํามาควบคุมตัวแปร
แทรกซอนไดก็คือ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of covariance) จะสามารถปรับ
คุณสมบัติท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยางได ทําใหผลที่ปรากฏเปนผลจากการทดลองเทานั้น 
 2.8.8 การตัดท้ิง (Elimination) เปนการขจัดตัวแปรท่ีคิดวามีสวนเกี่ยวของกับการทดลอง
ออกไป เชน ถาคิดวาความสนใจเก่ียวของกับการทดลองและจะไมเอามาเปนตัวแปรอิสระ จําเปน
จะตองตัดตัวแปรนี้ออกไป วิธีการก็คือเลือกเอากลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเหมือนๆ กัน เปนตน 
 2.8.9 ขอบกพรอง ในการวิจัยเชิงทดลองมักพบขอบกพรองท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 
  2.8.9.1 ไมสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดหมด 
  2.8.9.2  การเลือกกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของมวลประชากร 
  2.8.9.3  เคร่ืองมือขาดความเช่ือม่ัน ความเท่ียงตรง 
  2.8.9.4  ขอมูลท่ีไดขาดความเช่ือม่ัน ความเท่ียงตรง 
  2.8.9.5 ผลการทดลองไมสอดคลองกับจุดมุงหมายในการทดลอง 
  2.8.9.6  การใชสถิติวิเคราะหไมเหมาะสมกับงานวิจัย 
  2.8.9.7  การสรุปผลการทดลองมักจะขาดความเช่ือม่ัน ความเท่ียงตรง เพราะการควบคุม 
การวางแผนตางๆไมรัดกุม 
 2.8.10  ประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง 
   2.8.10.1  เปนการวิจัยท่ีเหมาะกับวิชาท่ีเปนศาสตรบริสุทธ์ิ เชน วิทยาศาสตร จิตวิทยา   
      วิศวกรรมศาสตร เปนตน 
   2.8.10.2  ผลท่ีไดจากการวิจัยดานการเรียนการสอนสามารถนํามาชวยพัฒนาการศึกษา 
     ใหดีข้ึน 
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   2.8.10.3  การวิจัยชวยใหทราบจุดออน และสามารถแกไขไดตรงจุด   
 
2.9 ทฤษฎีระเบียบวิธีสถิติ 
 สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันวา Statistik มีรากศัพทมาจาก Stat หมายถึงขอมูล 
หรือสารสนเทศ ซ่ึงจะอํานวยประโยชนตอการบริหารประเทศในดานตาง สมัยตอมา คําวา สถิติ ได
หมายถึง ตัวเลขหรือขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม สถิติในความหมายท่ีกลาวมานี้เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ขอมูลทางสถิติ (Statistical data)โดยแบงเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
 2.9.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หมายถึงขอมูลท่ีแสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ 
หรือคุณสมบัติ เชน เพศ เช้ือชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุมเลือด เปนตน 
 2.9.2  ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หมายถึงขอมูลท่ีอยูในรูปตัวเลข (numerical data) 
ท่ีแสดงถึงปริมาณ อาจเปนคาท่ีไมตอเน่ือง (discrete) คือคาท่ีเปนจํานวนเต็มหรือจํานวนนับ 
 2.9.3   ประเภทของขอมูลคือขอเท็จจริงตางๆ ท่ีผูสนใจหรือผูตองการศึกษา ซ่ึงการเก็บขอมูล
อาจเปนตัวเลขหรือมิใชตัวเลขก็ไดโดยสามารถทําการเก็บได 2 วิธีดังนี้ 
 2.9.4  การนําเสนอขอมูลสถิติ (Statistical Presentation) แบงออกเปน 2 แบบใหญๆคือ 
  2.9.4.1  การนําเสนอขอมูลสถิติโดยปราศจากแบบแผน (Informal Presentation)  
     1.  การนําเสนอขอมูลสถิติเปนบทความ 
     2. การนําเสนอขอมูลสถิติเปนบทความกึ่งตาราง 
  2.9.4.2  การนําเสนอขอมูลสถิติโดยมีแบบแผน (Formal Presentation)ดังนี้ 
     1. การเสนอขอมูลสถิติดวยตาราง 
     2. การเสนอขอมูลสถิติดวยกราฟและรูป 
 2.9.5 เทคนิคการนําเสนอขอมูลสถิติดวยกราฟและรูป 
  2.9.5.1 แผนภูมิแทงเชิงเดียว (Simple Bar Chart) เม่ือตองการเสนอขอมูลสถิติโดยขอมูล
ที่จะนําเสนอนั้นมีเพียงชุดเดียวตามรูปภาพท่ี 2.8 และรูปภาพท่ี 2.9 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 2.9 เปนการเสนอขอมูลใชแผนภูมิแทงเชิงเดียวแบบแนวต้ัง 
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ภาพท่ี 2.10 เปนการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทงเชิงเดียวแบบแกนนอน 
 

 2.9.5.2 แผนภูมิฮิสโตแกรม (Histogram)ใชเพื่อวิเคราะหความถ่ีของขอมูลแลวใน      
ตัดสินใจเพ่ือการแจกแจงหรือการกระจายขอมูลแบบใด เพื่อใชตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูล 
ตลอดจนการประมาณการลักษณะคุณภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.11 ฮิสโตแกรมจะมีลักษณะเหมือนแผนภูมิแทงแตกตางกันท่ีแตละแทงจะตดิกัน 
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 2.9.10 เม่ือตองการนําเสนอขอมูลสถิติในเชิงเปรียบเทียบ ตั้งแต 2 ชุดข้ึนไป ควรนําเสนอขอมูล 
ดวยกราฟดังนี้ 
  2.9.10.1 แผนภูมิแทงเชิงซอน (Multiple Bar Chart) ขอมูลสถิติ ท่ีจะนําเสนอดวย
แผนภูมิแทงตองเปนขอมูลประเภทเดียวกันหนวยของตัวเลขเปนหนวยเดียวกันและควรใช
เปรียบเทียบขอมูลเพียง 2 ชุดเทานั้น ซ่ึงอาจเปนแผนภูมิในแนวต้ังหรือแนวนอน ก็ไดส่ิงท่ีสําคัญ
ตองมีกุญแจ (Key) อธิบายวาแทงใดหมายถึงขอมูลชุดใดไวท่ีกรอบลางของกราฟ ตามภาพท่ี 2.11 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 แผนภูมิแทงเชิงซอน แสดงสินทรัพยและหน้ีสินทุนของสหกรณ 
 

  2.9.10.2 แผนภูมิเสนหลายเสน (Multiple Line Chart) ถาตองการเปรียบเทียบขอมูล
สถิติหลายประเภทพรอมๆกันควรจะนําเสนอดวยแผนภูมิเสนซ่ึงสามารถนําเสนอขอมูลท่ีมีหนวย
เหมือนกันหรือมีหนวยตางกันตามรูปภาพท่ี 2.12 
 

DPU



29 

 
   
ภาพท่ี 2.13 แผนภูมิเสนเสนอการเปรียบเทียบลักษณะประเภทที่อยูอาศัยป 2530-2541 
 
  2.9.10.3 เม่ือตองการนําเสนอขอมูลสถิติในเชิงสวนประกอบ มีวิธีนําเสนอได 2 แบบ 
คือ 
    1. แผนภูมิวงกลม (pie chart) เปนการนําเสนอขอมูลโดยใชพื้นท่ีวงกลมแบง
ออกเปนสวนยอยตางๆ กัน ตามจํานวนขอมูล การนําเสนอแบบนี้จะตองแปลงจํานวนขอมูลใหเปน
อัตรารอยละกอน แลวจึงแบงพื้นท่ีวงกลมตามอัตรารอยละ ขอมูลท่ีจะนําเสนอดวยวิธีนี้จะตองเปน
ขอมูลท่ีสมบูรณและจบอยูเฉพาะเร่ืองท่ีจะนําเสนอและตองเปนขอมูลของท้ังหมดดวย การสราง
แผนภูมิวงกลมเราอาจจะแบงจากจุดศูนยกลางของวงกลมโดยเทียบให 360 องศา เปน 100 
เปอรเซ็นต (%) แลวคํานวณวาอัตรารอยละของขอมูลจะไดเปนมุมเทาใด แลวจึงลากเสนแบงพรอม
ท้ังแลเงาหรือระบายสีใหเห็นเดนชัด ตามภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.14 ตัวอยางแผนภมิูวงกลม 
 

    2. แผนภูมิแทงเชิงประกอบ (Component Bar Chart) เหมาะจะนําไปใชเสนอ
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ วิธีทําคือเม่ือคิดองคประกอบตางๆ เปนรอยละของทั้งหมดแลวจะใหความสูง
ของแผนภูมิแทง แทนองคประกอบท้ังหมดความสูงขององคประกอบแตละสวนเปนไปตาม
สัดสวนขององคประกอบนั้นๆ จะเรียงลําดับองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากใหอยูขางลาง 
  2.9.10.4 การนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนภูมิภาพ (Pictograph) ดวยวิธีนี้จึงเปนการ
เสนอสถิติท่ีเขาใจงายท่ีสุด 
  2.9.10.5 การเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ีสถิติ เปนการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
สภาพภูมิศาสตรหรือสถานท่ี 
 
2.10 การคํานวณคาสถิติ 
 การคํานวณคาสถิติ หมายถึงคาท่ีแสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ี
คํานวณมาจากปญหาท่ีพบของกลุมตัวอยาง เปนคาไมคงท่ี แปรเปล่ียนไปตามกลุมตัวอยาง คาสถิติ
ท่ีนิยมใชสําหรับสรุปผลขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลมีดังนี้ 
 2.10.1  ยอดรวม (Total) คือ การนําขอมูลสถิติมารวมกันเปนผลรวมท้ังหมด 
 2.10.2 คาเฉล่ีย (Average Mean) หมายถึง คาเฉล่ียซ่ึงเกิดจากขอมูลของผลรวมท้ังหมด
หารดวยจํานวนรายการของขอมูล 
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 2.10.3  สัดสวน (Proportion) คือ ความสัมพันธของจํานวนยอยกับจํานวนรวมทั้งหมด 
กลาวคือใหถือจํานวนรวมทั้งหมดเปน 1 สวน 
 2.10.4  อัตรารอยละหรือเปอรเซนต (Percentage or Percent) คือ สัดสวน เม่ือเทียบ 
ตอ 100 การคํานวณก็ทําไดงาย โดยเอา 100 ไปคูณสัดสวนท่ีตองการหาผลลัพธก็จะออกมาเปนรอย
ละ หรือเปอรเซ็นต 
 2.10.5 อัตราสวน (Ratio) คือ ความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีตอกันระหวางตัวแปรสอง
ตัวแปรเปนการเปรียบเทียบตัวเลขจํานวนหนึ่งหรือหลายจํานวนกับตัวเลขอีกจํานวนหนึ่ง ตัวเลขท่ี
ใชเปรียบเทียบ ดวยนั้นเราเรียกวา “ ฐาน ” เราสามารถคํานวณหาอัตราสวนไดโดยใชตัวเลขจํานวน
ท่ีเราตองการจะเปรียบเทียบต้ังหารดวยตัวฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอยางสูตรการหารอยละหรือเปอรเซนต 

 

สูตรการหารอยละ หรือเปอรเซนต 
 ถาตองการหาวา จะไดกําไรกี่เปอรเซ็นต หรือรอยละเทาไหร 

  กําไร 
  ตนทุน 

 ถาตองการหาวา ขาดทุนกี่เปอรเซ็นต หรือรอยละเทาไหร 
  ขาดทุน 
  ตนทุน 

 ถาตองการหาวา คิดคานายหนากี่เปอรเซ็นต หรือรอยละเทาไหร 
  คานายหนา 
  ราคาขาย 

 ถาตองการหาวา ลดราคากี่เปอรเซ็นต หรือรอยละเทาไหร 
  ลดราคา 
  คิดราคา 
 

ใชสูตร   100 =    …………% 

ใชสูตร 

ใชสูตร 

ใชสูตร   100 

  100 

  100 

=    …………% 

=    …………% 

=    …………% 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
3.1  ขั้นตอนการศึกษา 

 3.1.1 ขอมูลท่ัวไปของอาคารกรณีศึกษา อาคารตัวอยางประเภทสํานักงาน 
  ในการศึกษาจําทําท่ีอาคารชุด จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร สถานท่ีตั้งเลขท่ี 919/1 ถนน 
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนอาคารสูงในยานถนนสีลม และเปน
ศูนยกลางการสงออกอัญมณีท่ีใหญ ท่ีสุดในประเทศไทยมีความสูง  56 ช้ัน  ภายในอาคาร 
ประกอบดวยหองชุดศูนยการคา ท่ีพักอาศัย  และสํานักงาน มีพื้นที่ใชสอยท้ังหมดประมาณ 158,080 
ตารางเมตร มีสํานักงานจํานวน 353 หอง ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปน สํานักงานพาณิชย ท่ีพักอาศัยและ
จอดรถ 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.1 อาคารกรณีศึกษา 
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 อาคารกรณีศึกษาเปนอาคารประเภทสํานักงาน มีลักษณะเปนท่ีพักอาศัยสํานักงาน
ผูบริหาร ศูนยการคาศูนยอาหาร สํานักงานฝายวิศวกรรม สํานักงานแมบานสํานักงานรักษา 
ความปลอดภัยธนาคาร ฯลฯ ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ลักษณะพ้ืนท่ีใชสอยในอาคารกรณีศึกษา 
 

ชั้นท่ี ลักษณะพ้ืนท่ีใชสอยในอาคาร 

ช้ันดาดฟา ลานจอดเฮเลคอปเตอร 

ช้ัน 56 หองเครื่องลิฟตระบบปรับอากาศระบบวิทยุสื่อสาร 

ช้ัน 34 หองเครื่องลิฟตระบบปรับอากาศระบบไฟฟาระบบดับเพลิงระบบประปาหองเก็บของ 

ช้ัน 33-55 สํานักงานจํานวน 189 หองชุด 

ช้ัน 17-33 สํานักงานจํานวน 204 หองชุด 

ช้ัน 8-16 หองพักในสวนที่พักอาศัยจํานวน 215 หองชุด 

ช้ัน 7 
ระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟา,ระบบสํารองไฟฉุกเฉิน,ระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบบอัตโนมัติ 

ระบบประปาสํานักงานฝายวิศวกรรมสํานักงานทีมดับเพลิงประจําอาคารลานจอดรถ 

ช้ัน 6 สํานักงาน,ระบบผานเขา-ออกภายในอาคารลานจอดรถ 

ช้ัน 5 สํานักงานไปรษณียหองแสดงภาพลานจอดรถ 

ช้ัน G-4 ศูนยการคาบูธจําหนายเครื่องประดับธนาคาร 

ช้ัน B1 ศูนยอาหารรานสะดวกซื้อธนาคารบูธจําหนายเครื่องประดับ,ลานจอดรถ 

ช้ัน B2 สํานักงานนิติบุคคลฯระบบบําบัดนํ้าเสียลานจอดรถหองซักผา 

ช้ัน B3 ระบบประปาระบบดับเพลิงลานจอดรถ 
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 3.1.2 รายการตูสายฉีดน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ังในอาคารท่ีศึกษา 
  อาคารที่ศึกษาในสวนสํานักงานต้ังแตช้ัน 17-55 ไดติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 39 ช้ัน 
จํานวน 77 ตู 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แบบแปลนพ้ืนท่ีท่ีแสดงการติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
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  3.1.2.1 รายละเอียดของอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว 

     1. กงลออัตโนมัติพรอมสายยางขนาด 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร ท่ีทางอาคาร 
จิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอรใชงานอยูเปนผลิตภัณฑยี่หอ ARDENOAK LIMITED เปนรุนท่ียึดติดกับผนัง
อาคาร 
 

 
 

     2. วาลวเปด-ปดน้ํา ชนิด Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว ท่ีใชควบคุมการเปด-ปดน้ํา
จากระบบดับเพลิงท่ีทางอาคารจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร ใชงานอยูเปนผลิตภัณฑยี่หอ GIACOMINI 
รุน R250D 
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     3. หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว แบบปรับการฉีดน้ําเปนลําตรงเปนฝอยละออง
เปนมานน้ํา และสามารถเปด-ปดน้ํา ไดท่ีหัวฉีด 
 

 
 

 3.1.3 ปาย ข้ันตอนและวิธีการใชงานตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้วของอาคาร 
ท่ีทําการศึกษา โดยมีวิธีการใชงานดังภาพท่ี 3.3 
   

 
 
ภาพท่ี 3.3 ปายแสดงวิธีการใชงานตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิว้ 
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 3.1.4 มาตรฐานในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณของระบบดับเพลิงของอาคารท่ีทําการ 
ศึกษา ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยดังตอไปนี้ 
  3.1.4.1 ตรวจสอบตูเก็บสายฉีดเดือนละหน่ึงคร้ัง เพื่อใหแนใจวามีอุปกรณการณฉีดน้ํา
ดับเพลิง อยูครบและอยูในสภาพดี 
  3.1.4.2 ตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบพับแขวน หรือ แบบมวยสาย และหัวฉีด วาอยู
ในสภาพไมเสียหาย 
  3.1.4.3 วาลวควบคุม จะตองอยูในสภาพดี ไมมีน้ําร่ัวซึม   
 3.1.5 ข้ันตอนการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด  1 นิ้ว  ของอาคารท่ี
ทําการศึกษาเพื่อท่ีจะไดรับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถนําปญหาท่ีพบไปแกไขปรับปรุงตอไป 
ดังรูปภาพท่ี 3.4 
  3.1.5.1 ตรวจสอบปายคําแนะนําข้ันตอนการใชตูสายฉีดน้ําดับเพลิง เพื่อปองกันความ
สับสนของผูใชงาน 
  3.1.5.2 ตรวจสอบทิศทางการมวนเก็บสายยางขนาด 1 นิ้ว ถูกตองตามตําแหนงการมวน
เก็บภายในกงลอเก็บสายหรือไม เพื่อปองกันปญหาการใชงานคร้ังตอไปเม่ือเกิดปญหาเพราะถามวน
สายผิดทิศทางการใชงานคร้ังตอไปเม่ือมีการดึงสายออกจากกงลอ วาลวอัตโนมัติภายในไมสามารถ
ท่ีจะเปดน้ําได 
  3.1.5.3 เปดวาลวน้ําชนิด Ball Valve ขนาด 1 นิ้วภายใน และสํารวจวามีน้ําร่ัวซึมตามจุด
ตอระหวางทอยางกับจุดรับน้ําเขาในกงลอเพื่อปองกันความเสียหายของพื้นท่ี และอุปสรรคในการ
ทํางานของเจาหนาท่ีดับเพลิง     
  3.1.5.4 ดึงสายยางขนาด 1 นิ้วออกจากกงลออยางนอย3รอบหมุนหรือประมาณ 4 เมตร 
เพื่อทดสอบการทํางานของวาลวน้ําแบบอัตโนมัติภายในกงลอสามารถจายน้ําเขามาในสายยาง
ดับเพลิงขนาด 1 นิ้วใหพรอมใชงาน 
  3.1.5.5 ทดสอบการปรับหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด  1 นิ้ว  ไปในตําแหนงท่ีปดตาม
สัญลักษณ และสามารถ ปดน้ําไดสนิทไมมีการไหลซึม โดยไมตองปดวาลวน้ํา   
  3.1.5.6 ทดสอบการปรับหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ไปในตําแหนงท่ีเปดตาม
สัญลักษณ โดยสามรถปรับหัวฉีดใหใชงานไดทันที                                                                                                        
  3.1.5.7 ดึงสายยางขนาด 1 นิ้วออกจากกงลอสนจุดเพื่อสํารวจรองรอยการแตกหักของ
สายเปนสาเหตุใหน้ําร่ัวซึมจากสายขณะการใชงาน และ รองรอยการถูกกดทับสายทําใหแรงดันน้ํา
ในสายลดนอยลงและมีผลกระทบตอการใชงาน 
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ภาพท่ี 3.4 ตัวอยางแบบทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 
3.2 รูปแบบของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ท่ีมีการ
ติดต้ังภายในพื้นท่ีอาคารจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร และทําการทดสอบเพื่อวิเคราะหปญหาของการใช
งานจริงเพื่อปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลตูสายฉีดน้าํดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว 
 3.3.1 ขอมูลจากแบบแปลนอาคารท่ีมีการติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงภายในอาคารจิวเวลร่ีเทรด
เซ็นเตอร ในสวนสํานักงาน 
 3.3.2 กําหนดแบบฟอรมการตรวจเช็คตูสายฉีดน้าํดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิว้ 
 3.3.3  รวบรวมขอมูลจากการทดสอบ และปญหาท่ีพบในการใชงานอีกท้ังหาสาเหตุพรอมท้ัง
แนวทางการแกไขอยางถูกตอง 
 3.3.4 รายงานผลปญหาท่ีพบใหกับผูบริหารอาคารเพ่ือขอพิจารณางบประมาณการซอมแซมให
อุปกรณพรอมใชงานตลอดเวลา 
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3.4 วิเคราะหผลและอภิปรายผล 
 ในการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ของอาคารท่ีทําการศึกษา
ไดนําทฤษฎีการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกผล ถึงปญหาทีพบไปวิเคราะหเพื่อ
หาแนวทางการแกไขอุปกรณของตูสายฉีดน้ําดับเพลิงท่ีมีการติดตั้งอยูตามกฎหมายเพ่ือความ
ปลอดภัยใหแกผูปฎิบัติหนาท่ี และเปนการลดความสูญเสียทรัพยสินของเจาของอาคาร ดังนี้ 
 3.4.1 วิเคราะหผลจากขอมูลการจดบันทึก/ และรายงานปญหาที่พบของตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 
แบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 3.4.2 เสนอแนะการแกไขปญหาท่ีตรวจพบเพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุง ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 
แบบสายยางขนาด 1 นิ้ว สามารถใชงานไดเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม 
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บทท่ี 4 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
 จากการทดสอบอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว ภายในอาคารท่ี 
ทําการศึกษาพื้นท่ีใชสอยสวนใหญเปนสํานักงาน  ซ่ึงมีผูใชอาคารเขามาดําเนินการติดตอ
ประสานงานดานธุรกิจจํานวนมาก ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองทําการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณใหสามารถ
ใชงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมพื้นท่ีภายในอาคาร ซ่ึงสามารถลดสูญเสียชีวิต ทรัพยสินของ
ผูใชอาคาร และเปนการยับยั้งการลุกลามการเกิดเหตุเพลิงไหมไมใหขยายวงกวางในระหวางรอ
เจาหนาท่ีดับเพลิง หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ โดยทําการตรวจสอบ และทดสอบ
โดยรวบรวมขอมูลท่ีทําการจดบันทึกไปรวบรวมและวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหอุปกรณมีปญหาใน
การใชงานและเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุงดังนี้ 
 
4.1 การตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว 
 โดยจะทําการศึกษารายละเอียดจํานวนการติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว
ของอาคารขนาดใหญพิเศษที่มีการติดต้ังอยูจริงในปจจุบันจํานวน 79 ตูวาพบปญหาอะไรบางและ
ชนิดของอุปกรณท่ีติดต้ังเปนตามมาตรฐานของ กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีกําหนดเอาไวเพื่อใหสอดคลองกับความปลอดภัยของ
อาคารและผูใชอาคารซ่ึงไดทําการทดสอบท้ังหมด 6 หัวขอพบปญหาจํานวน 5 หัวขอ 
 4.1.1 ปญหาปายคําแนะนําข้ันตอนการใชท่ีพบการสัญลักษณไมถูกตองกับอุปกรณภายในตู
สายฉีดน้ําดับเพลิง แบบอัตโนมัติชนิดสายยางแบบ 1 นิ้วของอาคารขนาดใหญพิเศษท่ีทําการศึกษา 
ทีมีการติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4, ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวน77ตู พบวาปายคําแนะนําการใช
งานมีสัญลักษณท่ีไมตรงกับอุปกรณภายในตูจํานวน 77 ตู ดังตารางท่ี 4.1 รูปภาพท่ี 4.2 และรูปภาพ
ท่ี 4.3 ปายคําแนะนํามีสัญลักษณวาลวน้ําท่ีไมถูกตองตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจเช็คปายคําแนะนําข้ันตอนการใชท่ีพบการสัญลักษณไมถูกตอง 
 

ปญหา ปายวิธีการใชงาน / สัญลักษณ 

ตูสายฉีดน้าํดบัเพลิง ปายวิธีการใชงาน ปายวิธีการใชงาน 

ST4 และ ST 5 ตั้งแตชัน้ 17-55 ชัดเจน / ถูกตอง ไมชัดเจน /ไมถูกตอง 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

77 ตู 0 ตู 77 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 0% คิดเปน 100% 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 ปญหาสัญลักษณปายบอกวิธีการใชงานไมชัดเจน 
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ภาพท่ี 4.2 สัญลักษณวาลวน้ําท่ีไมถูกตอง 

 

 ภาพที่ 4.2 ปายวิธีการใชงานท่ีมีติดตั้งไวบริเวณดานหนาตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบ
อัตโนมัติชนิดสายยางขนาด 1 นิ้ว มีการใชสัญลักษณท่ีไมถูกตองตามอุปกรณ และวิธีการใชสายยาง
ขนาด 1 นิ้วท่ีผิดเพราะสายยางขนาด 1 นิ้วนั้น หลักการใชงานท่ีถูกตองผูใชงานตองทําการเปดวาลว
น้ําขนาด 1 นิ้ว แลว ดึงสายออกจากกงลอแบบอัตโนมัติประมาณ 3-4 กงลอหรือประมาณ 3-4 เมตร 
ก็สามารถเปดหัวฉีดน้ําดับเพลิงใชงานไดทันทีซ่ึงปญหาดังกลาวท่ีตรวจสอบพบจะทําใหผูใชงาน
เกิดความสับสน ผลท่ีทางอาคารท่ีทําการศึกษาที่จะไดรับ เม่ือผูพบเหตุเกิดการสับสนถึงวิธีการใช
งาน จึงทําใหการทํางานลาชาเพราะเขาใจวาสายน้ําดับเพลิงประเภทดังกลาวนั้นจะตองดึงสายใหสุด
ถึงจะสมารถใชงานได ทําใหการลุกลามของไฟขยายพื้นทีเปนวงกวางและทําใหพื้นท่ีดังกลาวมี
ความเสียหายมากข้ึน 
 4.1.2 ปญหาการมวนเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้วของอาคารขนาดใหญ
พิเศษท่ีทําการศึกษา ทีมีการติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4,ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวน 77 ตู ไมพบ
ปญหาการมวนสายเก็บผิดทิศทางตามปายคําแนะนําของกงลอซ่ึงถือวาการเก็บสายดับเพลิงถูกตอง 
100% ดังตารางท่ี 4.1 ภาพที่ 4.3 และภาพท่ี 4.4 ตามลําดับ ผลท่ีทางอาคารทําการศึกษาท่ีจะไดรับคือ 
ผูพบเหตุสามารถดึงสายน้ําดับเพลิงตามคําแนะนําของอุปกรณทําการฉีดน้ําไปยังจุดเกิดเหตุไดทันที
เพื่อปองกันการลุกลามขยายวงกวางของจุดท่ีเกิดเหต ุ
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ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจเช็คการมวนเก็บสายตามทิศทางตําแหนงปายคําแนะนํา 
 

ปญหา การมวนสายฉดีน้ําดบัเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง มวนสายเก็บถูกตอง มวนสายเก็บไมถูกตอง 

ST4,ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 ตามทิศทางตําแหนงปายคําแนะนํา 
ตามทิศทางตําแหนงปาย

คําแนะนํา 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

77 ตู 0 ตู 77 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 0% คิดเปน 100% 
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ภาพท่ี 4.3 ปญหาการมวนเก็บสายฉีดน้าํดับเพลิง แบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 สัญลักษณคําแนะนําตําแหนงการมวนเก็บสายท่ีถูกตอง 
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ตามภาพท่ี 4.4 สัญลักษณคําแนะนําตําแหนงการมวนเก็บสายท่ีถูกตองเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหมผูใชงานดึงสายยางขนาด 1 นิ้วไปตามเข็มนาฬิกาหรือหมุมตามทิศทางลูกศรคําแนะนําไป
บริเวณจุดเกิดเหตุ ตัววาลวอัตโนมัติภายในกงลอจะหมุนกดแกนวาลวน้ําดานในเพื่อใหน้ําไหลเขา
มาภายในสายฉีดน้ําดับเพลิงจึงสามารถใชงานได แตถาผูใชงานเก็บสายผิดวิธีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม 
ก็ไมสามารถใชงานไดเนื่องจากการหมุนของกงลอจะไมสามารถท่ีจะไปกดแกนวาลวน้ําใหไหล
ผานได                                                                                                                
 4.1.3 ปญหาน้ําร่ัวซึมตามจุดตอระหวางทอยางกับจุดรับน้ําเขาในกงลอของอาคารขนาดใหญ
พิเศษท่ีทําการศึกษา ทีมีการติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4 ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวน 39 ตูบริเวณทาง
หนีไฟ ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55  จํานวน 38 ตู รวมท้ังหมด 77 ตู โดยแบงเปน 2 สวนดังน้ี 
  4.1.3.1 ปญหาน้ําร่ัวซึมตามจุดตอระหวางทอยางกับจุดรับน้ําเขาในกงลอตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้วท่ีติดต้ังดานบันไดหนีไฟชุดท่ี 4 (ST4) ในสวนสํานักงานพบวาทอยางท่ี
ตอมาจากวาลวเปด – ปดน้ําขนาด 1 นิ้ว มีน้ําร่ัวซึมบริเวณจุดรอยตอจํานวน 2 ตูคิดเปน 5% และอีก 
37 ตูไมพบปญหาการร่ัวซึมบริเวณจุดตอ คิดเปน 95% ตารางที่ 4.6 และรูปภาพที่ 4.7 ตามลําดับ  
ผลท่ีทางอาคารท่ีทําการศึกษาท่ีจะไดรับคือน้ําท่ีไหลออกมานั้นเขาไปในหองพื้นท่ีใกลเคียง
ทรัพยสินไดรับความเสียหาย นอกเหนือจากนั้นผูใชอาคารอาจไดรับอันตรายหากตองมีการอพยพ
หนีไฟ เพราะจุดติดต้ังดังกลาวของอาคารท่ีทําการศึกษาน้ันอยูในพ้ืนท่ีเสนทางการหนี ผูใชอาคาร
อาจจะล่ืนลมและไดรับบาดเจ็บได 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจเช็คจุดตอสายกบัวาลวเปด-ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหา จุดตอสายกับวาลวเปด - ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด 

ST4 ตั้งแตช้ัน 17-55 มีน้ําร่ัวซึม ไมมีน้ําร่ัวซึม 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

39 ตู 2 ตู 37 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 5% คิดเปน 95% 
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ภาพท่ี 4.5 จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 
 
  4.1.3.2 ปญหาน้ําร่ัวซึมตามจุดตอระหวางทอยางกับจุดรับน้ําเขาในกงลอตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้วท่ีติดต้ังดานบันไดหนีไฟชุดท่ี 5 (ST5) ในสวนสํานักงานพบวาทอยางท่ี
ตอมาจากวาลวเปด-ปดน้ําขนาด 1 นิ้ว มีน้ําร่ัวซึมบริเวณจุดรอยตอจํานวน 3 ตูคิดเปน 8% และอีก 35 
ตูไมพบปญหาการร่ัวซึมบริเวณจุดตอ คิดเปน 92% ดังตารางท่ี 4.8 และรูปภาพท่ี 4.9 ผลท่ีทาง
อาคารท่ีทําการศึกษาท่ีจะไดรับคือน้ําท่ีไหลออกมานั้นเขาไปในหองพื้นท่ีใกลเคียงทรัพยสินไดรับ
ความเสียหาย นอกเหนือจากนั้นผูใชอาคารอาจไดรับอันตรายหากตองมีการอพยพหนีไฟ เพราะจุด
ติดต้ังดังกลาวของอาคารท่ีทําการศึกษานั้นอยูในพ้ืนท่ีเสนทางการหนี ผูใชอาคารอาจจะล่ืนลมและ
ไดรับบาดเจ็บได 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจเช็คจุดตอสายกบัวาลวเปด-ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหา จุดตอสายกับวาลวเปด -ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด 

ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 มีน้ําร่ัวซึม ไมมีน้ําร่ัวซึม 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

38 ตู 3 ตู 35 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 8% คิดเปน 92% 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 จุดตอสายกับวาลวเปด-ปด แบบ Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว 
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ภาพท่ี 4.7 น้ําร่ัวซึมจากจดุตอวาลวน้ํา 
 
 ภาพท่ี 4.7 จากทําการทดสอบเปดวาลวขนาด 1 นิ้ว ชนิด Ball Valve ภายใน พบวามีน้ํา
ร่ัวซึมระหวางจุดตอทอยางกอนเขาจุดรับน้ําเขาภายในกงลอซ่ึงสงผลใหผูปฏิบัติงานอาจไดรับ
อันตราย และสรางความเสียหายของพื้นท่ีบริเวณใกลเคียง 
 4.1.4 ปญหาการทํางานของวาลวน้ําแบบอัตโนมัติภายในกงลอแบบสายยาง 1 นิ้ว ภายในตูสาย
ฉีดน้ําเพลิงของอาคารขนาดใหญพิเศษท่ีทําการศึกษา ท่ีมีการติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4 ตั้งแตช้ัน 
17-55 จํานวน 39 ตูบริเวณทางหนีไฟ ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวน 38 ตู รวมท้ังหมด 77 ตู โดย
แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
  4.1.4.1 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว ท่ีติดต้ังดานบันไดหนีไฟชุดท่ี 4 (ST4) 
ในสวนสํานักงานพบวาวาลวน้ําแบบอัตโนมัติภายในกงลอเม่ือดึงประมาณ 3-4 รอบกงลอตาม
คําแนะนํา สามารถใชงานไดเ ม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมจํานวน 25 ตู คิดเปน 64% และอีก  14 ตู 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม คิดเปน 36% ดังตารางท่ี 4.11 และภาพที่ 4.12 ผลท่ีทาง
อาคารทําการศึกษาจะไดรับคือ เม่ือผูพบเหตุดึงสายนํ้าดับเพลิงไปบริเวณจุดเกิดเหตุตามขั้นตอน
คําแนะนําและเปดน้ําจากหัวฉีดเพื่อทําการดับเพลิง เพื่อปองกันการลุกลามแตไมสามรถใชน้ําได
เพราะไมมีน้ําออกมาจากสายยางสงผลใหผูพบเหตุอาจไดรับอันตรายและทําใหเพลิงไหมขยายพื้นท่ี
และลุกลามไปสวนอ่ืนใหรับความเสียหายมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการตรวจเช็ควาลวเปด -  ปดน้ําอัตโนมัติในกงลอตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง
ขนาด 1 นิ้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหา วาลวเปด -ปดน้ําอัตโนมัติในกงลอตูสายฉีดน้าํดบัเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง ดึงสายออกจากกงลอ 3-4 เมตร ดึงสายออกจากกงลอ 3-4 เมตร 

ST4 ตั้งแตช้ัน 

17-55 

มีน้ําไหลออกอยางตอเนื่อง 

พรอมใชงาน 

ไมมีน้ําไหลออกอยางตอเนือ่ง 

ไมพรอมใชงาน 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

39 ตู 25 ตู 14 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 64% คิดเปน 36% 
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ภาพท่ี 4.8 ปญหาวาลวเปด – ปดน้ําอัตโนมัติในกงลอตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง (ST4) 
 
  4.1.4.2 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว ท่ีติดต้ังดานบันไดหนีไฟชุดท่ี 5 (ST5) 
ในสวนสํานักงานพบวาวาลวน้ําแบบอัตโนมัติภายในกงลอเม่ือดึงประมาณ 3-4 รอบกงลอตาม
คําแนะนํา สามารถใชงานไดเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมจํานวน 19 ตูคิดเปน 50% และอีก 19 ตู 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม คิดเปน 50% ดังตารางท่ี 4.13 และภาพท่ี 4.14 ผลท่ีทาง
อาคารทําการศึกษาจะไดรับคือ เม่ือผูพบเหตุดึงสายน้ําดับเพลิงไปบริเวณจุดเกิดเหตุตามขั้นตอน
คําแนะนําและเปดน้ําจากหัวฉีดเพ่ือทําการดับเพลิง ควบคุมเพลิงเพื่อปองกันการลุกลามแต 
ไมสามรถใชน้ําไดเพราะไมมีน้ําออกมาจากสายยางสงผลใหผูพบเหตุอาจไดรับอันตรายและทําให
เพลิงไหมขยายพื้นท่ีและลุกลามไปสวนอ่ืนใหรับความเสียหายมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการตรวจเช็ควาลวเปด-ปดน้ําอัตโนมัตใินกงลอตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง
ขนาด 1 นิว้ 

 
 

 

 
 
           
    

ปญหา วาลวเปด -ปดน้ําอัตโนมัติในกงลอตูสายฉีดน้าํดบัเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง ดึงสายออกจากกงลอ 3-4 เมตร ดึงสายออกจากกงลอ 3-4 เมตร 

ST5 ตั้งแตช้ัน 

17-55 

มีน้ําไหลออกอยางตอเนื่อง 

พรอมใชงาน 

ไมมีน้ําไหลออกอยางตอเนือ่ง 

ไมพรอมใชงาน 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

38 ตู 19 ตู 19 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 50% คิดเปน 50% 

ภาพท่ี 4.9 ปญหาวาลวเปด-ปดน้ําอัตโนมัติในกงลอตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (ST5) 
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ภาพท่ี 4.10 ซีลยางวาลวน้าํอัตโนมัติภายในกงลอท่ีชํารุด 

 
 ตามภาพท่ี 4.10 ซีลยางวาลวน้ําอัตโนมัติภายในกงลอฉีกขาดทําใหแกนสไลดวาลวดาน
ในไมสามารถดันจนสุดจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหน้ําไมผานเขากงลอในสายยางขนาด 1 นิ้วภายในตู 
สายฉีดน้ําดับเพลิง 
 4.1.5 ปญหาการการปรับหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วโดยหมุนไปตามทิศทางในตําแหนงท่ี
ปดตามสัญลักษณ และสามารถ ปดน้ําไดสนิทไมมีการไหลซึม ภายในตูสายฉีดน้ําเพลิงของอาคาร
ขนาดใหญพิเศษที่ทําการศึกษา ทีมีการติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4 ตั้งแตช้ัน 17-55  จํานวน 39 ตู 
บริเวณทางหนีไฟ ST5  ตั้งแตช้ัน 17-55  จํานวน 38 ตู รวมท้ังหมด 77 ตู โดยแบงเปน 2 สวนดังน้ี 
  4.1.5.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วท่ีติดต้ังภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงดานบันไดหนี
ไฟชุดท่ี 4 (ST4) ในสวนสํานักงานพบวาเม่ือมีการหมุนปรับไปตําแหนงปดตามคําแนะนํา สามารถ 
ปดน้ําไดสนิทไมมีการไหลซึม และเปดน้ําจากหัวฉีดตามสัญลักษณได จํานวน 25 ตูคิดเปน 64%
และอีก 14 ตูไมสามารถทําการทดสอบไดเนื่องจาก วาลวอัตโนมัติภายในกงลอชํารุด คิดเปน 36%  
และในสวนท่ีชํารุดไมพบ คิดเปน 0% ดังตารางท่ี 4.16 และรูปภาพท่ี 4.17 ผลท่ีทางอาคาร
ทําการศึกษาจะไดรับคือเม่ือผูใชงานตองการหยุดการใชน้ําหรือมีความจําเปนตองหยุดการใชน้ํา
ช่ัวคราวสามารถหมุนหัวฉีดน้ําไปตามคําแนะนําของอุปกรณไดทันทีไมจําเปนท่ีจะตองไปปดวาลว
น้ําท่ีบริเวณตูสายดับเพลิง 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจเช็คการปรับเปด-ปดหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหาการปรับ เปด - ปด หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง 

ST4 ตั้งแต 

ช้ัน 17-55 
สามารถเปด – ปดน้ําไดพรอม 

ใชงาน 
ไมสามารถเปด - ปด

น้ําได 

ไมสามารถ 

ทดสอบได 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน จํานวน 

39 ตู 25 ตู 0 ตู 14 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 64% คิดเปน 0% คิดเปน 36% 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.11 การปรับเปด-ปดหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิว้ 
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 4.1.5.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วท่ีติดตั้งภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงดานบันได 
หนีไฟชุดท่ี 5 (ST5) ในสวนสํานักงานพบวาเม่ือมีการหมุนปรับไปตําแหนงปดตามคําแนะนํา 
สามารถ ปดน้ําไดสนิทไมมีการไหลซึม และเปดน้ําจากหัวฉีดตามสัญลักษณได จํานวน 19 ตู 
คิดเปน 64% และอีก 17 ตูไมสามารถทําการทดสอบไดเนื่องจาก วาลวอัตโนมัติภายในกงลอชํารุด 
คิดเปน 36%  และในสวนท่ีชํารุดจํานวน2 ตู คิดเปน 5% ดังตารางท่ี 4.18 และภาพท่ี 4.19 ผลท่ีทาง
อาคารที่ทําการศึกษาจะไดรับคือเม่ือผูใชงานตองการหยุดการใชน้ําหรือมีความจําเปนตองหยุดการ
ใชน้ําช่ัวคราวสามารถหมุนหัวฉีดน้ําไปตามคําแนะนําของอุปกรณแตไมสามารถปดน้ําไดและตอง
ใหผูชวยเปนไปปดวาลวควบคุมทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและอาจสงผลใหผูปฏิบัติ
หนาท่ีไดรับอันตราย หรืออาจเสียชีวิต 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการตรวจเช็คการปรับเปด-ปดหวัฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหาการปรับ เปด - ปด หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง 

ST5ตั้งแต 

ช้ัน 17-55 
สามารถเปด – ปดน้ําไดพรอม 

ใชงาน 

ไมสามารถ
เปด - ปดน้ํา

ได 

ไมสามารถ 

ทดสอบได 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน จํานวน 

38ตู 19ตู 2ตู 17ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 50% คิดเปน 5% คิดเปน 45% 
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ภาพท่ี 4.12 การปรับเปด-ปดหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 หัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ท่ีปดน้ําไมได 
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 ตามภาพที่ 4.13 เม่ือผูใชงานตองการปดน้ําช่ัวคราวจากหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
โดนหมุนหัวฉีดไปตามทิศทางสัญลักษณคําแนะนําของอุปกรณและไมสามารถปดน้ําไดโดย 
ยังน้ําไหลออก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 อุปกรณภายในหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้วชํารุด 
 

ตามภาพท่ี 4.21 แกนควบคุมการเปด-ปดน้ําและการปรับหัวฉีดดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว
พบวามีซีลยางขาดชํารุด และ วัสดุท่ีเปนชนิดพลาสติกของมีรอยบ่ินผิดรูปทรง โดยสาเหตุเกิดจากมี
เศษหินหรือของแข็งท่ีไหลมาจากน้ําของระบบดับเพลิงเขาไปบริเวณจุดดังกลาว เม่ือผูใชงาน
พยายามปดน้ําใหสนิทก็ตองใชแรงมากข้ึนจึงทําใหอุปกรณชํารุด 
 4.1.6  สํารวจรองรอยการแตกหักของสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ท่ีอาจเปนเปนสาเหตุใหน้ํา
ร่ัวซึมขณะการใชงาน หรือรองรอยการถูกกดทับและและสงผลตอแรงดันน้ํา ดวยการดึงจากออก
จากกงลอจนสุดความยาวของสาย ในแตละชุด ของอาคารขนาดใหญพิเศษท่ีทําการศึกษา ทีมีการ
ติดต้ังบริเวณทางหนีไฟ ST4 ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวน 39 ตู บริเวณทางหนีไฟ ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 
จํานวน 38 ตูรวมท้ังหมด 77 ตูโดยแบงเปน 2 สวนดังน้ี 
  4.1.6.1 สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วท่ีติดต้ังภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงดานบันได 
หนีไฟชุดท่ี 4 (ST4) ในสวนสํานักงานไมพบรองรอยการแตกหักพบ จํานวน 39 ตูคิดเปน 100% 
ดังตารางท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการตรวจเช็ครองรอยแตก/ชํารุดสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหารองรอยแตก / ชาํรุด สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง 

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 

ขนาด 1 นิ้ว 

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 

ขนาด 1 นิ้ว 

ST4 ตั้งแตช้ัน 17-55 ไมมีรองรอยการแตก / ชํารุด มีรองรอยการแตก / ชํารุด 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

39 ตู 39 ตู 0 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 100% คิดเปน 0% 

   

 
 

ภาพท่ี 4.15 รองรอยแตก/ชํารุด สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
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 4.1.6.2 สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ท่ีติดต้ังภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงดานบันได 
หนีไฟชุดท่ี 5 (ST5) ในสวนสํานักงานไมพบรองรอยการแตกหักพบ จํานวน 38 ตูคิดเปน 97% และ
อีก 1 ตู พบรองรอยการหักพับของสายท่ีทําสงผลกระทบตอการใชงาน คิดเปน 3% ดังตารางท่ี 4.24 
และรูปภาพที่ 4.25 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการตรวจเช็ครองรอยแตก/ชํารุด สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 

ปญหา รองรอยแตก / ชาํรุดสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 

ตูสายฉีดน้ําดบัเพลิง 

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 

ขนาด 1 นิ้ว 

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสาย
ยาง 

ขนาด 1 นิ้ว 

ST5 ตั้งแตช้ัน 17-55 ไมมีรองรอยการแตก / ชํารุด มีรองรอยการแตก / ชํารุด 

จํานวนท้ังหมด จํานวน จํานวน 

38 ตู 37 ตู 1 ตู 

คิดเปน 100% คิดเปน 97% คิดเปน 3% 
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ภาพท่ี 4.16 รองรอยแตก / ชํารุด สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิว้ท่ีมีรองรอยการถูกกดทับ 
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 ตามภาพท่ี 4.17 เม่ือทําการดึงสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วออกจากกงลอจนสุดเสน
พบวาสายฉีดน้ําดับเพลิงมีลักษณะรองรอยการถูกกดทับและอาจสงผลกระทบตอการใชงานไดเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 DPU



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 จากผลการทดสอบพบปญหาท่ี 1 เร่ืองปายคําแนะนําข้ันตอนการใชงานท่ีมีสัญลักษณ 
ไมถูกตองกับอุปกรณภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิง แบบอัตโนมัติชนิดสายยางแบบ 1 นิ้ว ท่ีไดมีการ
ติดต้ังท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวนท้ังส้ิน 77 ตูพบวาอาคารดังกลาวไดติดปายคําแนะนําท่ี
ใชสัญลักษณไมถูกตองกับอุปกรณ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึนภายในอาคารจะทําใหผูใชอาคาร
สับสนตอวิธีการใชงาน ทําใหเกิดความลาชาในการเขาระงับเหตุ และปองกันการลุกลามของไฟท่ี
กําลังลุกไหม ในระหวางรอเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของเขามาสนับสนุน 
 5.1.2 จากผลการทดสอบพบปญหาท่ี 2 เร่ืองการมวนเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง แบบอัตโนมัติ
ขนาด 1 นิ้ว ตามสัญลักษณคําแนะนําของอุปกรณท่ีไดมีการติดต้ังท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55  
จํานวนทั้งส้ิน 77 ตู พบวาอาคารดังกลาวไดมวนเก็บสายไดอยางถูกตอง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม
ภายในอาคาร ผูใชงานสามารถดึงสายฉีดน้ําออกจากกงลออัตโนมัติและปฏิบัติตามปายคําแนะนํา
วิธีการใชงานไดทันที 
 5.1.3 จากผลการทดสอบพบปญหาท่ี 3 ปญหาน้ําร่ัวซึมตามจุดตอระหวางทอยางเขาในกงลอ
กับวาลวน้ําขนาด 1 นิ้วชนิด Ball Valve ของอุปกรณท่ีไดมีการติดต้ังท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55  
จํานวนท้ังส้ิน 77 ตูพบวาอุปกรณท่ีมีการติดต้ังภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงประจําตําแหนง บันไดหนี
ไฟชุดท่ี 4,5 ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม และมีการใชงานตามปฏิบัติตามปายคําแนะ เม่ือทําการ 
เปดวาลวน้ําใชงาน ไดมีน้ําร่ัวไหลบริเวณจุดขอตอยางท่ีตอเขาวาลวน้ําจํานวน5ตู ซ่ึงสงผลให
ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตราย ล่ืนลม  อีกท้ังยังเปนอุปสรรคของผูใชอาคารหากตองมีการอพยพ
หนีไฟและน้ําท่ีไหลออกมานั้นอาจสงผลกระทบเขาไปในหองพื้นท่ีใกลเคียงกับตําแหนงท่ีมีการ
ติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงใหรับความเสียหายเพิ่มมากข้ึน 
 5.1.4 จากผลการทดสอบพบปญหาที่ 4 ปญหาการทํางานของวาลวน้ําแบบอัตโนมัติภายใน 
กงลอท่ีไดมีการติดต้ังท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวนท้ังส้ิน 77 ตู พบวาวาลวอัตโนมัติใน 
กงลอตูสายฉีดน้ําดับเพลิงภายอาคารดังกลาวท่ีมีการติดต้ังตําแหนงประตูทางหนีไฟชุดท่ี 4,5 
ไมสามารถใชงานไดจํานวน 33 ตู โดยการทดสอบ ผูใชงานไดปฏิบัติตามปายคําแนะนําวิธีการใช
งานอยางถูกตองโดยการดึงสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด1นิ้ว ออกจากกงลออัตโนมัติ
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ประมาณ 3-4 ของกงลอ พรอมท้ังเปดน้ําจากหัวฉีดดับเพลิงทันทีปรากฏวาไมมีน้ําออกมาจากสาย
เนื่องจากวาลวน้ําอัตโนมัติท่ีติดต้ังอยูภายในกงลอไมทํางาน ซ่ึงสงผลใหเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน
ภายในอาคารจะทําใหผูใชอาคารไมสามารถทําการดับเพลิงในเบื้องตนได  และทําใหเหตุเพลิงไหม
มีการลุกลามติดตอขยายวงกวางพื้นท่ีใกลเคียง สรางความเสียหายตามมา 
 5.1.5 จากผลการทดสอบพบปญหาท่ี 5 การปรับหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วโดยหมุนไปตาม
ทิศทางในตําแหนงท่ีปดตามสัญลักษณ และสามารถ ปดน้ําไดสนิทไมมีการไหลซึมท่ีไดมีการติดต้ัง
ท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวนท้ังส้ิน 77 ตู พบวาหัวฉีดปรับน้ําขนาด 1 นิ้วท่ีติดต้ังอยู
ภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิงตําแหนงประตูหนีไฟชุด 4,5 ไมสามารถปดน้ําไดสนิทจํานวน 2 หัว ซ่ึง
สงผลกระทบตอการใชงานเม่ือตองการหยุดการใชน้ําแบบทันทีกรณีพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดับเพลิงและมีความจําเปนตองการหยุดการใชน้ําช่ัวคราว เพราะผูใชงานนั้นจะตองเดินไปบริเวณ 
ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงเพื่อดําเนินการปดวาลวน้ําท่ีควบคุมสายดับเพลิงแบบยางขนาด 1 นิ้ว และหัวฉีด
ปรับน้ําขนาด 1 นิ้ว จํานวน 31 หัว ไมสามารถทําการทดสอบไดเนื่องจากวาลวน้ําอัตโนมัติในกงลอ
ใชงานไมได 
 5.1.6 จากผลการทดสอบพบปญหาท่ี 6 สํารวจรองรอยการแตกหักของสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบ
ยางขนาด 1 นิ้วไดมีการติดต้ังท้ังหมด 39 ช้ัน ตั้งแตช้ัน 17-55 จํานวนท้ังส้ิน 77 ตู พบวาสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงแบบยางขนาด 1 นิ้ว ภายอาคารดังกลาวท่ีมีการติดต้ังตําแหนงประตูทางหนีไฟชุดท่ี 4,5  
พบรองรอยการถูกกดทับทําใหน้ําท่ีไหลออกมาไมสามารถใชงานจํานวน 1เสน ซ่ึงสงผลกระทบตอ
การใชงานไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ตูสาย
ฉีดนํ้า 

1.ปายวิธีการใช
งาน 

2.ปญหาที่
ตรวจพบ 

3.ปญหาที่
ตรวจพบ 4.ปญหาที่ตรวจพบ 

5.ปญหาที่ตรวจ
พบ 

6.ปญหาที่
ตรวจพบ 

สัญลักษณ 

สัญลักษณ 

มวนสายเก็บ
ตามทิศทาง น้ําร่ัวระหวาง 

วาลวเปด-ปดน้ํา 
อัตโนมัติในกงลอ การปรับหัวฉีดน้ํา 

สายฉีดนํ้า
ดับชนิดยาง 

1 น้ิว 

ตําแหนงปาย
คําแนะนํา 

จุดตอสายกับ
วาลวเปด-ปด 

ใชงาน
ปกติ 

ไมปกติ เปด - ปดน้ําได 
ไมมีรอย
แตก/ชํารุด 

ชัดเจน/ถูกตอง 

ไมชัดเจนและไมถกูตอง 

ถูก 

ผิด 

พบน้ํารั่ว 

ไมพบน้ํารั่ว 

มีน้ํา
ไหล
ออกมา 

ไมมีน้ํา
ไหล
ออกมา ได 

ไมได 

มี 

ไมมี 

อยาง
ตอเนื่อง 

หรือน้ํา
ไหลไม
ตอเนื่อง 

จํานวน
77 ตู 

0 ตู 77 ตู 77 ตู 0 ตู 5 ตู 72 ตู 44 ตู 33 ตู 75 ตู 2 ตู 1 ตู 76 ตู 

 

 
 
ภาพท่ี 5.1 แผนภูมิวงกลมปญหาการใชงานตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการจากการศึกษาปญหาการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว
สามารถสรุปการติดต้ังไดตามมาตรฐาน และปญหาขอบกพรองท่ีไดรับดังนี้ 
 มีการติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย 
  ในการควบคุมดูแลตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ควรจัดใหมีเจาหนาท่ี 
หรือ เพิ่มบุคคลากร ท่ีผานหลักสูตรการดับเพลิงเปนผูรับผิดชอบ ในการทดสอบและตรวจเช็ค
บํารุงรักษา เม่ือพบอุปกรณชํารุด ควรนําปญหาท่ีพบเสนอการแกไขและกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงใหกับหนวยงานโดยทันทีเพ่ือความปลอดภัย แตจะทําใหมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนในการวาจาง
พนักงานและคาซอมบํารุงรักษาอุปกรณใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 จากประสบการณในการทํางานและออกปฏิบัติหนาท่ีในเหตุเพลิงไหมอาคารควบคุม
ท้ัง 9 ประเภท ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนเวลา 15 ป ทําใหพบปญหาตางๆของตูสายฉีด
น้ําดับเพลิงท่ีเปนแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ท่ีมวนอยูภายในกงลออัตโนมัติ และแบบสายดับเพลิง
ขนาด 1 ½ นิ้ว ท่ีตองจัดเก็บแขวน ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมอุปกรณท่ีมีการติดต้ังนั้นไมสามารถใช
งานได รวมไปถึงผูใชอาคาร และเจาหนาท่ีดูแล ไมมีความรูความเขาใจในการใชตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง หรือเกิดการสับสนในเร่ืองของวิธีการใชงานท่ีถูกตอง เชน เจาหนาท่ีดูแล หรือผูใชอาคารที่
พบเหตุ ไมดําเนินการเขาระงับเหตุเพลิงไหมในเบ้ืองตน เพราะใชงานไมเปนและไมเขาใจปาย
คําแนะนําวิธีการใชงานทําให ทําใหความเสียหายมากข้ึน และสงผลใหเกิดเหตุเพลิงไหมลุกลามไป
ยังพื้นท่ีขางเคียงและลุกลามไปท้ังช้ัน ในระหวางรอเจาหนาท่ีหนวยงานของภาครัฐเขามาดําเนินการ
ดับเพลิง 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ในการสรุปปญหาของตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว เพื่อหา แนวทางการ
ปองกันปญหาท่ีอาจเกิดผลกระทบตอการใชงานของอุปกรณท่ีมีการติดตั้งเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมและ
ควรเปล่ียนอุปกรณท่ีพบปญหาโดยทันที 
 5.3.2 ควรกําหนดเอกสารขั้นตอนการบํารุงรักษา การทดสอบใหชัดเจนและสอดคลองกับ
มาตรฐาน การปองกันอัคคีภัย และเก็บเอกสารการตรวจเช็คบํารุงรักษาพรอมบันทึกภาพทุกคร้ังหาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของขอตรวจสอบเอกสาร 
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 5.3.3 ตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยางขนาด 1 นิ้ว ท่ีพบวาวาลวกงลออัตโนมัติชํารุกควร
เปล่ียนเปนแบบชนิดท่ีมีเปนแขนพับเพ่ือความสะดวกในการใชงานและสามารถใชงานไดเพียงคน
เดียวกรณีท่ีไมมีผูชวย 
 5.3.4 หัวฉีดน้ํ าขนาด 1 นิ้ว ท่ีสามารถเปด-ปดน้ํ าท่ีหัวฉีดไดควรเปลี่ ยนเปนแบบทองเหลือง  
หรือ ทองเหลืองชุบโครเมียมเพื่อปองกันปญหาการชํารุดของหัวฉีดเม่ือมีเศษหินเขาไปติด 
 5.3.5 ควรเปล่ียนปายคําแนะนําและสัญลักษณใหสอดคลองกับอุปกรณเพ่ือปองกันการสับสน
ของผูใชงาน 
 กรณีปญหาที่พบในการทดสอบอุปกรณตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายยาง 1 นิ้ว ของ
อาคารท่ีทําการศึกษา ปญหาหลักท่ีพบคือเร่ืองของปายคําแนะนําวิธีการใชงานท่ีไมสอดคลองกับ
อุปกรณและขาดการบํารุงรักษาไมมีการตรวจเช็คอุปกรณท่ีใชในการควบคุมสายดับเพลิงแบบยาง
ขนาด 1 นิ้วท่ีมีการติดต้ังอยูภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิง ซ่ึงปญหาเหลานั้นมีความสําคัญกับผูใช
อาคาร และเพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ีพบในการทดสอบจึงไดกําหนดแนวทางการ
ตรวจเช็คและการบํารุงรักษาซ่ึงกําหนดข้ันตอนการทดสอบเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการตรวจสอบ 
ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ สําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยดังนี้ 
 1. เปล่ียนปายคําแนะนําข้ันตอนการใชงานที่มีสัญลักษณใหสอดคลองกับอุปกรณ
ภายในตูสายฉีดน้ําดับเพลิง แบบอัตโนมัติชนิดสายยางแบบ 1 นิ้ว 
 

 
 2. กําหนดผูรับผิดชอบดานการตรวจเช็คและจัดทําใบตรวจเช็คการตรวจสอบ ทดสอบ 
และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ สําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ภาพท่ี 5.2 ปายคําแนะนําข้ันตอนการใชงานท่ีมีสัญลักษณใหสอดคลองกับอุปกรณภายในตู 
  สายฉีดดับเพลิง 
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ภาพท่ี 5.3 แผนการตรวจเช็ค และทดสอบเพ่ือบํารุงรักษาตูสายฉีดน้ําดับเพลิง  
 
 3. ตูท่ีทดสอบแลวพบวามีอุปกรณวาลวกงลออัตโนมัติท่ีชํารุดควรดําเนินการเปล่ียน
วาลวกงอัตโนมัติใหมท้ังชุด 
 4. หัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วท่ีสามารถเปด-ปดน้ํา และปรับมานนํ้าเปนแบบละออง
น้ําไดท่ีวัสดุเปนพลาสติกควรเปล่ียนเปนวัสดุแบบทองเหลือง หรือแบบทองเหลืองชุบโครเมียม 
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ภาพท่ี 5.4 รูปแบบหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว 
 
5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังตอไป 
 5.4.1 ศึกษาแผนการตรวจเช็คและการทดสอบแรงดันของสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วให
เปนไปตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 
 5.4.2 ศึกษาข้ันตอนการใชงานของกงลอตูสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบยึดติดผนังกับแบบมีแขนพับ
ท่ีเม่ือผูใชงานตองดึงออกมากอนทําการดึงสายยางดับเพลิงขนาด 1 นิ้วไปยังจุดเกิดเหตุวาแบบไหน
สะดวกรวดเร็วกวากัน 
 5.4.3 ศึกษาการติดตั้งสวิทซไฟแสดงท่ีวาลวกงลออัตโนมัติเม่ือมีการใชงานเพื่อเพใหผูใชงานมี
ความม่ันใจในระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับการระงับเหตุในเบ้ืองตน 
 5.4.4 ศึกษาความเปนไปไดใหอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูดูแลเร่ืองการปองกันอัคคีภัยใน
สถานประกอบการโดยเฉพาะตลอดเวลา และเฝาระวังพรอมปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุเพลิงไหมโดย
ทันทีในระหวางรอเจาพนักงานดับเพลิงเขามาระงับเหตุเพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
 5.4.5 ศึกษาการติดต้ังวาลวเปด-ปดน้ํา ชนิดBall Valve ขนาด 1 นิ้ว ท่ีใชควบคุมการเปด-ปดน้ํา 
ใหมิทิศทางการใชงานเปนในรูปแบบเดียวกัน 
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ผนวก ก 

แบบแสดงตําแหนงจุดติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิง  
อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร 
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แบบแปลน แสดงตําแหนงจุดติดตั้งตูสายฉดีน้ําดับเพลิงในสวนสํานักงานชัน้ 17-33 
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แบบแปลน แสดงตําแหนงจุดติดตั้งตูสายฉดีน้ําดับเพลิงในหองเคร่ืองงานระบบชั้น 34 
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แบบแปลน แสดงตําแหนงจุดติดตั้งตูสายฉดีน้ําดับเพลิงในสวนสํานักงานชัน้ 35-55 
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ผนวก ข 

การตรวจเช็คความพรอมของการใชงานตูสายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบสายยาง 
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ภาพท่ี 1 วาลวกงลออัตโนมัติท่ีซีลยางชํารุด 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตรวจเช็คทิศทางการมวนเกบ็แบสายยางขนาด 1 นิว้ 
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ภาพท่ี 3 ตรวจเช็คสายยางขนาด 1 นิว้ท่ีมีรอยพับหักภายในกงลอ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ตรวจเช็คน้ําร่ัวซึมบริเวณจุดตอสายกับวาลวน้ําขนาด 1 นิว้ 
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ภาพท่ี 5 การทดสอบสายยางขนาด 1 นิ้ว 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การทดสอบการเปด-ปด หัวฉีดน้ําดับเพลิง 
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ภาพท่ี 7 ปญหาแกนควบคุมการปรับน้ําหัวฉีดขนาด 1 นิ้ว ท่ีชํารุด 
 

 
 

ภาพท่ี 8 การตรวจเช็คความพรอมของการใชงานตูสายฉีดน้ําดบัเพลิงแบบสายยาง 
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ผลการทดสอบตูสายฉีดน้ําดับเพลิงชนดิ HOSE RELL  

อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร 
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