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Bangkok is a capital city in which a great number of high-rise buildings are densely located. especially 

in the central business district (CBD). The buildings in this area are mostly high-rise office buildings. so if a fire 

breaks out, it will cause death. injury and major property damage to entrepreneurs as well as to the other 

occupants of the building. 

It is. therefore. important that fire prevention and suppression plans are systematic and well-organized 

in order to ensure the effectiveness of the plans once they are implemented in any particular building. Nowadays. 

there are laws requiring building owners and management companies to establish such plans in order to cope 

with hazardous situations that may occur; however. different buildings have different plans to deal with fires 

because these plans are created by different groups of people and therefore. vary according to their knowledge 

and experience. 

This study investigates existing fire prevention plans and fire drills in order to understand their patterns 

and to find out who developed them . Following this. the plans of different buildings are compared to see if they 

share similarities. It is important that all buildings. especially high-rise ones. have proper evacuation plans to be 

used in the event of a fire . 

In this study. 11 buildings were chosen as case studies. and they have been classified into 2 building 

types: 1. office buildings (before and after the 33'" Building Control Act 1992) 2. office and commercial buildings 

(before and after the 33
fd 

Building Control Act 1992).This is because there are regulations concerning buildings 

higher than 23 meters in the 33rd Building Control Act 1992. 

The results show that the fire prevention and suppression plans of each building were developed by one 

of 3 groups of people: 1) building administrators 2) building administrators and fire experts 3) building 

administrators and firefighters . In addition. all prevention and suppression plans studied were found to have 3 

stages: 1) before the fire 2) during the fire 3) after the fire. As for the fire safety procedures. they vary from 

building to building depending on the people who developed them . 
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 บทที่ 1 
  

 บทนํา 
  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1.1 
 
 ในกรุงเทพมหานครมีอาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูงโดยเฉพาะในยานศูนยกลางธุรกิจ*  

กลาวคือ ในแตละอาคารท่ีเปนอาคารสูง ตองมีแผนปองกัน และแผนอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายท่ีกําหนด

ไวในการจัดทํารายงานการตรวจสอบอาคาร สําหรับอาคารท่ีมีความสูง ต้ังแต 23 เมตร ขึ้นไป ซึ่งแตละ

อาคารมีการจัดทําแผน ปองกนัและฝกซอมท่ีมีลักษณะแตกตางกัน ผูจัดทําแผนก็แตกตางกัน ทําใหมี

แผนท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีการใชเกณฑ ท่ีแตกตางกัน จึงทําใหแผนการปองกันและฝกซอมไมมี

เกณฑท่ีเปนแบบแผนเดียวกัน ความนาเชื่อถอืแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาวาแผนฝกซอมดีหรือไม มีการ

ปฏิบัติฝกซอมแผนอพยพหนีไฟตามแผนที่จดัทําไวจริงหรือไมทําใหความปลอดภัยในการใชอาคารมี

ความแตกตางกัน  
 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
1. เพื่อศึกษารวบรวมแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูง ท่ีมี

การจัดทําอยูในปจจบุัน 

 

2. เพื่อวิเคราะหการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูงท่ี
มีในปจจบุันในแตละรูปแบบวา  มีประสิทธิภาพมากนอยอยางไร 

 
3. นําผลสรุปจากการวิเคราะหมาใชเปนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนปองกันและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ 

 

 

 
 * ยานศูนยกลางธุรกิจ CBD :Central Business District ยานท่ีมีการทําธุรกิจการคา อาคารสํานักงานหนาแนน 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
  ศึกษาแบบแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสาํนักงานท่ีเปนอาคารสูงในบริเวณ

ศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานครแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 1)อาคารสํานักงานอยางเดียว (Office 

Building)กอนและหลัง กฎหมายควบคุมอาคารฉบับท่ี 33 ป2535 และ 2) อาคารสํานักงานประเภท

อาคารสํานักงานผสมผสมธุรกิจการคา ( Office Retail Building)  กอนและหลัง กฎหมายควบคุมอาคาร 

ฉบับท่ี 33 ป2535  การวิจัยคร้ังน้ีเลือกกรณี ศึกษา  จํานวน  11 อาคาร ดังน้ี 

1) อาคารสํานักงานอยางเดียว (Office Building)กอนและหลัง กฎหมายควบคุมอาคาร 

        ฉบบัท่ี 33 ป พ.ศ. 2535  

- อาคารไทยวา ทาวเวอร 

- อาคาร วัน แปซิฟก เพลส 

- อาคารอบัดุลราฮิม เพลส 

- อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร 

- อาคารชารเตอร สแควร 

- อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร  

- อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 

- อาคาร ทู แปซฟิก เพลส 

 2)   อาคารสํานักงานประเภทอาคารสํานักงานผสมผสมธุรกิจการคา ( Office Retail Building)  

       กอนและหลัง กฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 33 ป2535 

- อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร 

- อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร 

- อาคารจามจุรี สแควร 
 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 
1.4.1.แนวคดิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษารวบรวมแนวทางและวิธีการจัดทํา แผนปองกันและฝกซอม

อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูง ในปจจุบันมีแบบแผนลักษณะวิธีการและ

แนวทางปฏิบัติอยางไร และนํามาวิเคราะหประเมิน แผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟใน

อาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูง มีเกณฑในการจัดทําแผน ใหเหมาะสมกับอาคารประเภท

น้ันๆ โดยผูท่ีมีความรูเก่ียวของ  
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 กลาวคือการจดัทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ีเปน

อาคารสูง มีความสําคัญกับงานดานบริหารทรัพยากรกายภาพ ซึ่งยังไมเคยมีการศึกษา

ขอมูลมากอน ดังน้ันผูวิจัย จึงเลือกใช วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Method)โดย การเลือกตัวอยางการศึกษาน้ัน ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling)เน่ืองจาก ยังไมมีการศึกษาแบบน้ีมากอน จึงจาํเปนตองเลือกการเขาถึงขอมูลได

งายและสามารถหาขอมูล จากตัวอยางกรณีศึกษาไดอยางครบถวน วิธีศึกษาเปนการศึกษา

ขอมูลเอกสาร (Document Research) โดยการนําขอมูลแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนี

ไฟ ในแตละอาคารท่ีศึกษามาวิเคราะห หาความสัมพันธท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี การนําเสนอขอมูล

อาคาร กรณีศึกษาการวิเคราะหจะไมแสดงชื่ออาคารแตกําหนดเปนรหัสอาคาร A – K แบบ

ไมเรียงลําดับ เพื่อไมใหมีผลกระทบเชิงธุรกิจกับอาคารกรณศึีกษา โดยมีขัน้ตอนการศึกษา 

ดังน้ี 
       
  1.4.2.ข้ันตอนการศึกษา 
 

1.การศึกษารวบรวมแนวคดิ ทฤษฏีงานวิจัยที่เก่ียวของ  
- ศึกษาทฤษฏีอาคารสูง 

- ศึกษาจากขอมูลเอกสาร การจัดทําแผนฝกซอมและปองกันการอพยพหนีไฟ 

      - ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคาร

สํานักงานท่ีเปนอาคารสูง ไดแก กฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 33 ป2535 ,

มาตรฐานการจดัทําแผน วสท*.,สํานักปองกันอัคคีภัย,สมาคมผูตรวจสอบอาคาร

,บริษัทท่ีปรึกษาเอกชน 

 
2.เก็บรวบรวมขอมูล  

2.1.เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือการเก็บรวบรวม

เอกสาร ท่ีองคกรเอกชน หรือรัฐบาลมี่การศึกษารวบรวมขอมูลเปนเอกสารไวแลว  

-เก็บรวบรวมขอมูลอาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสูงอยูในบริเวณศูนยกลาง

 ธุรกิจกรุงเทพมหานคร ตามกรณีศึกษา  

-เก็บรวบรวมขอมูลแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟตามอาคาร 

 กรณีศึกษา 

 

 
 * วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.2.เก็บรวมรวมขอมูลปฐมภมู(ิPrimary data) คือการเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาเอง เน่ืองจากไมมีผูใดเก็บรวบรวมมากอน  

-เก็บขอมูลทางกายภาพ อาคารกรณีศึกษา จดบันทึกขอมูล  

-เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูท่ีมีความรูท่ีเก่ียวของ 

                                 
 3.วิเคราะหขอมูล  

-วิเคราะหจากแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ จากอาคารกรณีศึกษา 

-วิเคราะหจากปญหาแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ จากอาคาร

 กรณีศึกษา 

-วิเคราะหจากการสัมภาษณ ผูท่ีมีความรูท่ีเก่ียวของ 

-วิเคราะหจากการสํารวจดวยตัวเองโดยอางอิงจากรูปถายและการจดบันทึก 

-ประเมินผลแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ จากอาคารกรณีศึกษา 

 
                        4.บทสรปุและขอเสนอแนะ 
   -สรุปสาระประเด็นสําคัญและสังเคราะหขอมูล ท่ีไดจากการศึกษาขอมูล 

   -สรุปผลการศึกษาแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ มีกี่แบบ ใครทําบาง 

 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

 1. ทราบถึงแนวทางการจัดหาแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสาํนักงานท่ี

  เปนอาคารสูงมีลักษณะ แนวทางการจัดหาและวิธีการอยางไรในปจจุบัน 

  

 2. เสนอแนะผลวิเคราะห  แผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ีเปน  

  อาคารสูง มีวธิตีางๆท่ีเหมาะสมกับอาคารท่ีมลัีกษณะตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

ทฤษฎี หลักการ กฎหมาย และมาตรฐาน เก่ียวกับแผนปองกันและฝกซอม
อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูง ยานศูนยกลางธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร 

 
 
             ในบทท่ี 2 กลาวถึงทฤษฎี หลักการ กฎหมายและมาตรฐาน เก่ียวกับการปองกันและฝกซอม

อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูง รวมท้ังหลักการในการจดัทําแผนฝกซอมอพยพหนีไฟท่ี

มีอยูในปจจุบัน เพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟใหเหมาะสมกับอาคาร 

ตอไป 

 

2.1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับอัคคีภัย 
 
           อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลาม

ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถาการลุกไหมท่ีมี

เชื้อเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สรางความ

สูญเสียใหทรัพยสินและชีวิต1 

 

             2.1.1  สาเหตุของอัคคีภัย 
  สาเหตุของอัคคีภัยจนทําใหเกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหมขนาดใหญน้ัน อาจเกิดได 2 

  ลักษณะใหญคือ2 

1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการต้ังใจ  เชน การลอบวางเพลิงหรือการกอวินาศกรรม ซึง่

เกิดจากการ จูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการลอบวางเพลิง อาจเน่ืองมาจากเปน

พวกโรคจิต 

 

 
 

 1สํานักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย. นิยามอคัคีภัย. [online].  http://www.disaster.go.th/dpm/ 

 2คลังปญญาไทย. อัคคีภัย. 

[online]. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.disaster.go.th/dpm/
http://www.disaster.go.th/dpm/
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%25
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สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการประมาทขาดความระมดัระวังหรือมิไดต้ังใจ  เชน  อัคคีภัยอันเกิดจาก

ความประมาท ขาดความระมดัระวัง ในกรณีน้ีพอจะแบงเปนประเด็นหลักๆ ได 2 ประเด็นคือ 

  2.1  ขาดความระมดัระวังทําใหเชื้อเพลิงแพรกระจาย ในกรณีดังกลาวน้ีเกิดจาก

   การทําใหส่ิงท่ีเปนเชื้อเพลิง ซึง่เปนสารลุกไหมไฟหรือติดไฟไดแพรกระจายเมื่อ

   ไปสัมผัสกับความรอนก็จะเปนสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได ตัวอยางเชน ใน

   บริเวณท่ีมีไอของ ตัวทําละลาย หรือนํ้ามันเชื้อเพลิงแพรกระจาย เมื่อไปสัมผัส

   กับแหลงความรอน เชน บริเวณท่ีมีจุดสูบบุหร่ีก็จะทําใหเกิดอัคคีภัยได 

  2.2  ขาดความระมดัระวังการใชไฟและความรอน ในกรณีดังกลาวน้ีก็เชนกันทําให

   แหลงความรอนซึ่งอาจอยูในรูปแบบและลักษณะตางๆ กัน เชน ความรอนจาก

   อุปกรณ ไฟฟา การเชื่อมตัด เตาเผา เปนตน ทําใหแหลงกําเนิดความรอนน้ัน

   ไปสัมผัสกับเชือ้เพลิงในสภาพท่ีเหมาะสม กจ็ะเปนสาเหตุของอัคคีภัยได  

   ตัวอยางเชน การท่ีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมติดดวยไฟฟา หรือกาซไปตกลงใน

   บริเวณท่ีมีกองเศษไมหรือผาทําใหเกิดการคุกรุนลุกไหมเกิดอัคคีภัย 

 
1.1.2 แหลงกําเนิดอัคคีภัย 

  แหลงกําเนิดอัคคีภัยเปนสาเหตุของการจุดติดไฟมีสาเหตุและแหลงกําเนิดแตกตางกัน

  ไปดังตอไปน้ี3 

  1.อุปกรณไฟฟา  

  2.การสูบบุหร่ีหรือการจุดไฟ  

  3.ความเสียดทานของประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต  

  4.เคร่ืองทําความรอน  

  5.วัตถุท่ีมีผิวรอนจัด เชน เหล็กท่ีถูกเผา ทอไอน้ํา  

  6.เตาเผาซึ่งไมมีฝาปดหรือเปลวไฟท่ีไมมีส่ิงปกคลุม  

   7.การเชื่อมและตัดโลหะ  

  8.การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน พวกขยะ

  แหงถานหินจะกอใหเกิดความรอนข้ึนในตัวของมันเอง จนกระท่ังถึงจุดติดไฟ  

  9.เกิดจากการวางเพลิง    

 

 
3เร่ืองเดียวกัน กับเชิงอรรถที ่2 
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  10.ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรขัดของ  

  11.โลหะหรือวตัถุหลอมเหลว  

  12.ไฟฟาสถิต  

  13.ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เชน โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมือ่

  สัมผัสกับนํ้า อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทําใหเกิดการลุกไหมได  

  14.สภาพบรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได  

  15.จากสาเหตุอื่น ๆ  

  
1.1.3 ประเภทของการเกิดไฟ 

ไฟแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี4 

1. การแบงตามกระบวนการเผาไหม ซึ่งแบงเปน 3 สวนคือ 

1.1 การเผาไหม  หมายถึง การท่ีเชื้อเพลิงรอนข้ึนจนถึงจุดติดไฟทําใหมี
ไอระเหยถกปลอยออกมาจากเชื้อเพลิงน้ัน 

1.2 ไฟคุ  หมายถึง การเกิดการเผาไหมบริเวณผิวหนาของเชื้อเพลิงซึ่ง

อาจมีหรือไมมคีวามสัมพันธกบัปริมาณของออกซิเจนก็ได ส่ิงสําคัญ 

คือ อัตราการเกิดและอุณหภูมิของไอระเหยจากเชื้อเพลิงไมเพียง

พอท่ีจะทําใหเกิดการลุกไหมแบบมีเปลวไฟได 

1.3 การเผาไหมแบบมีเปลวไฟ หมายถึง พลังงานและปริมาณไอระเหย

ของเชื้อเพลิงอยูในชวงท่ีเหมาะสมในการทําใหเกิดเปลวไฟ 

โดยกระบวนการเกิดไฟไมจําเปนตองเกิดตามลําดับท่ีกลาวขางตน 

 

2. การแบงตามอัตราการเจรญิเติบโต   แบงเปน 4 ชวง ดังน้ี 

2.1 ชวงไฟกําลังเติบโต เร่ิมจากชวงท่ีไฟปลอยพลังงานหรือความรอน

ออกมาอยางสม่ําเสมอ การเติบโตนี้เปนไปอยางตอเน่ืองโดยปริมาณ

เชื้อเพลิงหรืออากาศอยางใดอยางหน่ึงเปนตัวกําหนดการ

เจริญเติบโต 

 

 

 

 4 เอื้อพร ภูเพ็ชร ,บัณฑิต ประดับสขุและLars Hillerston, ความรูเร่ืองไฟ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสถาบัน 

พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล,2548),หนา19. 
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2.2 ชวงการเติบโตคงท่ี  เปนชวงท่ีอัตราความรอนจากไฟท่ีปลอยออกมา

โดยเฉล่ียมีความสัมพันธกบัเวลา แตมิไดหมายความวาจะไมมีการ

เบี่ยงเบนใดๆแตเน่ืองจากมิไดเปล่ียนแปลงทันทีทันใด 

 

2.3 ชวงการถดถอย  เปนชวงสุดทายของการเติบโต เปนชวงท่ีปริมาณ

ออกวิเจนมีไมจาํกัด  แตอัตราการปลอยความรอนลดลงเน่ืองจาก

ปริมาณเชือ้เพลิงมีนอยลง 

 

3. การแบงตามระบบการหมุนเวียนของอากาศ  เปนการพจิารณาถึง

เชื้อเพลิงหรือออกซิเจนท่ีมอียูพอใหกระบวนการเผาไหมดําเนินตอไป

อยางตอเน่ือง 

3.1 ไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมในท่ีโลงแจง ซึ่งเปนชวงท่ีมีออกซิเจนมาก ไฟ

 ประเภทน้ีเรียกวาไฟท่ีควบคุมดวยปริมาณเชือ้เพลิง 

3.2 ไฟท่ีเกิดในหองหรืออาคาร  ประตูหนาตางท่ีเปด หรือปดอยูจะเปนตัว

 ควบคุมปริมาณของอากาศท่ีใชสําหรับการลุกไหม ไฟประเภทน้ี

 เรียกวา  ไฟท่ีควบคุมดวยปริมาณอากาศท่ีหมุนเวียนภายใน 

 

4. การแบงตามระยะการเกิดไฟ  แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

4.1 ระยะแรกเร่ิม  หมายถึง  ระยะเร่ิมตนการลุกไหมท่ีเปลวไฟยังไมมี

พลังงานมาก อาจเกิดเปนไฟคุอยูนานเปนชั่วโมง 

4.2 ระยะท่ีไฟลุกอยางอิสระ  เปนชวงเกิดเปลวไฟ โดยจะเผาไหมและ

ปลอยพลังงานความรอนออกมาเปนจํานวนมาก 

4.3 ระยะของไฟคุ  ปริมารออกซิเจนในหองมีจํานวนลดลง การปลอย

พลังงานความรอนลดลงอยางรวดเร็ว 

 
1.1.4 พฤติกรรมการเกิดเพลิงไหมภายในอาคาร 

การเกิดเพลิงไหมในอาคาร มขีั้นตอนการเกิด ดังน้ี 

1. เมื่อเริ่มเกิดเพลิงไหม  เพลิงจะไหมตนกําเนิดเพลิง เกิดเปนชั้นควันบางลอยขึ้น

ไปอยูใตแนวเพดาน 

2. ควันเริ่มขยายออกไปสูหองอื่น เมื่อเพลิงลุกไหมตนกําเนิดเพลิงระยะหน่ึง ทําให

เกิดควันไฟลอยอยูใตฝาเพดานจํานวนมากขึน้ควันไฟก็เร่ิมขยายออกไปสูหองอื่น 
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3. ควันเริ่มเพิ่มปริมาณและความหนาของควันไฟ เมื่อปริมาณการเผาไหมมี

ระยะเวลานานข้ึน ควันก็มากข้ึนตามอัตราสวนทําใหควันไฟมีความหนามากข้ึน 

4. เพลิงไหมมีการสงผานความรอน เมื่อเพลิงไหมนานขึ้นเกิดกรวยควัน ทําให

อุณหภูมิความรอนเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิท่ีสูงจะลอยข้ึน อุณหภูมิท่ีตํ่ากวาถูกกดลง 

อุณหภูมิท่ีสูงจะสงผานความรอนไปในท่ีอื่นๆ เกิดการแผรังสีความรอนไปในหลาย

ทิศทาง 

5. ความดันของอากาศและความดันของควันไหลเขา กรวยควันลอยสูงข้ึน ความ

ดันสูงกวาเปนบวกลอยสู.ขึ้น ความดันตํ่าเปนลบ โดนกดลง เกิดการไหลเขาของ

อากาศ 
6. การเกิดปรากฎการณ Flashover    
 หมายถึง การเกิดวาบไฟพรอมกัน แสงจากการวาบไฟ ควันและความรอนเปน

ส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหม ความรอนถูกสะสมท่ีพื้นท่ีใตแนวเพดาน อุณหภูมิ

สูงขึ้น พื้นท่ีบริเวณสวนบนจะเร่ิมแผรังสีความรอนลงสูดานลาง ทําใหสวนประกอบ

ตางๆ ภายในหองรอนข้ึนดวยเมื่ออุณหภูมิภายในหองสูงขึ้น ความรอนภายในหอง

สูงขึ้นจนถึง “จดุติดไฟไดดวยตัวเอง” ของสารตางๆภายในหองเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ทําให 

ความรอนเพิ่มขึ้นจากจุดเร่ิมตนของไฟในขณะท่ีสวนประกอบตางๆภายในหองคาย

ความรอนออกมา ความรอนภายในหองเพิ่มขึน้สงผลใหสวนประกอบตางๆภายในหอง

ลุกไหมขึ้นพรอมๆกันในเวลาอนัส้ัน 

 เห็นไดวาการลุกไหมไมไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง แตเปนการลุกไหมแบบ

ทันทีทันใด และส่ิงสําคัญท่ีตองรู คือ สาเหตุท่ีทําใหเกิดปรากฏการณ Flashover 
7. การเกิดปรากฎการณ Back draft 

 เปนการระเบิดหวนกลับเน่ืองจากวิ่งเขาหาเชือ่เพลิงท่ีเปนไฟหรือควัน ใน

บางครั้งเรียกวา Smoke Explosion (การเกิดระเบิดของควัน) เปนปรากฏการณท่ี

ควันเกิดการลุกไหมอยางรวดเร็ว  สัญญาณการเกิด Back draft  มีดังน้ี 

o ควันเต็มหนาตาง 
o ควันไหลเขา-ออก ตามรอยประตูหนาตาง 

o ควันถูกผลักออกดวยความดัน 

o มองไมเห็นเปลวไฟหรือมีเปลวไฟสีแดงคลํ้าในกลุมควันท่ี
หนาแนน 

o ควันดํามาก 

o เกิดในอาคารท่ีปดสนิท 

o เกิดในอาคารท่ีมีพื้นท่ีภายในโลง 
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o เกิดความรอนมาก 

   ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นรวดเร็วมากเสมือนการระเบิด การเผาไหมทําใหเกิด

   ความรอน ทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว ความดันสูงน้ีอาจทําใหกระจก

   หนาตางแตก ผนังลม  
 
1.1.5 ทฤษฎีการดับไฟ 

การดับไฟสามารถทําไดโดย 

1. แยกเชื้อเพลิงออกจากเปลวไฟโดยทางกายภาพ  เชนการก้ันเชื้อเพลิงดวยชัน้นํ้าท่ี

ฉาบอยู หรือกาซเฉ่ือยท่ีขวางก้ัน 

2. การกําจัดหรือการทําใหปริมาณออกซิเจนนอยลง 

3. การลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟหรือลดปริมาณอนุมูลอิสระ 

4. การใชสารเคมซีึ่งทําใหกระบวนการทางเคมีในการลุกไหมเปล่ียนแปลงไป เชน การ

ทําใหชาลง  ทําใหลดอุณหภูมิโดยโอนความรอนใหปฏิกิริยาอื่น 
1.1.6 สารดับไฟ  

สารดับไฟท่ีนิยมใชในปจจบุัน ไดแก  
1. น้ํา  

นํ้าเปนสารดับเพลิงท่ีนิยมใชกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากหาไดงายและราคาไมแพง 

เน่ืองจากนํ้าเมื่อดับไฟจะกลายเปนไอนํ้าและมีปริมาณเพิ่มขึน้  นํ้า  1  สวน จะ

กลายเปนไอนํ้า 1700 สวน ท่ีอณุหภูมิ 100  องศาเซลเซียส ทําใหสามารถดับไฟได

ดีขึ้น ส่ิงสําคัญ คือ นํ้าใชดับไฟคุไดดีกวาสารดับไฟชนิดอื่น 

ขอจํากัดท่ีตองคํานึงถึง คือ หากใชนํ้ามากเกนิความจําเปนแลวจะทําใหทรัพยสิน

บริเวณใกลเคียงเสียหายไดและนํ้ายังเปนตัวนําไฟฟาท่ีดี 

หลักการดับไฟดวยนํ้า การท่ีนํ้ากลายเปนไอไดน้ันตองการพลังงานจํานวนมาก 

เมื่อฉีดนํ้าไปในเปลวไฟ นํ้าจะดึงความรอนจากไฟเพื่อเปล่ียนแปลงสถานะจาก

ของเหลวเปนไอ ทําใหอุณหภูมิของไฟลดลง เปนการดับไฟโดยการบลดอุณหภูมิ

ของเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ                                     
2. โฟม 

เปนสารดับไฟท่ีใชกันอยางแพรหลายอีกชนิดหน่ึง โฟม ประกอบดวยองคประกอบ

สําคัญ 3 อยาง คือ นํ้าโฟมเขมขน   นํ้า  และอากาศ ในการทําฟองโฟม สามารถ

ทําได 3 ลักษณะคือ อัตราการขยายตัวตํ่า  กลาง  สูง 
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 ตารางท่ี2-1   อัตราการขยายตัวของโฟม 

ชนิดของโฟมที่มีการขยายตัว  อัตราการขยายตัว(เทา) 

ตํ่า  1-20 

กลาง  21-200 

สูง  มากกวา 200 

 

         ตาราง2-2   เปรียบเทียบคุณสมบัติของโฟมเขมขน 2 ชนิด 
โฟมโปรตีน  โฟมสังเคราะห 

เปล่ียนแปลงดวยความรอน  ไมเปล่ียนแปลงงดวยความรอน 

ไหลไมดีถารอน  ไหลไดดี 

เหนียว  ไมเหนียว 

สีดํา  สีตามชนิดของสารเคมี 

มีกล่ินเหม็น ไมมีกล่ิน  

 

 การใชโฟม ตองคํานึงถึงคุณสมบัติดังกลาวขางตน เชน การฉีดโฟมท่ีมีความเหนียว  

 ฟองโฟม จะปกคลุมบริเวณผิวดานนอกตามแนวต้ังไดดี  หรือโฟมท่ีมีคุณสมบัติการไหลท่ีดี 

 เมื่อฉีดแลวจะปกคลุมพื้นผิวตามแนวนอน 

 หลักการดับไฟดวยโฟม  เปนการแยกเชื้อเพลิงออกจากเปลวไฟและขณะเดียวกันก็ 

 ลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟไดดวยเนื่องจากโฟมมนํ้ีาเปนองคประกอบหลัก 

 

รูปภาพท่ี 2-1 หลักการดับไฟดวยโฟม 

 หลักการดับไฟดวยโฟม 

 

 

 

 
 



12 
 
รูปภาพท่ี 2-2 ลักษณะของโฟมดับเพลิง 

 
 รูปภาพท่ี 2-3 การดับเพลิงดวยโฟมดับเพลิง 

 
 

 
3. คารบอนไดออกไซดหรอืกาซเฉ่ือยอื่นๆ 

 สารดับไฟประเภทนี้มีขอดี คือ เมื่อใชแลวไมทําใหพื้นท่ีใกลเคียงสกปรก

เสียหายเนื่องจากเปนกาซจึงไมท้ิงรองรอยใดๆและกาซไมเปนตัวนําไฟฟา ใชไดดี

กับการดับไฟในอาคาร 

ขอจํากัดในการใชกาซดับไฟ คือ กาซจะไปแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ หากมีคนติด

อยูในอาคารอาจเกิดอันตราย ตอระบบทางเดินหายใจ และการใชกาซ จะมภีาชนะ

บรรจุท่ีมีนํ้าหนักมาก 
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รูปภาพท่ี 2-4 ลักษณะคารบอนไดออกไซดหรือกาซเฉื่อย 

 
 

  หลักการการดับไฟของกาซเฉ่ือย   กาซเฉ่ือยเขาแทนท่ีออกซเิจนใน

อากาศทําใหความเขมขนของออกซิเจนลดลงจนถึงจุดท่ีไฟไมสามารถเติบโตได 

นอกจากน้ีกาซยังมีความเย็นจัดทําใหอุณหภูมิของเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟลดลงดวย 

 
4. ผงเคมีแหง 

ผงเคมีแหงท่ีใชในปจจุบันมีหลากหลายสูตร อนุภาคผงมีขนาดประมาณ 0.005-

0.025 มิลลิเมตร   

ขอดี   ของผงเคมีแหง คือ สามารถดับไฟไดดี  ไมเปนพิษ  ไมเปนตัวนําไฟฟา 

ขอเสีย  ตองคํานึงถึง การฉีดผงเคมีแหงจะทําใหสภาพแวดลอมสกปรก ทําความ

สะอาดยาก และมีราคาแพง 

 

ตารางท่ี 2-3 รายชื่อผงเคมีแหงท่ีใชในปจจบุัน 

ชื่อทางเคมี ชื่อทางการคา 
โซเดียมคารบอเนต Baking Soda 

Common Salt โซเดียมคลอไรด 

โปตัสเซียมไบคารบอเนต Purple  K 

Super  K โปตัสเซียมคลอไรด 

โปตัสเซียมซัลไฟด Karate  Massiv 

ABC or Multipurpose โมโนแอมโมเนียฟอสเฟต 

ยูเรีย+โปตัสเซียมไบคารบอเนต Monnex 
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รูปภาพท่ี 2-5 ถังเคมีแหง.ในลักษณะตางๆ  

 
   

 ผงเคมีแหงมักทําหนาท่ีโดยดูดเอาความรอนจากไฟ โดยมีการเปล่ียนแปลง

ทางเคมี หรือทางกายภาพของตัวผงเคมีแหงเองจนทําใหอณุหภูมิเผาไหมลดลง 

 

2.2  หลกัการการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสาํนักงานประเภทอาคารสูง 
 พระราชบัญญติัปองกันและระงับอัคคีภัย ไดกําหนดเน้ือหาในการปองกันและระงับ

อัคคีภัย แบงเปน 2 ขอ คือ 

ปองกันอัคคีภยั หมายความวา  การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และให

หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย5 

ระงับอัคคภีัย    หมายความวา  การดับเพลิงและการลดความสูญเสียชีวิต รางกาย 

และทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการเกิดเพลิงไหม6 

 
 

 5 คณะกรรมการกฤษฎีกา,สํานักงาน,พระราชบัญญติัปองกันและระงับอัคคีภัย,[Online] 

http://www.thailaws.com/body_thaiacts_a13.htm 
 6 เร่ืองเดียวกัน. 

 
 

http://www.thailaws.com/body_thaiacts_a13.htm
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 หากมีการจัดการจัดการโดยการมีมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย มีการออกแบบ

อาคารที่ดี ทําใหอาคารมีความปลอดภัยดานอัคคีภัย  
 
2.2.1 ความปลอดภยัจากอัคคีภัย 
  ความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ประกอบดวยระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย

ซึ่งพอจาํแนกไดดังน้ี 

การปองกันอคัคีภัย (Fire Presentation) 
1. Inspection   หมายถึง  การตรวจความปลอดภัย 

2. Education   หมายถึง  การฝกอบรมใหความรู 

3. Research & Development   หมายถึง  การวิจัยคนควา และ

พัฒนาความรูเพื่อนําไปใชเพือ่ใหเกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
การระงับอัคคภีัย (Fire Protection) 
1. Passive System หมายถึง  ระบบระงับอัคคีภัยท่ีไมใชพลังงานไฟฟา 

หรือพลังงานจากของเหลว เชน โครงสรางทนไฟ  วัสดุตกแตงภายใน

ท่ีไมติดไฟ  และทางหนีไฟ 

2. Active System   หมายถึง  ระบบระงับอัคคีภัยท่ีใชพลังงานไฟฟา

หรือพลังงานของเหลว เชน  ระบบเตือนภัย  ระบบหัวจายนํ้า

ดับเพลิง และหัวจายนํ้าดับเพลิงในอาคาร 
 

2.2.1 มาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัย 
จาก   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน

ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ไดมีการกําหนดใหนายจาง

ดําเนินการปองกันอัคคีภัย โดยสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 

1.  กําหนดใหนายจางดําเนินการ การปองกันและระงับอัคคีภัย โดยท่ัวไปดังน้ี 

1.1 ใหนายจางหรือนายจางท่ีมากกวา 1 คนในอาคารเดียวกันรวมกันจัดระบบ และ

แนวทางการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1.2 ใหจัดทําแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยไวใหตรวจสอบได 
1.3 ฝกอบรมพนักงานทุกหนวยงาน ใหสามารถดับเพลิงขั้นตนไดไมนอยกวา 40 % 

ของพนักงานทุกหนวยงานในพื้นท่ีน้ัน 
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1.4 อบรมพนักงานท่ีเก่ียวกับการดับเพลิงในเร่ืองการดับเพลิง การปฐมพยาบาล การ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน 

1.5 ฝกอบรมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตาม

แบบท่ีอธิบดีกําหนด 

- กําหนดเกี่ยวกับฝกซอมเอง 

- การฝกซอมโดยหนวยดับเพลิงทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรอง 

1.6 การจัดกลุมพนักงานดับเพลิง ผูอํานวยการดับเพลิง ในสถานประกอบการเส่ียงภัย
จากการเกิดอัคคีภัย ระดับปานกลางหรือรายแรง 

1.7 การจัดระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
- สถานประกอบการ 2 ชั้น ขึ้นไป 

- มีเสียงแตกตางท่ีใชอยู 

2. ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคาร และทางหนีไฟ 

2.1 ชนิดของอาคารกับจํานวนชั้นท่ีใหลูกจางทํางานได 
2.2 การควบคุมอาคารทํางาน ท่ีระเบิดไดอยางรุนแรง หรือติดไฟงาย 

2.3 กําหนดการจัดทางหนีไฟในเรื่อง 
- ชองทางผานออกสูภายนอก 

- การจัดทางออก และทางออกสุดทาย 

- บันได 

- ประตูในเสนทางหนีไฟ 

3. ใหนายจางจัดอุปกรณดับเพลิง 

3.1 ใหจัดระบบนํ้าดับเพลิง และอปุกรณประกอบ 

3.2 ใหจัดเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอื 

3.3 กรณีจัดระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติตองไดมาตรฐานที่กําหนดไว 
4. กําหนดใหปองกันแหลงกอเกิดการกระจายดวยความรอน 

- สาเหตุจากกระแสไฟฟา 

- ลูกไฟ เขมาไฟ จากเคร่ืองยนต ปลองไฟ 

- ความรอนจากการเสียดสี เสียดทาน 

- สาเหตุจากกระแสไฟฟาสถิต 

- สาเหตุจากฟาผา 

- สาเหตุจากไฟฟาแรงสูง สายโทรเลข วิทยุส่ือสาร 
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5. การควบคุมเชื้อเพลิง (วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด) 

5.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

       -       การเก็บส่ิงของไมกดีขวางทาง 

       -       การเก็บวัสดุท่ีรวมกันแลวเกิดปฏิกิริยา 

       -  การเก็บวัสดุอุมนํ้า 

       - การเก็บตัวเติมออกซิเจน หรือวัสดุไวตอการทําปฏิกิริยา 

       - การเก็บขจัด เผา ของเสียท่ีติดไฟงาย 

       - การควบคุมภาชนะเก็บ 

       - การจัดการระบายอากาศ 

       - การควบคุมการร่ัวไหล 

       - การจัดทําปาย ขอหาม ในสถานท่ีเก็บวัตถุไวไฟ 

       - หามเก็บใตบันไดและประตูทางเขาออก 

  5.2 การเก็บรักษาวัตถุระเบิดชนิดเหลว 

      -   ในอาคาร 

        -   นอกอาคาร 

  5.3 การเก็บถังกาซชนิดเคล่ือนยายได ชนิดเหลวตามมาตรการท่ีกําหนด 

  5.4 การปองกนัอันตรายจากถานหิน เซลลูลอยด หรือของแข็งท่ีติดไฟงาย 

  5.5 การปองกนัวัสดุท่ีติดไฟงายโดยท่ัวไป เชนไม ขนสัตว ฟาง 

6. กําหนดใหจัดเคร่ืองปองกันรางกายสวนบุคคลใหใชเกี่ยวกับ 

         -   การดับเพลิง และการฝกซอม 

       -   การปฏบิัติงานเก่ียวกับวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด 

       -   การเผาของเสียท่ีติดไฟไดงาย 

 

         ดังน้ันมาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูง

 สามารถทําได  โดยมีวัตถุประสงค 

              วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการปองกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย 

2. เพื่อสรางความมั่นใจในเร่ืองความปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

3. เพื่อลดอัตราการเส่ียงตอการเกิดเหตุอัคคีภัย 

4. เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอพนักงานในสถานประกอบการเพื่อใหชีวิตและ

ทรัพยสินท้ังหมดในสถานประกอบการมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
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_plan.pdf

ควรไดมีการกําหนดมาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัย7 ดังน้ี              

1. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ท้ังดานการจัดอุปกรณดับเพลิง การ

เก็บรักษาวัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด การกําจดัของเสียท่ีติดไฟงาย การปองกัน

ฟาผา การติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึง

การกอสรางอาคารท่ีมีระบบปองกันอัคคีภัย 

2. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ท้ังในดานการตรวจตรา การอบรม การ

รณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข การ

ปฏิรูปฟนฟูเมือ่เกิดอัคคีภัยขึ้นแลว 

3. จัดใหมีชองทางผานสูทางออกตามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

4. สําหรับบริเวณท่ีมีเคร่ืองจักรติดต้ังอยู หรือมีกองวัตถุส่ิงของ หรือผนัง หรือส่ิง

อื่นน้ันตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออก ซึ่งมีความกวางตามมาตรฐาน

กฎหมายกําหนด 

5. จัดใหมีทางออกทุกสวนงาน อยางนอยสองทางที่สามารถอพยพพนักงาน

ท้ังหมดออกจากบริเวณท่ีทํางาน โดยออกสูทางออกสุดทายไดในเวลาไมเกิน

หานาทีอยางปลอดภัย 

6. ทางออกสุดทาย ซึ่งเปนทางท่ีไปสูบริเวณท่ีปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ 

7. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟไดติดต้ังในจุดท่ีเห็นชัดเจนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

8. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟเปนชนิดท่ีเปดเขา ออกไดท้ังชนิดหน่ึงดานและสอง

ดาน 

9. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก โดยไมมีการผูกปด

หรือลามโซในขณะปฏิบัติงาน 

10. จัดวัตถุท่ีเมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหม โดยแยกเก็บมิใหมีการปะปนกัน 

11. จัดใหมีเสนทางหนีไฟท่ีปราศจากจุดท่ีพนักงานทํางาน ในแตละหนวยงานไปสู

สถานท่ีท่ีปลอดภัย 

12. จัดใหมีอปุกรณดับเพลิงแบบมอืถือ และระบบนํ้าดับเพลิงพรอมอปุกรณ

ประกอบ 

13. จัดเตรียมนํ้าสํารองไวใชในการดับเพลิง 
 

 

       7 กรมบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร,แนวทางการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย

,(Online),    http://www.fire2rescue.net/downloads/fire . 
                 

 
 

http://www.fire2rescue.net/downloads/fire_plan.pdf
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14. ขอตอสายสงนํ้าดับเพลิงเขาอาคาร และภายในอาคารเปนแบบเดียวกัน หรือ

ขนาดเทากันกับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการ 

15. สายสงนํ้าดับเพลิงมีความยาว หรือตอกันไดความยาวท่ีเพยีงพอจะควบคุม

บริเวณท่ีเกิดเพลิงได 

16. ระบบการสงนํ้า ท่ีเก็บกักนํ้า ปมนํ้า และการติดต้ังรับการตรวจสอบและรับรอง

จากวิศวกรโยธาและมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม 

17. จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบมอืถือท่ีใชสารเคมดัีบเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด 
หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงประเภท เอ บ ีซ ีและ ดี 

18. มีการซอมบาํรุง และตรวจตราใหมีสารเคมีท่ีใชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่
กําหนดตามชนิดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอื 

19. จัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหน่ึงคร้ัง 
20. จัดใหมีการตรวจสอบการติดต้ังใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ 

21. จัดติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นไดชัดเจน และสามารถหยิบใชงานไดสะดวก

โดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

22. ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และการตรวจสอบใหอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดดีอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง หรือตามระยะเวลาท่ีผูผลิตอุปกรณน้ันกําหนด 

23. จัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานท่ีทาง
ราชการกําหนดหรือยอมรับ 

24. จัดใหพนักงานท่ีทําหนาท่ีดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดท่ีมีการทํางาน 

25. จัดใหมีอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง และการ
ฝกซอมดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เส้ือผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกัน

ความรอนหรือควันพิษ เปนตน ไวเพื่อใหพนักงานใชในการดับเพลิง 

26. ปองกันอัคคีภัยท่ีเกิดจากการแผรังสี การนําหรือการพาความรอนจาก

แหลงกําเนิดความรอนสูงไปสูวสัดุท่ีติดไฟไดงาย เชน จัดทําฉนวนหุมหรือปด

กั้น 

27. ปองกันอัคคีภัยจากการทํางานท่ีเกิดการเสียดสี เสียดทานของเคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอนสูงท่ีอาจทําใหเกิดการลุกไหม เชน 

การซอมบํารุง หรือหยุดพักการใชงาน 

28. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุท่ีเมื่ออยูรวมกัน

แลวจะเกิดปฏกิิริยา หรือการหมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุ
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29. วัตถุท่ีทําปฏิกิริยาแลวเกิดการลุกไหมไดน้ัน ไดมีการจัดแยกเก็บไวตางหาก 

โดยอยูหางจากอาคารและวัตถุติดไฟในระยะท่ีปลอดภัย 

30. ควบคุมมใิหเกิดการร่ัวไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดท่ีจะ

เปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟ 

31. มีการจัดทําปาย “หามสูบบุหร่ี” บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ 

32. จัดใหมีการกําจัดของเสียโดยการเผาในเตาท่ีออกแบบสําหรับการเผา
โดยเฉพาะในที่โลงแจง โดยหางจากท่ีพนักงานทํางานในระยะท่ีปลอดภัย 

33. จัดใหมีสายลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผา 

34. จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิดเปลงเสียง ใหพนักงานท่ีทํางาน
อยูภายในอาคารไดยินท่ัวถึง 

35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทํางานท่ีเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และมี

ผูอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนผูอํานวยการในการดําเนินงานท้ัง

ระบบประจําอยูตลอดเวลา 

37. จัดใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรบ
เก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง 

การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

38. จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ 

39. จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
          

2.2.2 มาตรการการควบคุมพฤติกรรม 
การใหการศึกษาเปนการยกระดับดานความรู เจตคติ หรือทาทีตอปญหาทาง

อัคคีภัย ใหแกพนักงานในอาคารหรือผูท่ีเขามาใชในอาคาร โดยอาจทําการอบรม การ

จัดบอรดนิทรรศการ เพื่อใหความรูแกประชาชนในเร่ืองการหนีไฟและการปองกันไฟ 

การฝกอบรมเปนการอบรมพนักงานในองคกร เพื่อการปองกันอัคคีภัย โดยมี

การอบรมใหความรู เจตคติ และทักษะในการดับเพลิง การหนีไฟ 
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2.2.3 มาตรการดานการบริหารจัดการอาคาร 

มาตรการการบริหารจัดการดานความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
โดยมีวิธีการหรือแผนการตางๆ ดังน้ี 

• การกําหนดแผนฉุกเฉิน 

• การซอมการดับเพลิงและการอพยพ 

• การประสานกับหนวยงานขางเคียง 

 

2.3 กฎหมายทีเ่กีย่วของ 
 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและระงับอัคคภีัยในอาคารสูง ประเภทอาคาร 
สํานักงาน 
  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงมีหลายฉบับ

ซึ่งออกโดยหนวยงานตางๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานน้ันๆ ซึ่งในท่ีน้ีได

รวบรวมเฉพาะกฎหมายท่ีมีหัวขอเกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง 

ประเภทอาคารสํานักงาน  ซึ่งมีดังน้ี   

1. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับท่ี2 พ.ศ.2535,ฉบับท่ี 3 พ.ศ.

2543) 

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) แกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ.

2540) โดยเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ วัสดุทนไฟ วัสดุติดไฟ และคุณลักษณะของ

วัสดุทนไฟท่ีเก่ียวของกับระบบโครงสรางอาคาร 

กฎกระทรวง ฉบับที่33 (พ.ศ. 2535) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 

(พ.ศ.2540) สําหรับอาคารสูง (ความสูงต้ังแต 23 เมตรขึ้นไป) และอาคารขนาดใหญ

พิเศษ (พื้นท่ีต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป) 
 หมวด 1 ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
 หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
 หมวด 5 ระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
 หมวด 6 ระบบลิฟต 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ในหมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกับการ

ติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย ซึ่งกําหนดใหใชสําหรับหองแถว ตึกแถว บานแถว 

และบานแฝด อาคารที่เปนท่ีชุมชนของประชาชน อาคารอยูอาศัยรวมต้ังแต 4 หนวย

ขึ้นไป และหอพัก และอาคารอื่นท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้นข้ึนไป 
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หมวดที่ 1 แบบและวิธีเก่ียวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
 หมวดที่ 3 ระบบการจดัแสงสวางและการระบายอากาศ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ไดยกเลิก กฎกระทรวงฉบับท่ี 38 (พ.ศ.

2536) และกําหนดลักษณะการแกไขอาคารเพื่อใหมีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับ

อัคคีภัย สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ อาคาร

สาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) หมวด 2 สวนท่ี 1 เร่ืองวัสดุอาคาร เปนการ

กําหนดองคประกอบของอาคารท่ีตองเปนวัสดุทนไฟ และสวนท่ี 4 กําหนดเร่ือง 

บันไดหนีไฟ 
 หมวด 1 ลักษณะของอาคาร 
 หมวด 2 สวนตางๆของอาคาร 
  สวนที่ 1 วัสดุของอาคาร 
  สวนที่ 4 บันไดหนีไฟ 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคมุอาคาร พ.ศ.2544 
 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเปนขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อใชสําหรับควบคุม

ลักษณะอาคารในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 และ

มาตรา 10 ของพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร โดยเน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ี จะมี

เน้ือหาท้ังท่ีเหมือนและไมเหมอืนกับกฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร โดยมีหัวขอหลักๆดังน้ี 

 หมวดที่ 3 ลักษณะตางๆของอาคาร กําหนดการใชวัสดุ และลักษณะ

อาคารเพื่อการปองกันอัคคีภัย 

 หมวดที่ 4 บันได และบนัไดหนีไฟ กําหนดลักษณะตําแหนง ตําแหนง และ

จํานวนของบันไดหนีไฟ 

 หมวดที่ 5 แนวอาคาร และระยะตางๆ กาํหนดพื้นท่ีวาง และระยะแนว

อาคาร 
 หมวดที่ 7 ระบบการจดัแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา 
และการกําจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กําหนดเรื่องวิธีการระบายควัน และลักษณะ

การทํางานอุปกรณท่ีใชในการระบายควัน 
 หมวดที่ 8 แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบการประปา ไฟฟา 
กาซ และการปองกันอัคคีภยั กําหนดเร่ืองการติดต้ังระบบเกี่ยวกับการระงับ

อัคคีภัยในอาคารประเภทตางๆ 
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 หมวดที่ 9 สวนที่ 2 เรื่อง อาคารจอดรถ กําหนดลักษณะอาคาร และงาน

ระบบเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย 

 หมวดที่ 10 กําลังวัสดุและน้ําหนักบรรทกุ กําหนดเร่ืองลักษณะของ

โครงสรางอาคารเก่ียวกับการปองกันโครงสรางจากอัคคีภัย 
2. พระราชบญัญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคมุ สถาน
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (พ.ศ.2545) 

หมวดที่ 2 สถานท่ีต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล  

หมวดที่ 3 การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
3.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) เปนการกําหนดเน้ือหาเก่ียวกับ ท่ีต้ัง 

สภาพแวดลอม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในโรงงาน ซึ่งมีขอกําหนดบาง

ประการท่ีกําหนดเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
4.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรบัลูกจาง ป พ.ศ.2534 

หมวด 1 ขอกําหนดท่ัวไป  

หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนีไฟ  

 หมวด 3 การดับเพลิง 

 หมวด 4 การปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน 

 หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 

 หมวด 6 การกาํจัดของเสียท่ีติดไฟงาย 

 หมวด 7 การปองกันอันตรายจากฟาผา 

 หมวด 8 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และการฝกซอมดับเพลิง 
  
 5.พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ.2542   
  หมวด 1 การปองกันอัคคีภยั   
  หมวด 2 การระงับอัคคภีัย     
  หมวด 3 บทเบ็ดเตล็ด      
  หมวด 4 บทกําหนดโทษ      
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2.4. อาคารสูง ประเภทสาํนักงาน8 

 อาคารสูง หมายความวา อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยไดโดยมคีวามสูง ต้ังแต 23 

เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร

ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการธุรกรรมบริการหรือสํานักงาน ไดแก อาคารที่ใชเพื่อประกอบธุรกิจ

การใหบริการ สถานประกอบวิชาชีพ หรือสํานักงานท่ัวไป หรืออาคารอื่นท่ีมีการใชในลักษณะ

เดียวกันท่ีไมเขาลักษณะอาคารสําหรับใชเพือ่กิจการเสี่ยงอนัตรายหรืออาคารสําหรับใชเพื่อกิจการ

เส่ียงอันตรายสูง โดยแบงออกเปนประเภทยอย ดังตอไปน้ี 

1. อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการธุรกรรมบริการหรือสํานักงาน ประเภทยอยท่ี 1 ไดแก อาคาร

สําหรับใชเพื่อประกอบธุรกจิการใหบริการหรือสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 80 

ตารางเมตร  

2. อาคาสําหรับใชเพื่อกิจการธุรกรรมบริการหรือสํานักงาน ประเภทยอยท่ี 2 ไดแก อาคาร

สําหรับใชเพื่อประกอบธุรกจิการใหบริการหรือสํานักงาน ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการ เกิน 80 

ตารางเมตร สถานบริการทางการแพทย สถานท่ีรักษารับเล้ียงสัตว ธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน สถานีตํารวจ ท่ีทําการไปรษณีย สํานักงานบริการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ท่ีทําการอําเภอหรือท่ีทําการองคการปกครองสวนทองถ่ิน หองแสดง

ยานพาหนะ หรืออาคารอื่นท่ีมีการใชในลักษณะเดียวกัน (มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

ว.ส.ท.) 

ลักษณะของอาคารสํานักงาน มีดังน้ี 

1. ลักษณะสวนใหญของสํานักงานจะประกอบดวยงานพิมพ งานตอบโตจดหมาย งานคํานวณ 

งานออกแบบและวางแผน มีลักษณะงานเปนเอกสาร(Paper work) ซึ่งมีกระจายอยูท่ัวไปใน

เร่ืองทุกๆเร่ืองท่ีเก่ียวกับงานภายในหนวยงาน และเร่ืองท่ีมาจากภายนอก 

2. หนาท่ีใหความสะดวก(Facilitation Function) คือ งานสํานักงานเปนงานอํานวยความสะดวก 

หรือสนับสนุนผลงานของหนวยงานอื่นๆในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ปรับปรุงงาน

สํานักงานใหรวดเร็วข้ึน การจัดระบบการทํางานใหงายข้ึน เชน การปรับปรุงงานสํานักงานใหม ี 

 

 
 8 ประทีป แสงนิล,”งานตรวจสอบอาคารดานสถาปตยกรรม เพ่ือการปองกันและระงับอคัคีภัยกรณีอาคารสูง 

ประเภทอาคารหรับใชเพ่ือกจิการธุรกรรมบริการหรือสํานักงาน”,(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม

ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547,หนา33. 
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ประสิทธิภาพ การติดตามผลงาน การชวยพนักงานภายในหนวยงาน เกิดความคลองตังในการ

ดําเนินงานเร่ืองตางๆ และชวยใหบุคคลผูมาติดตอไดรับความสะดวกรวดเร็วในเร่ืองราวท่ีมา

ติดตอ 

3. งานบริการ (A Service Work) งานสํานักงานเปนงานท่ีชวยใหบริการ หรือเสริมงานหลักอื่นๆ 

ของสํานักงาน เชน งานประชาสัมพันธ งานติดตอตอนรับ การประสานกับหนวยงานอื่นๆเปน

งานบริการชวยเหลือในเร่ืองตางๆแกบุคคลท่ัวไปท้ังภายนอกและภายในองคกร 

4. ปริมาณงานสํานักงาน ขึ้นอยูกับองคประกอบภายนอก สํานักงานไมสามารถควบคุมปริมาณ

งานได เชน จํานวนลูกคา จํานวนจดหมายโตตอบติดตอท่ีมีมายังหนวยงาน จํานวนท่ีเก่ียวของ

กับหนวยงานจาํนวนการซื้อขายของสินคา ปริมาณการใหบริการลูกคา แตสามารถคาดคะเนได 

5. งานสํานักงานมีสวนกอใหเกิดผลกําไรแกธุรกิจในทางออม เพราะงานสํานักงานเปนงานท่ี

ใหบริการแกหนวยงานอื่น สามารถสรางความประทับใจ อํานวยความสะดวกรวดเร็วได  จงึถือ

วามีสวนรวมในการสรางกําไรในทางออมแกธุรกิจ เชน การจดบันทึกเก่ียวกับสินคาบริการ การ

จัดทําบันทึกทะเบียนประวิติลูกคา การติดตอลูกคารายใหม 

6. งานสํานักงานตองอาศัยคุณสมบัติ หรือคุณภาพสวนบุคคลในการปฏิบัติ เชน ความประณีต 

ความสะอาดเรียบรอย ความสวยงามถูกตอง นอกจากน้ียังควรเปนผูมีมนุษยสัมพันธอันดี  ยิ้ม

แยมแจมใส แตเดิมมักนิยมสุภาพสตรีปฏิบัติงานในสํานักงานเพราะมีความสะอาด ประณีต

นุมนวลออนโยน แตปจจบุันสุภาพบุรุษกม็ีคุณสมบัติดังกลาวสามารถปฏิบัติงานได 

 งานสํานักงานของหนวยงานแตละหนวยงานมีความแตกตางกันไป ตามลักษณะและขนาดของ

ธุรกิจแตละประเภท สํานักงานบางแหงอาจมีสถานท่ีถาวร บางแหงเชา หรือจัดต้ังชั่วคราวมีจํานวน

พนักงานไมเทากัน ขึ้นอยูกับลักษณะงาน สํานักงานท่ัวไปประกอบดวยขอบเขตหนาท่ี9 ดังน้ี 

1. งานเอกสาร 

2. งานเลขานุการ 

3. งานการเงินการบัญช ี

4. งานจัดทําแผน 

5. งานภาษีอากร 

6. งานพัสดุ 

7. งานอาคารสถานท่ี 

8. งานติดตอส่ือสาร 

 

 
 9 เนตรพัณณา ยาวิราช,การบริหารสํานักงาน (กรุงเทพมหานคร : บ.เซ็นทรัลเอก็เพรส๗,หนา 5. 
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9. งานบุคลากร 

10. งานประชาสัมพันธ 
11. งานพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ 

‘จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา สํานักงานน้ันเปนสถานท่ีซึ่งมีความสําคัญอยางมาก

สําหรับงานธุรกิจ โดยเปนท่ีซางเก็บรวบรวม และจัดการขอมูลเอกสารสําคัญตางๆดังน้ัน

เน้ือหาท่ีสําคัญซึ่งเก่ียวของกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยคือ สํานักงานเปนสถานท่ีเก็บ

เอกสาร และเคร่ืองใชสํานักงานจํานวนมากซึง่ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนแหลงกําเนิดไฟ และ

เชื้อเพลิง อยางดีท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัยรายแรงไดหากขาดการตรวจสอบ และจัดการท่ีดี 
2.4.1. กายภาพของอาคารสํานักงาน 

กายภาพของอาคารสํานักงานน้ัน โดยท่ัวไปแลวไมตางจากกายภาพของอาคาร

ประเภทอื่นๆมากนัก โดยเฉพาะอาคารท่ีมีลักษณะเปนอาคารสูงซึ่งกายภาพหรือ

ทรัพยากรกายภาพของอาคารพอจําแนกไดดังน้ี 

1. อาคาร 

2. พื้นท่ีอาคาร 

3. ระบบประกอบอาคาร 

4. พื้นท่ีและบริเวณโดยรอบ 

5. เฟอรนิเจอร และอุปกรณภายในอาคาร 

ซึ่งพออธิบายไดดังน้ี 
 1.อาคาร 
โดยท่ัวไประบบโครงสรางอาคารไมวาจะเปนอาคารซึ่งมีการใชงานประเภทใด ในภาพรวมแลวมักจะไม

แตกตางกัน กลาวคือ ระบบโครงสรางของอาคารไมวาจะกอสรางดวย เหล็ก หรือ โครงสรางองคประกอบ 

ก็ตาม โดยปกติจะประกอบชิน้จากระบบโครงสรางท่ัวไป ดังน้ี 
1.1 ระบบพื้น  

ระบบพื้นอาคารโดยท่ัวไปจะประกอบดวย แผนพื้น ตง คาน หรือ คานซอย เปน

สวนประกอบโครงสรางในแนวราบ ซึ่งทําหนาท่ีรับนํ้าหนักบรรทุกโดยตรง และมี

หนาท่ีรับแรงกระทําตางๆในแนวราบดวยเพื่อถายลงสูเสา คาน หรือ Sheer Wall 

ตอไป โครงสรางพื้นสําหรับอาคารสูงจึงมีความสําคัญมาก 
1.2.  ระบบตานทานในแนวดิ่ง 
      เปนองคประกอบของอาคาร ซึ่งทําหนาท่ี หลักรองรับโครงสรางพื้น ไดแก เสา ผนัง

รับนํ้าหนัก โครงแขวน ฯลฯอยางไรก็ตาม ปลองลิฟทและบันได กําแพงตานแรงลม หรือ 

โครงแข็งเกร็ง จะทําหนาท่ีรับแรงแนวด่ิงในแนวราบ  
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1.3  ระบบตานแรงในแนวราบ 
     แรงแนวราบที่สําคัญคือ แรงลม และการส่ันสะเทือนของแผนดินไหว อาคารยิ่งสูง

มากก็ตองออกแบบใหสามารถตานแรงลมไดมากขึ้นดวย องคประกอบโครงสรางรับแรง

ในแนวราบ พื้นฐานมี 3 ชนิด คือ 

 - โครงสรางตานทานโมเมนต 

 - โครงยึดยันรูปแบบสามเหล่ียม 

   - ผนังรับแรงลม 

ท้ังหมดน้ันปกติจะเปนโครงสรางในแนวด่ิงท่ีอาจวางไวในตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงใน

อาคาร ไดแก 

 - ผนังภายในอาคาร 

 - ผนังภายนอกอาคาร 

 - ท่ีปลองลิฟท 

โดยปกติอาคารสูงมีองคประกอบตานแรงในแนวราบหลายรูปแบบ หรือหลายตําแหนงก็

ได 
1.4  ระบบรอยตอ 
1.5  ระบบขจดัหรือกระจายพลังงาน 
เปนระบบท่ีขจดั หรือกระจายพลังงานในโครงสรางท่ีเกิดจากแรงลม แรงระเบิด การ

ส่ันสะเทือน เน่ืองจากแผนดินไหวหรือเกิดจากเคร่ืองจักรกลตางๆใหเบาลงจนไมกอใหเกิด

ความเสียหายแกโครงสราง 
 2.พื้นที่อาคารสํานักงาน 
  พื้นท่ีใชสอยของอาคารสํานักงานจะถูกออกแบบและจัดวางเพื่อรองรับ และสนับสนุน

กิจกรรมตางๆเพื่อใหการดําเนินงานภายในสํานักงาน รวมถึงการบริการผูท่ีเขามาสนับสนุน กิจกรรมตางๆ

เพื่อใหเกิดการดําเนินงานไดโดยสะดวก ซึ่งพอจะแบงพื้นท่ีตามลักษณะกิจกรรมการใชได ดังน้ี10 

1. พื้นท่ีสวนทํางาน 

2. ทางสัญจรหลัก 

3. พื้นท่ีพิเศษ 

4. แกนบริการ 

 

 
 10 มาลินี ศรีสุวรรณ,ความรูเกี่ยวกบัการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทตางๆ(กรุงเทพ : มหาวิทยาลยั

ศิลปากร,2542)หนา10-10. 
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ระบบประกอบอาคาร11  3.
  1).ระบบไฟฟา 
  -ระบบไฟฟาแสงสวาง 

  -ระบบไฟฟากําลัง 

  -ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
  2).ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
  -ระบบทําความรอน 

  -ระบบทําความเย็น 

  -ระบบระบายอากาศ 
  3).ระบบประปาและสุขาภบิาล หรือ ระบบทอภายในอาคาร 
  -ระบบทอนํ้าประปา 

  -ระบบทอนํ้ารอน 

  -ระบบทอนํ้าโสโครก 

  -ระบบทออากาศ 

  -ระบบทอนํ้าฝน 

  -ระบบทอดับเพลิง 

  -ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  -ระบบอื่นๆ 
  4).ระบบการขนสงภายในอาคาร 
  -ระบบขนสงทางด่ิง เชน ลิฟท บันไดเล่ือน 

  -ระบบการขนสงทางราบ 
  5).ระบบการปองกันอัคคีภยั 
  -ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

  -เคร่ืองมือดับเพลิง 

  -ระบบทอดับเพลิง 

  -ระบบปองกันฟาผา 
  6).ระบบส่ือสาร 
  -ระบบโทรศัพท 

  -ระบบ CCTV Cable TV สัญญาณดาวเทียม 

  -ระบบโทรคมนาคมในสํานักงาน 

   
 11 จรัญพัฒน ภูวนันท,อาคารสูง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร),หนา 155. 
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7).ระบบรักษาความปลอดภัย 
  -ระบบปองกันขโมย 

  -ระบบกลองทีววีงจรปด 
  8).ระบบคอมพิวเตอร 
  9).ระบบการจดัการอาคาร เชนอาคารอจัฉริยะ 
  -ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

  -ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

  -ระบบโทรคมนาคม 
  10).ระบบอื่นๆ 
  -ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

  -ระบบทอสงเอกสาร 

  -ระบบเสียงตามสาย 

  -ฯลฯ 
 4.พื้นที่ บรเิวณโดยรอบ 
  หมายถึง พื้นท่ี และบริเวณท่ีอยูโดยรอบโครงการ ประกอบดวยงานตางๆ ดังน้ี 

1) งานวัสดุพืชพันธุ เชน งานตนไม ตนไมยืนตน ไมพุม ไมนํ้า ไมกระถาง เปนตน 

2) งานพื้นผิวดาดแข็ง เชน งานสระ ลานรอบสระ ท่ีจอดรถ เปนตน 

3) องคประกอบทางภูมิทัศนอื่นๆ เชน นํ้าพ ุมาน่ัง ถังขยะ เปนตน 
5.เฟอรนิเจอร และอุปกรณภายในอาคาร 
  เฟอรนิเจอร และอุปกรณภายในอาคาร ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึง อปุกรณเคร่ืองใชสํานักงาน 

ประกอบดวย เคร่ืองจักรสํานักงาน อาทิ เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองถายเอกสาร 

โทรศัพท เคร่ืองโทรสาร และ คอมพวิเตอร เปนตน ซึ่งจัดเปน 4 ประเภท คือ 

1) อุปกรณเคร่ืองเขียนและเคร่ืองประกอบ 

2) คอมพิวเตอรและอุปกรณเคร่ืองใชประกอบ 

3) เฟอรนิเจอรสํานักงานและอุปกรณประกอบ 

4) อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานและส่ิงอํานวยความสะดวก 
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2.5. หลกัการการจัดทาํแผนปองกันและระงับอัคคีภัย12 

 2.5.1 การเขียนแผน      

 แผนท่ีเขียนข้ึนน้ีเปนเพียงแนวทางการจัดทําแผนเทาน้ัน ตองนําไปปรับปรุง เพิ่มเติมใหเหมาะสม

กับสถานประกอบการของทานเปนหลักสําคัญ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ ปองกันและระงับ

อัคคีภัย  
 

หลักการจัดทาํแผน ควรประกอบดวยหลักสําคัญ ดังน้ี 
 

 1.  ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจัดทําแผน ประกอบดวยตัวแทนของฝายตาง ๆ ในสถาน 

  ประกอบการ  

2.  ในแผน ตองกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบ และพื้นท่ีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3.  ภารกิจท่ีตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกผูปฏิบติัอยาใหเปนบุคคล เดียวกัน  

4.  หากสถานประกอบการของทานทํางานเปนกะตองกําหนดผูรับผิดชอบทุกกะอยาง 

 ตอเน่ือง 

 5.  แผนท่ีตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหมตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวงเวลาท่ี 

  ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมนยํา หลาย ๆ คนอาจจะอยูในอาการ

  ตกใจ ซึ่งจะมีผล ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีคาดไมถึงขึ้นได การฝกซอมบอย ๆ จะทําใหผู

  ปฏิบัติมีความมั่นใจและปฏิบติัได ถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น 

 

 2.5.2 ความสาํคัญของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 อุบัติเหตุตาง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยท่ีบางครั้งเราอาจไมทันรูตัว ซึ่งอาจ เกิดจาก

ธรรมชาติหรือเกิดจากกระทําท่ีมีมูลเหตุจากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภัยน้ันสามารถ เกิดขึ้นได

ตลอดเวลา และหากไมไดรับการดูแล ตรวจตรา เอาใจใสใหความสําคัญ ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ขึ้นท้ังชีวิตและทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีอยู จึงควรจัดทําแผนปองกันอัคคีภัยขึ้น  

หนาท่ีของผ ูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย  

 1.ฝายบริหารอาคาร 

 2.เจาหนาท่ีทุกคน 

 3.เจาหนาท่ีความปลอดภัย 

 4.รปภ. 
 
 12 เร่ืองเดียวกับเชิงอรรถที่ 7. 
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1.ฝายบริหาร 

 1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภัย  

 1.2 กําหนดพื้นท่ีควบคุบกระบวนการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีอาจเกิดอัคคีภัย  

  1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหปลอดภัยจากอัคคีภยั  

 1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน ไฟฟาสถิตย หรือ

      วิธีการทํางานอื่นใดท่ีทําใหเกิดอัคคีภัย เชน การเชื่อม การตัด การขัด ทอรอนตาง ๆ ตลอดจน

      การขนยาย ขนสงเคล่ือนยายสารไวไฟ ผูอนุญาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจัดการ

      โรงงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

 1.5 มอบหมายใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจาหนาท่ีความปลอดภัย กําหนดแผน     

      และการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ และการ         

      ปรับปรุงสภาพของงาน เปนตน  

 1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย  

 1.7 วางแผนระยะยาวเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย เชนในเร่ืองการติดต้ังระบบตรวจสอบสาร

       ไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจดุท่ีมีสารไวไฟหรือ 

       สารติดไฟไดงาย 

 1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงาน เก่ียวกับการ กอ

       เกิดไฟตาง ๆ  
2.พนักงานทุกคน 
 2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบติัตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางานดังน้ี  

  1) หามกอไฟ ในบริเวณท่ีหวงหามหรือในบริเวณโรงงานกอนไดรับอนุญาตจากผูมี 

  หนาท่ีรับผิดชอบ          

  2) หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีปาย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถรุะเบดิ” หรือ 

  “บริเวณที่หามสูบบุหรี”่ นอกจากสถานท่ีจดัไวเทาน้ัน 

  3) หามทําการซอมแซมเครื่องจักรเคร่ืองมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุ ติดไฟได

  งายโดยพละการกอนท่ีชางซอมและเจาหนาท่ีความปลอดภยัจะรวมกันจัดทําใบแจง 

  ซอมตาม ขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนด 

 2.2 การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได 
 2.3 การปองกนัสถานท่ีทํางานและวิธีการท่ีเล่ียงไฟ 

3. เจาหนาที่ความปลอดภัย 

 3.1 กําหนดเขตพื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม  
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 3.2 ตรวจสอบสถานท่ีลอแหลมตอการเกิดอคัคีภัยเปนประจํา 

 3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมี การอบรมและฝก

 ปฏิบัติเปนระยะ ๆ 

 3.4 จัดหา ซอมบํารุง และตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงใหอยู ในสภาพท่ีพรอม

 ตอการใชงานไดตลอดเวลา 

 3.5 ควบคุมการทํางานของผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ อัคคีภัย 
 3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพื้นท่ีควบคุมอัคคีภัย 
หนาทีร่ปภ. 4.

 4.1 ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือผูรับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานที่ เส่ียงตอการ

 เกิดเพลิงไหม 

4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณท่ีเส่ียงตอการ เกิดเพลิงไหม  

4.3 เมื่อพบเห็นส่ิงท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ใหรีบรายงานตอผูท่ีเก่ียวของ  

 
การจัดทาํแผนปองกนัและระงับอัคคีภัย13 2.6 

 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความ

ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ไดกําหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด

วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การ บรรเทาทุกข 

และการปฏิรูปฟนฟู องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนินการในภาวะตางกัน คือ กอน เกิดเหตุเพลิง

ไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมและหลังจากเพลิงสงบแลว รายละเอียดแยกไดดังน้ี  

1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึง่จะประกอบดวยแผนปองกันอัคคีภัยตาง ๆ 3 แผน คือ แผนการอบรม 

แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย และแผนการตรวจตรา  

2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึง่จะประกอบดวยแผนเก่ียวกับการดับเพลิง และลด ความสูญเสียโดย

ประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผน บรรเทาทุกข สําหรับ

แผนบรรเทาทุกขจะเปนแผนท่ีมีการปฏิบัติตอเน่ืองไปจนถึงหลังเหุตเพลิงไหมสงบลง แลวดวย  

3. หลังเหตเุพลิงไหมสงบลงแลว จะประกอบดวยแผนท่ีจะดําเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว 2 

แผน คือ แผนบรรเทาทุกขซึ่งดําเนินการตอเน่ืองจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม และ แผนปฏิรูปฟนฟู  
 
แผนการอบรม 
          เปนแผนที่จัดทําขึ้นสําหรับการปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการโดยกําหนดใหมีการอบรมพนักงาน

หรือเจาหนาที่ผ ูปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับของสถานประกอบการ ในเร่ืองของการดับเพลิงและการหนีไฟ  
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แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  
 เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ และ เปนการสรางความ

สนใจ รวมท้ังสงเสริมในเรื่องของการปองกันอัคคีภัยใหเกิดขึ้นกับผ ูปฏิบัติงานทุคนทุกระดับในสถาน 

ประกอบการ  

 
แผนการตรวจตรา 
 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกนัอัคคีภัยโดยกําหนดใหตรวจเก่ียวกับวัตถุท่ีเปนเชื้อเพลิงของเสียท่ี

ติดไฟงาย แหลงความรอน อุปกรณดับเพลิง  

 
แผนการดบัเพลิง 
 เพื่อใหผูประสบภัยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยใหรูวิธีการแจงเหตุเพลิงไหมเมื่อเกิด

เหตุการณดังกลาว รวมท้ังการดับเพลิงขั้นตน โดยแผนการดับเพลิงท่ีจัดทําข้ึน 

 
แผนอพยพหนีไฟ 
 กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและของสถานประกอบ การ

ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม มีองคประกอบตางๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวนพนักงาน, ผ ูนําทางหนีไฟ, จุด

นัดพบ, หนวยชวยชวีิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนดผ ูรับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยข้ึนตรง

ตอผ ูอํานวยการ อพยพหนีไฟหรือผ ูอํานวยการดับเพลิง ดังน้ี 
 
แผนบรรเทาทุกข 
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังน้ี 

1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 

2. การสํารวจความเสียหาย  

      3.    การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝาย และกําหนดจดุนัดพบของบคุลากรเพื่อรอรับคําส่ัง  

      4.    การชวยชีวิตและขุดคนหาผ ูเสียชีวิต  

      5.    การเคล่ือนยายผ ูประสบภัย ทรัพยสินของผ ูเสียชีวิต  

      6.    การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม  

      7.    การชวยเหลือสงเคราะหผ ูประสบภัย  

      8.    การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด  

 

 
 13 เร่ืองเดียวกบัเชงิอรรถที่ 7. 
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2.7 การประเมินผล  
 
 ในการประเมินผลการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและการประเมินผลการฝกซอมอพยพ

หนีไฟ แนวทางในการวิเคราะหขอมูลน้ัน ใชทฤษฎีการวิเคราะหและประเมนิผล แบบ มาตรประมาณคา 

แบบจัดอันดับ  ดังน้ี  
มาตรประมาณคา13 (Rating Scale)  
 เปนชุดขอคําถามหรือขอความท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวของกับตัวแปรหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปน

นามธรรม และมีการจัดเรียงลําดับอยางเปนระบบในลักษณะเดียวกับแบบสอบถาม เพื่อกระตุนตัวอยาง

ผูใหขอมูลแสดงความรูสึกของตนเก่ียวกับส่ิงท่ีสนใจดังกลาวผานทางการตอบสนองตอขอคําถามหรือ

ขอความตางๆบนชวงลําดับการตอบสนองท่ีมีลักษณะเปนระดับตอเน่ืองกัน เชน นอย – ปานกลาง – มาก 

หรือ นอย – ปานกลาง – มาก – หรือ มากท่ีสุด น่ันคือ ผูตอบสามารถประเมินคาคุณสมบติัหรือลักษณะ 

(trait) ของสิ่งท่ีพิจารณาออกเปนระดับความรูสึกท่ีตนเองรับรูได  

โดยการวิจัยในคร้ังน้ี ใชการจดัอันดับ ม ี5 ระดับ คือระดับ 1-5 คะแนน 

 มาตรประมาณคาแบบจัดอันดับ (Rank Rating Scales)  เปนรูปแบบท่ีมีลักษณะคลายคลึง

กับรูปแบบเปรียบเทียบรายคู แตจํานวนขอความในแบบสอบถามหรือขอความมีมากกวา 2 ขอ โดย

ตัวอยางผูใหขอมูลพิจารณาเปรียบเทียบและเรียงอันดับขอความโดยใชตัวเลขจํานวนเต็มจากนอยไปมาก 

(หรือจากมากไปนอย) หรือตามความรูสึกหรือความเปนจริงท่ีผูใหขอมูลรับรูได เพื่อแทนระดับคุณสมบัติ

หรือลักษณะท่ีตองการประมาณคา  

 มาตรประมาณคาเปนเคร่ืองมือวิจัยท่ีไดรับความนิยมในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร เพราะสรางไดไมยาก งายตอการแปลความหมาย และใชเวลานอยในการวเิคราะหและ

ประมวลผลขอมูล อยางไรก็ตามมาตรประมาณคามีขอจํากัด คือ  ตัวอยางผูใหขอมูลมีแนวโนมประมาณ

คาเกินกวาความเปนจริงเน่ืองจากความนิยมชมชอบกับบุคคลผูไดรับการประเมินเปนการสวนตัว หรือ

ในทางกลับกันอาจประเมินตํ่ากวาความเปนจริงเพราะมีอคติสวนตัวตอบุคคลผูไดรับการประเมิน 

นอกจากน้ีตัวอยางผูใหขอมูลสวนใหญมีแนวโนมประมาณคาส่ิงท่ีทําการประเมินในตําแหนงกลางเสมอ 

(central tendency error)  

 ข้ันตอนการสรางมาตรประมาณคา  มีลักษณะการดําเนินงานใกลเคียงกับข้ันตอนการสราง

แบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ คํานึงถึงความกะทัดรัดและชัดเจนของถอยคําภาษาท่ีใชในการ

เขียนการตรวจสอบคุณภาพกระทําไดเชนเดียวกับแบบสอบถาม 

 

 
 13 องอาจ  นัยพัฒน,วิธีวิจัยเชิงปริมานและเชงิคุณภาพ,พิมพคร้ังที่ 3(หางหุนสวนจํากัด สามลดา,2551),หน

166. 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงการจัดอันดับในการใหคะแนน  

การวิจัยในคร้ังน้ี ใชการจัดอันดับ ม ี5 ระดับ คือระดับ 1-5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการอบรม (ควรปรับปรุง) 

2 คะแนน นอย (รายละเอียด) 

3 คะแนน ปานกลาง (รายละเอียด) 

4 คะแนน มาก (รายละเอียด) 

5 คะแนน มากท่ีสุด (รายละเอียด) 

 



บทที่ 3 
 

อาคารกรณีศึกษา 
 

  บทท่ี 3  เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟท่ีมี

อยูในปจจบุันของอาคารกรณศึีกษาจากคูมอืและจากการสํารวจขอมูลสัมภาษณผูเก่ียวของในการจัดทํา

แผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงยานศูนยกลางธุรกิจ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 อาคาร  

 

 
 
หัวขอที่ศึกษามีหัวขอดังนี ้
           - ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 

             - การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

             -     การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 

             -     แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 

             - แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 

             -      แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

             -     ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 

             -     รายละเอียดขอมูลและข้ันตอนอื่นๆ(ขอมูลสรุปการสัมภาษณ) 
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3.1   อาคาร A 
3.1.1 ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร 
   
 อาคาร A มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน ต้ังอยูท่ี 142 ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพมหานคร กอสรางเสร็จเมื่อป พ.ศ.2532 มีจํานวนชั้น 20 ชั้น มีพื้นท่ีใชสอยภายในอาคารท้ังหมด 

17,500 ตารางเมตร มีท่ีจอดรถทั้งส้ิน 240 คัน  ผูเปนเจาของปจจบุัน คือ แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหา

ขน) และ บริหารอาคารโดย บริษัท โจนส แลง ลาซาลล จาํกัด 

   

3.1.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
  อาคาร A  มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบ

ของแผน คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดทําแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ 

ฝายรักษาความปลอดภัยของอาคาร รายละเอียดแยกไดดังน้ี 

  
 1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

1.1 แผนการอบรม 
  อาคาร A มีการอบรมแผนปองกันและระงับอคัคีภัย และกอนฝกซอมอพยพหนีไฟ

ประจําปโดยกําหนดการฝกซอมใหญ 1 คร้ัง/ปและเน่ืองจากอาคารเปนอาคารสํานักงานผูเชา

หรือผูประกอบการในอาคารตางๆใหความสําคัญตอการอบรมไมมากเทาท่ีควรซึ่งทําใหเกิด

ปญหาในการอบรมใหความรูตอผูเชา สวนพนักงานประจําอาคารมีการอบรม และฝกซอม 1 

คร้ัง/ปเชนกัน 
1.2  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
อาคาร A จัดทําการรณรงคปองกันอัคคีภัย  โดยการกระจายเสียงตามสายภายใน

 อาคาร เพื่อใหผูใชอาคารตระหนักในความสําคัญของการปองกันการเกิดอัคคีภัย 
  1.3  แผนการตรวจตรา 
  อาคาร A จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตราอาคาร สถานท่ี เพื่อ

 ปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยม ีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ คือ ฝายรักษาความปลอดภัย

 ของอาคาร ซึ่งอาคาร A รปภ.มีหนาท่ีตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย คือ ทางหนีไฟ

 ทางเขาออกอาคาร ทางออกสูถนน หรือทางออกสูถนนสาธารณะ แหลงกักเก็บนํ้าภายในอาคาร 

 และตองรูวิธีแจงเหตุเพลิงไหมหรือแจงเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 
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 2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
  2.1  แผนการดับเพลิง 
  อาคาร A มี จัดทําแผนการดับเพลิงไวเพียงแคการดับเพลิงขั้นตน โดยมีขั้นตอนการ

 ดับเพลิง คือ เมือ่มีสัญญาณไฟแสดงท่ีตูควบคุม ผูพบเหตุเพลิงไหมแจงเหตุท่ี รปภ. ฝายอาคาร

 และ รปภ.ขึ้น ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบแลวเกิดเพลิงไหมทําการดึงสลักแจงเหตุท่ีใกล

 ท่ีสุด กร่ิงสัญญาณดัง 3 นาที เพื่อใหชางประจาํหองควบคุมประกาศแจงเหตุเพลิงไหม และฝาย

 อาคารแจงกลังมาท่ีศูนยขอความชวยเหลือ เมื่อชุดปฏิบัติการดับเพลิงมาถึงท่ีเกิดเหตุทําการ

 ดับเพลิงขั้นตน 
  2.2  แผนอพยพหนีไฟ 
  อาคาร A จัดทําแผนเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและผูเชาขณะเกิดเพลิง

 ไหม โดย มีขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ดังน้ี        

 เมื่อไมสามรถควบคุมเพลิงหรือดับเพลิงขั้นตนได ตองทําการแจงกลับศูนยเพื่อขออนุมัติ 

 อพยพพนักงาน เมื่อศูนยอนุมัติอพยพพนักงานจะเปด ประกาศส่ังประกาศอพยพ   

 จํานวน 5 รอบและเมื่อสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมดัง ใหเร่ิมทําการอพยพพนักงาน 

 ท้ังหมดโดยมีขั้นตอน  

  -พนักงานทุกคนอยูในความสงบและเก็บเอกสารของมีคา 

  -ตรวจสอบจํานวนคนวาครบหรือไม 

  -ผูนําขบวนอพยพถือธงและใบรายชือ่พนักงานลงบันไดหนีไฟใกลท่ีสุด 

  -ผูนําและพนักงานเดินลงบันไดอยางระมัดระวังไมเบียดเสียด แกงแยงหรือวิ่งลงบันได 

  -รวมตัว ณ จุดรวมพล และสรุปรายชือ่พนักงานในฝาย 

  -ผูนําอพยพหนีไฟถือธงและใบลงรายชื่อพนักงานไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีกอง 

   อํานวยการเพื่อรายงานจํานวนพนักงานท่ีอพยพ 
3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
 3.1  แผนบรรเทาทุกข 
 อาคาร A มีแผนการบรรเทาทุกข และสํารวจความเสียหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา

 เฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
 3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู

  อาคาร A มีแผนฟนฟูปฏิรูป ดําเนินกาปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียให

 กลับคืนในสภาพปกติในคูมอืการปองกันและระงับอัคคีภัยอาคาร ไดระบุหมายเลขโทรศัพท

 ฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจําชั้นตางๆ ไวอยาง

 ชัดเจนเกี่ยวกับแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติ

 หนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและ รายชื่อผูนําทางอพยพประจําชัน้และประจําโซน 
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3.1.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศกระทรวง  

มหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย ในการทํางานของ

ลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร A จัด

ฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร A มีขั้นตอน ดังน้ี สัญญาณไฟแสดงท่ี

ตูควบคุม ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทําการดับเพลิงขั้นตนหากไมสามารถดับเพลิงได ใหแจงกลับศูนยเพื่อขอ

อนุมัติอพยพพนักงาน ชางเปดซีดี ส่ังอพยพ 5 รอบ สัญญาณเตือนภัยแจงเหตุเพลิงไหมดังทําการอพยพ

พนักงานในบริษัทท้ังหมด 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร A หนวยงานท่ีดูแลคือ 

หนวยงานรักษาความปลอดภัย อาคาร  A ไมมีหนวยงานดับเพลิงแตพนักงานรักษาความปลอดภัยเปนผู

สอดสองดูแลและทําการการดับเพลิงข้ันตน การฝกซอมไมไดระบุการฝกซอมพนักงานท่ี ชัดเจน และ

ไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 5-10 นาทีซึ่งอาคาร A มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) ดูแลเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมงเทาน้ัน 
  
3.1.4.แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
 จากแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟของอาคาร A ขางตน ไดแสดงเสนทางหนีไฟไว 2 ตําแหนง

ชัดเจน คือ ตําแหนงโถงลิฟตใหเสนทางหนีไฟไปท่ีประตูหนีไฟ ซึ่งอาคาร A มีประตูหนีไฟ 2 จุดอยูในสวน

พื้นท่ีบันไดหนีไฟ  และตําแหนงจากบันไดหนีไฟลงไปจนถึงทางออกออกประตูหนีไฟชั้นลาง 
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แผนผังท่ี 3-1  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร A 
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3.1.5. แผนผังแสดงเสนทางมายงัจุดรวมพล 
แผนผัง 3-2 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                          หมายถึง จุดรวมพลดานหนาอาคาร A (Landscape) 

 

 

 จากแผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพลอาคาร A ขางตน เปนบริเวณพื้นท่ีสวนทางเขาอาคาร 

ของอาคาร A แสดงจุดรวมพลภายในกรอบสีเขียว ซึ่งจากสถานท่ีจริงอยูดานหนาอาคาร และมีกอง

อํานวยการและหนวยปฐมพยาบาลเปนจุดศูนยกลางเพื่องายตอการปฐมพยาบาลและการเขาถึงสะดวก

โดยมีเสนทาง และตําแหนงจุดรวมพลที่ชัดเจน 

บริเวณพื้นท่ีดานหนาอาคารทางเขาอาคาร A  (Landscape)จุดนัดหมายรวมพล 

 

 

 

 

 

 

ถนนสุขุมวิท 

ถนนเขาอาคาร 

 อาคาร A 
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ภาพท่ี 3-1 ภาพบริเวณอาคาร A 

 
 พื้นท่ีดานหนาของอาคาร เปนศูนยกลางจัดต้ังกองอํานวยการอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาล ใน

กรณีเกิดเหตุสามารถท่ีจะใชเปนท่ีพัก นัดหมาย และรวบรวมคนท่ีหนีไฟลงมาจากอาคาร 

 บริเวณถนนรอบอาคาร A จัดทําถนนตามกฎหมายบังคับไว และมีลูกศร เสนทางการจราจรท่ี

ชัดเจนและถูกตอง 

ภาพท่ี 3-2  ภาพถนนโดยรอบอาคาร A 
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.1.6.
แผนผัง 3-3 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร A 

 
 
 

ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร A  *
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3.1.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร  

 อาคาร A จัดระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายใน อาคารตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตารางท่ี 3-1 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร A 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

เคร่ืองกดแจงเหตุเพลิงไหม

(Panic Alarm) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

เคร่ืองดึงสัญญาณแจงเหตุ 

(Manual Station) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

 

กระด่ิงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมฉุกเฉิน (Fire 

Alarm Bell) 

ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 Roof Water Tank 

(ถัวเก็บนํ้าสํารอง) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ไฟฉุกเฉิน(Emergency 

Light) 
 

  ทางหนีไฟ (Fire Exit)  

  ระบบพัดลมอัดอากาศใน

บันไดหนีไฟStair 

Pressurization System 
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รายละเอียดขอมูลและขัน้ตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรุปการสัมภาษณ)* 3.1.8. 
  
 การจัดทาํแผน 
 การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร A มีผูจดัทําแผนโดย ฝายบริหารอาคาร และ

มีหนวยงานภาครัฐคือ หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครเปนผูฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 

และไดมีการแสดงความคิดเห็นใหมีการปรับปรุงแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร A โดยแผนไมมี

การเปล่ียนแปลงในหัวขอหลักหรือประเด็นสําคัญ  
 การฝกซอม 
 การฝกซอมอพยพหนีไฟ พบวา เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองรูวิธีการดับเพลิงเบื้องตนทุก

คน และแมบานมีหนาท่ีเคลียรพื้นท่ีใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด การจัดอบรม ฝกซอมอพยพหนีไฟ 

และดับเพลิง แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พนักงาน ของอาคาร มีการจัดฝกซอมพรอมกับผูประกอบการ ผู

เชาพื้นท่ีอาคาร  
อุปกรณและระบบปองกันอคัคีภัย   

 อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยภายในอาคารมีประสิทธภิาพสูง ประกอบกับอาคารเปนอาคาร

สํานักงาน ไมมศูีนยอาหาร ท่ีกอเกิดอัคคีภัยไดงาย อยูในอาคาร ในสวนของถังแกสจะต้ังอยูนอกอาคาร 

ประกอบกับเมือ่มีอปุกรณชาํรุด หรือมีอปุกรณใหมท่ีกันไฟจะเปล่ียนอุปกรณท่ีกันไฟแทน  
 การจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหม 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
 ปญหาและอปุสรรค 
 ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝกซอมอพยพหนีไฟ และฝกซอมดับเพลิงท่ีพบบอยคือ การใหความ

รวมมือของผูเชามีนอย เน่ืองจากผูเชาไมเห็นความสําคัญในการฝกซอมและปองกันการเกิดอัคคีภัย จึงมี

แนวทางแกไข คือ ในการฝกอบรม กอนฝกซอมอพยพหนีไฟประจาํป ใหผูเชาไดชมภาพเหตุการณเพลิง

ไหม เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย และใหความคิดเห็น ตอการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพ

หนีไฟ วา อาคาร A ควรมีการปรับปรุง ตัวบุคคล เจาหนาท่ีอาคารตางๆ ใหมีความกระตือรือรน และตองมี

การจัดฝกซอมเจาหนาท่ีภายในใหบอยข้ึน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ซึ่งมสีวนสําคัญ ของ

อาคาร A 
 

 
 * ขอมูลจากการสมัภาษณ  คุณจรรยาภรณ ไมตรีจิตต. 
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3.2   อาคาร B 
  
3.2.1 ขอมูลอาคารทางกายภาพ 
  
 อาคาร B มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 21/68   ถนนสาทรใต 

กทม.  กอสรางเสร็จเปดใชงานเมื่อป พ.ศ. 2528  มจีํานวน 24 ชั้น มพีื้นท่ีอาคารรวมท้ังส้ิน 33,898  

ตารางเมตร   มพีื้นท่ีอาคารใชสอยท้ังส้ินประมาณ 23.938 ตารางเมตร มีเน้ือท่ีดินประมาณ 0.60 ไร 

 ผูเปนเจาของปจจุบัน คือบริษทั ไทยวากรุป จํากัด ปจจบุันมีผูเชา(นิติบุคคล) อยูในอาคารทั้งส้ิน 

30 บริษัท ผูใชอาคารสวนสํานักงาน จํานวน 500 คน/วัน และบริหารอาคารโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี 

จํากัด 

 
3.2.2. การจดัทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 อาคาร B มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดทําแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ

คณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
  
 1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
  1.1 แผนการอบรม 
  แผนการอบรมของอาคาร B มีวัตถุประสงคเพื่อใหรู ทักษะในการปองกันและระงับ

 อัคคีภัยเบื้องตนในการปองกนัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอัคคีภัย โดยม ีผูดูแลรับผิดชอบในโดย

 ผูรับเขาการอบรม ไดแก คณะกรรมการความปลอดภัย ,นิติบุคคลอาคาร B,ผูประสานของ

 ผูประกอบการ ,เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําฝาย/ชั้น(ผูนําทางหนีไฟ) ,พนักงานและผูใช

 อาคาร  โดยมีหลักสูตรและหัวขอทําการฝกอบรม ดังน้ี 

-การปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน 

-การเขียนแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

-แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง 

-การเขียนแผนอพยพหนีไฟและวิธีหนีไฟ การอพยพหนีไฟ 

-การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ 

-การเคล่ือนยายผูประสบภัยและปฐมพยาบาลเบื้องตนอาคาร B ฝกอบรม โดยแบงการ

ฝกอบรม เปน 3 สวน คือ 
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-ภาคทฤษฎี  อบรมเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ,ความรูเบือ้งตนและปองกันอคัคีภัย ,การ

ดับเพลิง การหนีไฟ และการอพยพ ,การปฐม พยาบาล และเคล่ือนยายผูประสบภัย 

-ภาคสาธิต  สาธิตอุปกรณดับเพลิงตางๆและวิธีการใชงาน 

-การฝกปฏิบัติ ฝกการใชงานอปุกรณดับเพลิงตางๆอาคาร B  มีการอบรมแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัย กอนฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป โดยกําหนดการฝกซอมใหญ ปละ 

1 คร้ัง 
1.2 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
 แผนการณณรงคปองกันอัคคีภัย มีวัตถปุระสงค เพื่อสรางความ เขาใจและ

ตระหนักในความสําคัญของการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยมี ผูดูแลรับผิดชอบ คือ 

คณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B,นิติบุคคล อาคาร B ผูประสานงาน ของ

ผูประกอบการ และ เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําฝาย/ชั้น(ผูนําทางหนีไฟ) ซึ่งมีการ

กําหนดหัวขอท่ีทําการรณรงค คือจัดกิจกรรม 5ส.ประกอบเพื่อใหสถานประกอบการ 

สะอาด ปราศจากวัสดุไวไฟ และมีการจัดเก็บของใหเปนระเบียบเพื่อปองกันการเกิด

อัคคีภัยหรือไมใหกีดขวางอุปกรณดับเพลิงและชองทางหนีไฟ รูปแบบการรณรงค มีการ

จัดทําโปสเตอร และปายตางๆ ติดตามอาคารสํานักงานของทุกฝายงาน ,จดัสงเอกสาร

และหนังสือตางๆใหกับฝายงานตางๆเพื่อใหเห็นความสําคัญ และกระจายเสียงตาม

สายภายในอาคาร 
1.3แผนตรวจตรา  
 แผนตรวจตรามีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยกําหนดใหตรวจ

ตราเกี่ยวกับวัตถุท่ีเปนเชื้อเพลิง วัสดุท่ีติดไฟงาย แหลงความรอน อุปกรณไฟฟา 

อุปกรณดับเพลิง ทางหนีไฟ ปายบอกทาง ผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการฝกอบ

บรม คือ คณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B และนิติบุคคลอาคาร  ผูประสาน

ของผูประกอบการ ,เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําฝาย/ชั้น(ผูนําทางหนีไฟ) ,พนักงาน

และผูประกอบการทุกคน 
2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

2.1แผนการดบัเพลิง 
   แผนวัตถุประสงค เพื่อลดความสูญเสียซึ่งเกิดจากอัคคีภัย ผูดูแลรับผิดชอบ

ในการดําเนินการฝกอบบรม คือ  เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําฝาย/ชั้น(ผูนําทางหนี

ไฟ),ฝายปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม,คณะกรรมการความปลอดภัยภยัอาคารA  มี

แผนการดับเพลิง แบงออกเปน 3 ขั้น ดังน้ี 
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 แผนดับเพลิงขั้นตน  

 เปนการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น เพื่อควบคุมการลุกลามของไฟ ผูพบ

เห็นเพลิงไหมหรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้นเปนผูดับเพลิงไหมโดยใชถังเคมี

ดับเพลิงคณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B ในอาคารแตละพื้นท่ีจัดทําแผนการ

ดับเพลิงขั้นตน โดยกําหนดบุคคลทําหนาท่ีตางๆในพื้นท่ีฝายงานของตนเองเมื่อเกิด

อัคคีภัยขึ้น 

 แผนการดับเพลิงขั้นกลาง       

 โดยหนวยดับเพลิงของอาคาร ทําการดับเพลิงไหมดวยสายฉีดนํ้าดับเพลิงท่ี

ติดต้ังอยูในแตละชั้น เพื่อควบคุมการลุกลามของเพลิงไหม ใหไดมากท่ีสุดจนกวาสง

มอบหนาท่ีใหเจาพนักงานดับเพลิงของทางราชการ 

 คณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B จดัทําแผน  โดยกําหนด ขั้นตอน

และตัวบุคคลทําหนาท่ีตางๆเมื่อเกิดเหตุขึ้นการจัดฝกซอมของหนวยดับเพลิงของ

อาคาร ตลอดจนอพยพบุคลากรภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย 

 แผนการดับเพลิงขั้นรุนแรง 

 เปนแผนการประสานงานสงมอบการดับเพลิงใหกับเจาพนักงานดับเพลิงทาง

ราชการ เพื่อทําการดับเพลิงไหมอยางตอเน่ืองจนกวาเพลิงไหม สงบคณะกรรมการ

ความปลอดภัยภัยอาคาร Bจัดทําแผนขั้นรุนแรงขึ้นมาโดยไดกําหนดขั้นตอนการ

ประสานงานกับหนวยงาบดับเพลิงของทางราชการ 

 อาคาร B จัดทําข้ันตอนการดับเพลิงเปน 2 ประเภท คือ ขั้นตอนการดับเพลิง 

วันและเวลาทําการ และ ขั้นตอนการดับเพลิงวันหยุดและนอกเวลาทําการ มีความ

แตกตางแค พนักงานพบเหตุ กับ รปภ.พบเหตุเทาน้ันนอกน้ันเปนแบบแผนเดียวกัน 
2.1  แผนอพยพหนีไฟ 
 แผนอพยพหนีไฟมีวัตถุประสงค เพื่อปองกันชวีิตและทรัพยสินของพนักงาน

หรือสถานประกอบการขณะเกิดเพลิงไหม และเพื่อลดความสูญเสียซึ่งเกิดจากอัคคีภัย

ผูดูแลรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการความปลอดภัยภัยอาคาร B เจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยประจาํฝาย/ชั้น(ผูนําทางหนีไฟ) และฝายบริหารอาคาร การปฏิบัติการเมื่อเกิด

อัคคีภัย ดังน้ี 

  -จัดต้ังกองบัญชาการชัว่คราวภายนอกอาคารท่ีเกิดเหตุ 

  -จัดต้ังสถานท่ีปฐมพยาบาลภายนอกอาคารท่ีเกิดเหตุ 

  -กําหนดจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ตองเปนสถานท่ีความปลอดภัยซึ่งเจาหนาท่ี

  สามารถทําการตรวจสอบหรือรายงานตัวได 
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  -ผูปฎิบัติประจาํพื้นท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม โดย 

   - แจงเหตุเพลิงไหม 

   - ดับเพลิงเบื้องตน 

   - ตัดกระแสไฟฟา 

   - แจงหนวยดับเพลิงเบื้องตน 

   - แจงผูอํานวยการดับเพลิง 

   - แจงหนวยดับเพลิงของรัฐ 

   - ประสานอํานวยความสะดวกกับหนวยงานดับเพลิงของรัฐ 

   - ผูนําทางหนีไฟทําหนาท่ีนําทางพนักงานอพยพหีไฟทาง

    บันไดหนีไฟ 

   - ไปยังจุดรวมพลท่ีกําหนดไวตรวจสอบพนักงานอพยพหนีไฟ 

   - ปฐมพยาบาล (นอกอาคาร) 

   - ขนยายทรัพยสิน 

   - จัดเวรยาม 

   - จัดระบบจราจร 

   - ขจัดปญหาแทรกซอน 

ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ มีขั้นตอน ดังน้ี 

 ผูอํานวยการความปลอดภัยส่ังแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเปดสัญญาณท้ังอาคาร แลว

ประกาศเหตุฉุกเฉินระยะท่ี3 เพื่อใหเจาหนาท่ีความปลอดภยัประจําชั้นนําพนักงานออกจาก

อาคารไปยังจุดนัดพบตามท่ีกาํหนดและนับจํานวนพนักงานเพื่อรายงายผูอาํนวยการความ

ปลอดภัย ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ แบบยอดครบ ผูอํานวยการความปลอดภัยแจงพนักงาน

อยูท่ีจุดรวมพลจนเหตุการณสงบ ปฐมพยาบาลและนําผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาล หาก

ยอดไมครบ และแบบยอดไมครบ ผูอํานวยการความปลอดภัยส่ัง หนวยคันหา-กูภัย

คนหาแลวนําตัวผูบาดเจ็บออกจากอาคาร หลังจากน้ัน รายงานผลใหผูอํานวยการความ

ปลอดภัยรับทราบ 
3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
 3.1 แผนบรรเทาทุกข  กําหนดแนวทาง ดังน้ี 

   -ตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อ 

   -คนหาผูประสบภัยท่ีตกคางในอาคาร 

   -ปฐมพยาบาล 

   -เคล่ือนยายผูปวย นําสงสถานพยาบาล 



50 
 
   -คนหาผูสูญหาย 

   -บริการเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

   -การประชาสัมพันธแนะนําและปลอบขวัญ 

   -สํารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

   -ดูแลขนยายทรัพยสิน 

   -จัดระบบจราจร 

   -รักษาความสงบเรียบรอย 

   -การแนะนําและบริการอื่นๆ 

   -ประสานงานหนวยงานของรัฐ 

   -การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหธุรกรรมสามารถดําเนินการไดเร็ว

   ท่ีสุด 
       3.2 แผนฟนฟปูฏิรูป 
   แผนฟนฟูปฏิรูปมีแผนงานบูรณะ และฟนฟ ูหลังพนเหตุการณ ดังน้ี 

   -การประชาสัมพันธ 

   -การรักษาพยาบาล 

   -การฟนฟูจิตใจ 

   -การจัดการกับผูเสียหาย/สูญเสีย 

   -การบริการดานสวัสดิการ 

   -การตรวจสอบความเสียหาย 

   -การประเมินความเสียหายและผลการปฏิบัติงาน 

   -การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณความปลอดภัย 

   -การซอมแซมและสรรหา ส่ิงชํารุดเสียหายใหกลับคืนสภาพปกติ 

 ในคูมือความปลอดภัยอาคาร เก่ียวกับแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพท

ฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจําชั้นและประจําโซน 

 

3.2.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศ 

 กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความ 

 ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนี 

 ไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร B จัดฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟ

 อาคาร B มีขั้นตอน ดังน้ี  
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 1.สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงและฝกซอมการใชอปุกรณดับเพลิง ในสถานการณตางๆ 

 2.สมมติเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีบริเวณ X โซน X แจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยทราบ 

 3.จาหนาท่ีรวมกันดับเพลิง แตไมสามารถดับได จึงดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

 4.หนวยส่ือสารประกาศแจงเตือนเหตุเพลิงไหม 

 5.ทีมงานเตรียมพรอมอพยพหนีไฟ 

 6.หนวยดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุ ทําการตัดไฟเฉพาะชั้นท่ีเกิดเหตุและใชสายฉีดนํ้าดับเพลิง

 ทําการดับเพลิง 

 7.สมมติเหตุการณเร่ิมลุกไหมรุนแรงจนหนวยดับเพลิงไมสามารถดับเพลิงไดแจงขอการ 

 สนับสนุนมาท่ีหองควบคุมระบบอาคาร ชางประจําหองควบคุมรายงานผูอํานวยการปลอดภัย 

 8.ผูอํานวยการความปลอดภัยอาคารแจงตอหนวยดับเพลิงขอทางราชการและตัดสินใจอพยพ

 หนีไฟ 

 9.ผูอํานวยการความปลอดภัยประสานงานและสงมอบหนาท่ีการดับเพลิงใหเจาหนาท่ี

 ดับเพลิง(ไมไดเขามาจริง) 

 10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลวตรวจสอบ 

 จํานวนพนักงาน หนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและนําผูตกคางมายังจุดนัด

 พบสงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

 11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณของอาคาร 

 และแผนท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจดัหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม ตอไป 

 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร B หนวยงานท่ีดูแล คือ 

หนวยงานรักษาความปลอดภัย อาคาร B เปนผูสอดสองดูแลและทําการ การดับเพลิงขั้นตน การการ

ฝกซอมพนักงานดับเพลิงทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน3-5นาทีซึ่ง

อาคาร B มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง   
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3.2.4.แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 

แผนผังท่ี 3-4 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร B 

 
 
3.2.5.  แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 

แผนผังท่ี 3-5 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร B  

 
ถนนสาทรเหนือ  

 

 
     อาคาร B 

ถนนสาทรใต 
 

 

 

 
 
 



53 
 
 

หมายเหตุหมายเหตุ                          หมายถึง จุดรวมพลดานหนาอาคาร B ฝงถนนสาทรใต 

  
ภาพท่ี 3-3 จุดรวมพลดานหนาอาคาร B 

 

 จุดรวมพลของอาคาร B มีบริเวณดานหนาอาคาร โดยดานอาคารอยูติดถนน สาทร โดยมพีื้นท่ี 

ประมาณ  กวาง 12 เมตร ยาว 30 เมตร หรือ ประมาณ 360 ตารางเมตร 

ภาพท่ี 3-4 ทางเขาอาคารและดานหนาอาคาร B 

 
 

ภาพท่ี 3-5 ถนนบริเวณโดยรอบอาคาร B 
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.2.6.
แผนผัง 3-6 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร B 

 
 
 
 *  ที่มา คูมือแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย อาคาร B 
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3.2.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 
 อาคาร B จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัยและ

อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  สามารถแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

ตาราง 3-2 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร B 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

หัวจายนํ้าดับเพลิง 

(Automatic Sprinkler) 

-ระบบทอเปยก (Wet Pipe 

System) 

ระบบทอแหงแบบชะลอน้ํา

เขา (Pipe Action System) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

หัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

(Fire Hose Connection) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

ถนนรอบอาคาร 

กลองสงสัญญาณแจงเหตุ

ฉุกเฉิน (Manual Fire 

Alarm) 

ปมนํ้าดับเพลิงดีเซล 

(Diesel Fire Pump) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

จุดรวมพล 

อุปกรณการตรวจจับการ

เปด – ปดของวาลว 

(Supervisory Switch) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

 

กระด่ิงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมฉุกเฉิน (Fire 

Alarm Bell) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  Sound system  

  ทางหนีไฟ (Fire Exit)  

  ระบบไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light) 
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3.2.8 รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรปุการสัมภาษณ) 
 
 การจัดทาํแผน 
 การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร B มีผูจดัทําแผนโดย ฝายบริหารอาคาร โดย

ยึดแบบแผนการปฏิบัติงาน การฝกซอมอพยพหนีไฟ และการฝกซอมดับเพลิง จากคูมอืความปลอดภัย

ของอาคาร B  
 การฝกซอม 
 การฝกซอมอพยพหนีไฟประจาํปโดยฝกซอมผูประกอบการหรือผูเชา ฝายบริหารอาคารแจงวัน 

เวลาในการฝกซอม โดยแจงเปนเอกสารกอน เพื่อใหผูเชามีความพรอมและพบวา ผูประกอบการ หรือผู

เชาใหความรวมมือในการฝกซอมอพยพหนีไฟเปนอยางดีในการเขารวมอบรมและฝกซอมอพยพหนีไฟ

ประจําป   
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
 อุปกรณและระบบดับเพลิง 
 อุปกรณและระบบตางๆภายในอาคาร อยูในระดับมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 ปญหาและอปุสรรค 
 การจัดทําแผนปองกันและอพยพหนีไฟน้ันจําเปนตองมีการศึกษาคนควาขอมูลและ ผูออกแบบ

แผน จําเปนตองศึกษาและปรับใหใชกับอาคารของตนเองไดและเหมาะสมในการใชงานทําใหตองใช

ระยะเวลาพอสมควรในการออกแบบแผนใหเหมาะสมกับอาคาร และปญหาการส่ือสารระหวางพนักงาน

ผูฝกซอมและเจาหนาท่ีอาคารยังมีขอบกพรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 * ขอมูลจากการสมัภาษณ  คุณวิรุจน สมโสภณ 
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3.3 อาคาร C 
3.3.1 ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  
  
 อาคาร C มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงานผสมศูนยการคา ต้ังอยูดานหนา

ถนนพระราม 4 ติดกับสถานเสาวภา กอสรางเสร็จเปดใชงานเมื่อป พ.ศ. 2551  มจีํานวน 41 ชั้น ผูเปน

เจาของปจจุบนั คือ  สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริหารอาคารโดยบริษทั 

โจนส แลง ลาซาลล จํากัด มีพืน้ท่ีอาคารรวมทั้งหมด 147,907 ตารางเมตร  ผูวิจัยศึกษาขอมูลอาคาร 2 

สวนไดดังน้ี 

 -สวนอาคารสํานักงาน  

 ต้ังอยูดานหนาถนนพระราม 4 ติดกับสถานเสาวภา สูง 40 ชัน้ แบงเปนพื้นกอสรางเทากับ 

118,007 ตารางเมตร และพื้นท่ีเชาประมาณ 89,000 ตารางเมตร แบงไดดังน้ี 

 -ท่ีชั้น 100 เปนหองเคร่ืองงานระบบ 

 -ชั้นท่ี 12-40 เปนพื้นท่ีเชาสํานักงานซึ่งจะมขีนาดพื้นท่ีตอชั้นประมาณ 3,800 ตารางเมตร 

 -พื้นท่ีจอดรถ จะอยูชั้น 2-10 อยูชั้นใตดิน 1 ชัน้ 

 -พื้นท่ีชั้น G บางสวน และชั้น 2 ถึง ชั้น 10 

 จํานวนผูเชา (นิติบุคคล) อยูในอาคารสวนสํานักงานท้ังส้ิน  10 บริษัท 

 จํานวนผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย  3,500 คน/วัน 

 -สวน Podium 

 ต้ังอยูดานหนาถนนพระราม 4 มีพื้นท่ีใหเชาประมาณ 23,000 ตารางเมตร มีจํานวน 4 ชั้น และ

ชั้นใตดิน 1 ชั้น ซึ่งเชื่อมกบัรถไฟฟามหานคร (MRT) สถานีสามยานโดยตรง อาคารสวนฐานเปนสวน

เชื่อมระหวางอาคาสํานักงานกับอาคารพักอาศัย ในรูปแบบความบันเทิงทางดานการศึกษา 

(Edutainment Center) เปนท่ีต้ังรานคาปลีก (Retail) ศูนยอาหาร และซูเปอรมารเก็ต 

จํานวนผูเชา (นิติบุคคล) อยูในอาคารสวนสํานักงานท้ังส้ิน  110 รานคา 

จํานวนผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย 20,000 คน/วัน 

 

3.3.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

  

 อาคาร C  มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม มีผูจัดทําแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคารรวมกับผูเชี่ยวดานความปลอดภัยในอาคาร และมีผูดูแล

รับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ ฝายรักษาความปลอดภัย  รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
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 1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
  1.1 แผนการอบรม 

การฝกอบรมประกอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะเนนใหผูเขารับการอบรมสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการทํางาน และเปนกําลังสําคัญ ของสถานประกอบการในการปองกันเพลิงไหม

และระงับเหตุเพลิงไหมเบื้องตนและข้ันรุนแรง รวมถึงการเนนการปฏิบัติหนาท่ีตามแผน ไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธภิาพเพื่อลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
  1.2 แผนการรณรงคและปองกันอัคคีภัย 
 จัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการและเปนการสรางกําลังใจรวมท้ัง

สงเสริมการปองกันอัคคีภัยใหเกิดกับผูปฏิบัติงานทุกระดับในสถานประกอบการ 
  1.3   แผนตรวจตรา 
 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกนัอัคคีภัยโดยกําหนดใหตรวจเก่ียวกับวัตถุเชือ้เพลิง ของเสียท่ีติด

ไฟงาย แหลงความรอน และอปุกรณดับเพลิง  
 2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
  2.1  แผนการดับเพลิง  
 แผนการดับเพลิงของอาคาร C ไดระบุขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม  ไวดังน้ี 

พนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีพบเหตุเพลิงไหมดับทันทีดวยถังดับเพลิง ถาดับไดใหรายงานผูบังคับบัญชา

ตามลําดับขั้น และหัวหนางานรายงานผูจัดการฝาย ผูจัดการฝายราบงานผูอํานวยการดับเพลิง 

ถาดับไมไดใหแจงกลับมาท่ีหองควบคุม โดยหองควบคุมใชแผนปฏิบัติระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน แลวแจง

ประชาสัมพันธกับแจงเจาหนาท่ีความปลอดภยั และถาดับไดใหรายงานผูจัดการฝาย ผูจัดการฝาย

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง ถายังดับไมไดผูอํานวยการดับเพลิงตัดสินใจใชแผนปฏบิัติการเมื่อเกิดเหตุ

เพลิงไหมขั้นรุนแรง 
  2.2  แผนอพยพหนีไฟ 
 แผนอพยพหนีไฟ อาคาร C กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน

และอาคารในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

 แผนอพยพ มีองคประกอบดังตอไปน้ี หนวยตรวจสอบจาํนวนพนักงาน,ผูนําหนีไฟ,จุดรวมพล

,หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ ฯลฯ โดยกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยข้ึนตรงตอ

ผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอํานวยการดับเพลิง โดยแผนอพยพหนีไฟมีขั้นตอน ดังน้ี 

ผูอํานวยการดับเพลิงส่ังใชแผนอพยพหนีไฟทางวิทยุส่ือสารหรือทางโทรศัพทไปท่ีหองควบคุม เจาหนาท่ี

ประจําหองควบคุม ประกาศพรอมกดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 คร้ังท่ีหองควบคุม ผูนําการหนีไฟจะถือ

สัญญาณธงนําพนักงานออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงานตามชองทางหนีไฟท่ีกําหนด ผูนําทางนําพนักงานไปยัง

จุดรวมพล ผูนําทางตรวจสอบยอด กรณีมีผูบาดเจ็บรีบนําสงหนวยพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกลเคียง 

ผูตรวจสอบยอดครบ ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงแจงพนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวา
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 10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลวตรวจสอบ

 จํานวนพนักงานหนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและนําผูตกคางมายังจุดนัดพบ

 สงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

 11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณของอาคาร 

 และแผนท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจดัหาเพิ่มเติมใหเหมาะสมตอไป 

   

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร C พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมเดือนละ 2 คร้ัง คือ ฝกซอมวันศุกรของสัปดาหเวนสัปดาห หากมีเหตุการณ

หรือไมไดฝกซอมตองเขียนเหตุผลระบุไว และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 3-5 นาที

ซึ่งอาคาร C มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชั่วโมงโดย ชวงเวลาละ 4 คนตอชวงเวลา  
 

3.3.4. แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
   
 แผนผังอาคาร C สวนสํานักงานมี ตําแหนงบนัไดหนีไฟ 2 ตําแหนง บันไดหนีไฟฝงลิฟท OA และ

บันไดหนีไฟฝงลิฟท OB 
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แผนผังท่ี 3-7 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร C 
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แผนผังท่ี 3-8 แผนผังสวนอาคารศูนยการคามีบันไดหนีไฟ 4 ตําแหนง 
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3.3.5.แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 
แผนผังท่ี 3-9 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร C 

 

ถนนอังรีดูนังด 

ถนนพระราม 4 

 

อาคาร C 

ถนนพญาไท 
สามยาน 

วัดหัวลําโพง 

 

หมายเหตุ                        หมายถึง  จุดรวมพลบริเวณดานหนาอาคารฝงถนนพระราม 4  

   

  แผนผังจุดรวมพลของอาคาร C  บริเวณหนาอาคารฝงถนนพระราม 4 และมีกองอาํนวยการฝง

ดานหนาอาคารฝงถนนพระราม 4 เชนกัน 

 

ภาพท่ี 3-6จุดรวมพลอาคาร C 
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 ภาพท่ี 3-7 ฝงถนนพระราม4 

 

 

ภาพท่ี 3-8 ถนนทางเขาอาคาร C 
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.3.6.
แผนผัง 3-10 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร C 

 
  
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร C 
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3.3.7.ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 

  อาคาร C  จัดระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายใน อาคารตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-3 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร C 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

กลองสงสัญญาณแจงเหตุ

ฉุกเฉิน (Manual Fire 

Alarm)  

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิงแบบ

ลอหมุน(Fire Hose Reel 

Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

BAS Room 

.   อุปกรณตรวจจับการ

เปด-ปด วาลว (Supervisor 

Switch) 

ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

.  จุดตอโทรศัพทฉุกเฉิน 

(Fire Telephone Jack) 

ตูควบคุมสัญญาณแจง

เหตุเพลิงไหม 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

System) 
 

  พัดลมอัดอากาศในบันได

หนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 

 

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ

(Emergency Light) 
 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  
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3.3.8. รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรปุการสัมภาษณ)* 

 
 การจัดทาํแผน 
การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร C มีผูจดัทําแผนโดย ฝายบริหารอาคารรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภยัอาคาร โดยมหีนวยปฏิบัติการ หนวยดับเพลิงของอาคารเปนหนวยงาน

ปฏิบัติการ  
 การฝกซอม 
 การจัดทําการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รวมกับบริษัทเอกชนท่ีวาจางใหมาฝกอบรมรวมกับหนวยงานของอาคาร โดยการฝกซอมอบรม จัดทํา 2 

คร้ัง/ป น้ัน เน่ืองจาก อาคารเปนอาคารสํานักงานผสมศูนยการคา และผูเชาพื้นท่ีสํานักงานมีปริมาณมาก

คือเปนบริษัทขนาดใหญ จึงจาํเปนตองมีการฝกซอมมากขึ้นเพราะผูประกอบการรายใหญ โดยกอน

ฝกซอมมีการออกหนังสือแจงไปยังผูประกอบการในอาคาร ท้ังรายใหญ และรายยอย กอนเปนเวลา 1 

สัปดาห เพื่อใหผูประกอบการตางมีความพรอมในการฝกอบรมและฝกซอมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง 

 โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและแมบาน มีหนาท่ีท่ีชดัเจน มีแบบแผนขั้นตอนกําหนดในการปฏิบติั

ท่ีชัดเจน  แผนตางๆยังมีการเปล่ียนแปลงใน รายละเอียดปลีกยอยเน่ืองจากเปนอาคารใหมประกอบกับมี

ผูเชาในอาคารท่ีเปล่ียนแปลง ยังไมคงท่ี การฝกซอมเจาหนาท่ีดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําการฝกซอม 

และมีแบบจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นโดยกําหนดเหตุการณจําลองสถานการณ และ

หนวยดับเพลิงของอาคารมีการเขาถึงท่ีเกิดเหตุไดภายใน 5 นาที และสามารถดับเพลิงภายในเวลาท่ี

กําหนดไว 
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมในอาคาร เน่ืองจากเปนอาคาร Mix Use คือมีความ

หลากหลายในการใชงาน การเกิดเหตุการณจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมน่ันจึงมีความยากในการ

ดับเพลิงใหสงบประกอบกับการเกิดเหตุการณน่ันจําลองสถานการณในรานคาและสวนสํานักงานท่ีมีการ

ปรับปรุงตกแตงพื้นท่ีเชา ในการดับเพลิงและถึงท่ีเกิดเหตุนักดับเพลิงจึงตองมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ

เพื่อไดระงับเหตุเพลิงไดทันทวงที  และไดมกีารพัฒนาปรับปรุงแผนในการดับเพลิงและถึงท่ีเกิดเหตุเพลิง

ไหมตลอด 

 

 

 

 

 
 * ขอมูลจาการสัมภาษณ  คุณปภพ ศรีอรุโณทัย 
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 อุปกรณและระบบดับเพลิง 
 อุปกรณและระบบตางๆภายในอาคาร อยูในระดับมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว และเน่ืองจาก

เปนอาคารท่ีเพิ่งกอสรางคือเปนอาคารใหม ระบบ อปุกรณตางๆในอาคารยงัมีความพรอมสมบูรณตอการ

ใชงาน 
 ปญหาและอปุสรรค 
 ปญหา สวนใหญเกิดจากการท่ีผูประกอบการไมสนใจในการฝกซอมเทาท่ีควร เน่ืองจากไมได

กอใหเกิดรายไดแกผูประกอบการ ดังน้ัน จึงตองมีแนวทางแกไข คือ ชี้แนะถึงผลกระทบท้ังทางดาน

ชื่อเสียง ทรัพยสิน และชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น 

 ผูบริหารอาคาร ไดแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ควรมีการปรับปรุงแผนปองกันและระงับอคัคีภัย

ใหดียิ่งขึ้น มีการตรวจตราจากเจาหนาท่ีพนักงานและ ใหความรูแก เจาหนาท่ี ผูประกอบการมากขึ้น 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ควรเขมงวดในการตรวจตรามากกวาน้ี สุดทาย ใหขอเสนอแนะวา อาคาร

ท่ีมีการเกิดเหตุการณการจําลองสถานการณขึ้นจะมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.4.อาคาร D 
 3.4.1  ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
   
 อาคาร D เปนอาคารขนาดใหญพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อ เปนอาคารสํานักงาน  

ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 990  ถนนพระราม 4 สีลม กทม. กอสรางเสร็จเปดใชงานเมือ่ป พ.ศ. 2539  มีจาํนวน 34 ชัน้ 

ความสูงประมาณ 187 เมตร มีพื้นท่ีอาคารรวมท้ังส้ินประมาณ  94,908  ตารางเมตร มีพื้นท่ีเชาประมาณ  

47,361  ตารางเมตร  มีท่ีจอดรถท้ังส้ิน  1,062 คัน  น้ีมีเน้ือท่ีดินประมาณ 7 ไร เปนสิทธิการเชา มอีายุ

สัญญาเชาท่ีดินจนถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2574 

 ผูเปนเจาของปจจุบัน คือ กองทุนรวมสินทรัพยไทย 1 ซึ่งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อ

แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) มีผูถือหนวยลงลงทุนรายเดียว คือ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ ท่ีดินท่ี เปนท่ีต้ังของอาคารอับดุล ปจจุบันมีผูเชา (นิติบุคคล)อยูในอาคารท้ังส้ิน  80  บริษัท  มี

ผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย  5,000 คน/วัน และบริหารอาคารโดย บริษัท 

โจนส แลง ลาซาลล จํากัด  

 
 

3.4.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 อาคาร D  มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดทําแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ 

คณะกรรมการอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร รายละเอียดแยกไดดังน้ี   
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
 1.1.แผนการอบรม 

อาคาร Dจัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี พนักงานและผูใชอาคารทุกระดับใหรูถึงอันตรายจาก

อัคคีภัยและอบรมในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ 
1.2.แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  
อาคาร D จัดการรณรงคปองกันอัคคีภัย โดยการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธเร่ืองอันตรายและ

ความสําคัญในการปองกันอัคคีภัยในอาคาร จัดทําเอกสารแนะนําความรูใหกับผูประกอบการในอาคาร 

ซึ่งทําใหผูประกอบการของอาคาร D มีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันอัคคีภัยมาก

ขึ้น 
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2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
 2.1  แผนดับเพลิง 
 อาคาร D เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยรูวิธีการแจงเหตุและดับเพลิงขั้นตนโดยมีขั้นตอน คือ 

เมื่อพบเหตุเพลิงไหมใหแจงเจาหนาท่ีและทําการดับเพลิงขั้นตนโดยการใชถังดับเพลิงประจําชั้นดับเพลิง

ขั้นตน เพื่อใหเจาหนาท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุซึ่งทาง อาคาร D กําหนดเวลาไวท่ี ไมเกิน 5 นาที  
  2.2  แผนอพยพหนีไฟ 
  วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

 1.แผนอพยพหนีไฟชั้นท่ีเกิดเหตุ 

เมื่อมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้น ผูพบเห็นคนแรกแจงเพื่อนท่ีอยูใกลเคียงทราบเพื่อชวยแจงไปยังผูเก่ียวของ 

และรวมกับเพือ่นใกลเคียงหรือทีมดับเพลิงนําถังดับเพลิง ไปทําการดับเพลิงเบื้องตนกอน 

1.1.ทีมดับเพลิงเจาชวยทําการดับเพลิงเบื้องตน 

1.2.ทีมคนหาพยาบาลตรวจคนหองตางๆพรอมทําเคร่ืองหมาย 

1.3.ทีมเคล่ือนยายทรัพยสินและเอกสารสําคัญทําการเคล่ือนยาย   

1.4.พนักงานสวนท่ีเหลือทําการอพยพหนีทันทีไมตองรอคําส่ังหรือสัญญาณ  

 2.แผนอพยพหนีไฟชั้นท่ีไมเกิดเหตุ 

เมื่อไดยินเสียงประกาศหรือสัญญาณเสียงอพยพหนีไฟ 

2.1.ทีมดับเพลิงใหทําหนาท่ีเปนผูนําหนีไฟเมื่อไมสามารถระงับเพลิงได 

2.2.ทีมคนหาปฐมพยาบาลตรวจคนหองตางๆพรอมทําเคร่ืองหมายและอพยพลงมาใหเปนกลุมสุดทาย

ของแตละชั้นน้ันๆ  

2.3.ทีมเคล่ือนยายทรัพยสินและเอกสารสําคัญทําการเคล่ือนยาย 

2.4.พนักงานท่ัวไปเมื่อไดยินเสียงประกาศหรือสัญญาณเสียงอพยพก็ทําการไดเลยโดยทีมดับเพลิงเปน

ผูนําทาง 

วิธีการอพยพหนีไฟ 

-เมื่อไดยินเสียงประกาศหรือสัญญาณเสียงใหดําเนินการทันทีหยุดการทํางานทันที 

-เตรียมอุปกรณในการอพยพ เชน ไฟฉาย   

-อพยพหนีลงทางหนีไฟหรือทางไหนก็ไดท่ีมีความปลอดภัย 

-ใหจบัราวบันไดเสมอลงแถวเรียงหน่ึง ไมพูดคุยสงเสียงดัง ไมพูดใหเกิดภาพรุนแรงหรือพูดถึงเหตุการณท่ี

กําลังเกิดขึ้น 

-อพยพลงสูชั้นลางสุดท่ีเปนทางออกทางหนีไฟ 

-เปดไฟฉายตลอดเสนทางในการอพยพเพื่อความปลอดภัย 
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 อาคาร D มีการจัดหนาท่ีแตละหนวยใหเปนไปตามแผนปฏบิัติ ท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงาน ม ี 

หนวยตรวจสอบ ,หนวยสนับสนุน,หนวยประสานงาน,หนวยบริการ,หนวยชวยเหลือจัดการจราจร,หนวย

ปฐมพยาบาล และหนวยปฏิรูป 

 
3.หลังเกิดเหตุเพลิง 
 3.1  แผนบรรเทาทุกข 

 อาคาร D มีกําหนดแผนการบรรเทาทุกขโดยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และ

สํารวจความเสยีหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู

  อาคาร D มี กําหนดแผนปฏิรูปฟนฟูโดยการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสีย

ใหกลับคืนในสภาพปกติ 

  ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ี

เมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจําชั้นและประจําโซนไวชัดเจน 

 

3.4.3.การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
           การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การปองกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง 

กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร D จัดฝกซอม

อพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร D   มีขั้นตอน ดังน้ี  

 1.สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงและฝกซอมการใชอปุกรณดับเพลิง ในสถานการณ  ตางๆ 

 2.สมมติเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีบริเวณ X โซน X แจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยทราบ 

 3.จาหนาท่ีรวมกันดับเพลิง แตไมสามารถดับได จึงดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

 4.หนวยส่ือสารประกาศแจงเตือนเหตุเพลิงไหม 

 5.ทีมงานเตรียมพรอมอพยพหนีไฟ 

 6.หนวยดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุ ทําการตัดไฟเฉพาะชั้นท่ีเกิดเหตุและใชสายฉีดนํ้า ดับเพลิงทํา

 การดับเพลิง 

 7.สมมติเหตุการณเร่ิมลุกไหมรุนแรงจนหนวยดับเพลิงไมสามารถดับเพลิงได แจงขอการ

 สนับสนุนมาท่ีหองควบคุมระบบอาคาร ชางประจําหองควบคุมรายงานผูอํานวยการปลอดภัย

 ทราบ 

 8.ผูอํานวยการความปลอดภัยอาคารแจงตอหนวยดับเพลิงขอทางราชการ และ ตัดสินใจอพยพ

 หนีไฟ 
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 9.ผูอํานวยการความปลอดภัยประสานงานและสงมอบหนาท่ีการดับเพลิงให เจาหนาท่ีดับเพลิง

 (ไมไดเขามาจริง) 

 10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลว ตรวจสอบ

 จํานวนพนักงาน หนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและนําผูตกคางมายังจุดนัดพบ

 สงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

 11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณของอาคาร 

 และแผน ท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจัดหาเพิ่มเติมใหเหมาะสมตอไป 

 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร D  พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 3 นาทีซึ่งอาคาร 

D มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

3.4.4.แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
แผนผังท่ี 3-11 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร D 
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 จากแผนผังอาคาร D บันไดหนีไฟระบบพัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟ  ลักษณะการทํางาน

เพื่อไมใหควันเขามาภายในบนัไดหนีไฟในระบบน้ีทางอาคาร ไดติดต้ังไว บนและลางของบันไดหนีไฟตาม

ตําแหนง ตอไปนี้ 

  - ชั้น 35 จาํนวน 2 จุด เปนระบบอัดอากาศจากชั้นบนลงมาชัน้ลาง  

  - ชั้น  4  จาํนวน 2 จุด เปนระบบอัดอากาศจากชั้นลางลงมาชั้นบน 

 ดังน้ัน ประตูหนีไฟของอาคารจึงจําเปนตองปดอยูตลอดเวลาเพื่อรักษาแรงดันอากาศ 

3.4.5.แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 
 อาคาร D กําหนดจุดรวมพลไวในสวนดานหนาอาคารซึ่งเปนสวนท่ีจอดรถและสวนของ

อาคาร Dโดย กําหนด จุดรวมพล หมายเลข 1-67 และกําหนดบริษัทท่ีอยูในอาคารตามหมายเลขเพื่อ

สะดวกในการตรวจนับรายชือ่และความสะดวกเรียบรอย 

แผนผังท่ี 3-12 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร D 

 

อาคาร D 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
ถนนพระราม 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                     หมายถึง จุดรวมพลดานหนาอาคาร ฝงถนนพระราม 4 
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ภาพท่ี 3-9 จุดรวมพลดานหนาอาคาร D 

 

 
ภาพท่ี 3-10 ถนนโดยรอบอาคาร D 

 

 ความกวางของถนนประมาณ 10 เมตร ยาว 100 เมตร สามารถจอดรถในพืน้ท่ีดานหนาท้ัง 2 

ดาน ในกรณีเกิดเหตุสามารถใหท่ีพักรวบรวมคนท่ีหนีไฟจากอาคารมายังบริเวณดานหนา เปนศูนยกลาง

อพยพหนีไฟและศูนยอํานวยการ 

 ความกวางโดยเฉล่ีย 6 เมตร ซึ่งสามารถใหรถดับเพลิงผาน หรือจอดเพื่อสนับสนุนการชวยเหลือ 

หรือการดับเพลิงไดโดยตลอดรอบอาคาร 
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.4.6.
แผนผัง 3-13 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร  D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 * ที่มา ผูวิจัยศึกษาคูมือแผนปองกนัและระงบัอัคคีภัยอาคาร D 
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3.4.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร  

 อาคาร D จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัยและ

อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-4 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร D 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

เคร่ืองกดแจงเหตุเพลิงไหม

(Break Glass) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

หองควบคุมกลาง (BAS 

ROOM) 

ชุดควบคุมสัญญาณเตือน

ภัย(Fire Alarm Control 

Panel) 

ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเกบ็นํ้าสํารอง 

(Roof Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ระบบพัดลมอัดอากาศใน

บันไดหนีไฟ (Stair 

Pressurization System) 

 

  ทางหนีไฟ (Fire Exit)  

  ระบบไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light) 
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3.4.8.  รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรุปการสมัภาษณ)* 

 
การจัดทาํแผน  

 จากการสัมภาษณ อาคาร D พบวา ผูจัดทําแผนเขียนแผน คือผูบริหารอาคาร เปนศูนยกลาง 

เขียนแผน เพื่อให เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เปนผูปฏิบัติ โดยมีการจดัการฝกซอมอพยพหนีไฟ

สําหรับผูประกอบการ ผูเชาพืน้ท่ีอาคาร ฝกซอมโดยบริษัทเอกชน กลาวคือ ผูบริหารอาคารจางบริษัท

ผูเชี่ยวชาญการฝกซอมอพยพหนีและดับเพลิง มาทําการฝกซอมแกเจาหนาท่ี และผูเชาพืน้ท่ีอาคาร 

 เจาหนาปฏิบัติงานภายในอาคาร เชน เจาหนาท่ีวิศวกรรมอาคาร เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

ผานการฝกอบรมเบื้องตนจากผูวาจาง ท้ังส้ิน 
 การฝกซอม 
 กอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง ไดมีการแจงเปนเอกสารใหกับผูเชาอาคารและติด

ประกาศตาม บอรดประกาศของอาคารกอนวันเปนเวลา 1 เดือน เพื่อใหผูเชาเตรียมพรอม และใหความ

รวมมือกับอาคารไดเต็มท่ี ปญหาท่ีเกิดจากการฝกซอมอพยพหนีไฟ คือ บุคคลส่ังการ และความรวมมือ

จากผูเชาอาคารยังไมเพียงพอ เชนผูเชาอาคารบางรายใหความรวมมือเต็มท่ีในกิจกรรมของอาคารสวน

นอย แตผูเชาอาคารบางรายสวนใหญ ไมเห็นความสําคัญของการฝกซอมอพยพหนีไฟ จึงทําใหโดยรวม

ความรวมของผูเชาอาคารไมดีเทาท่ีควร แนวทางแกปญหา จากการสัมภาษณ ผูบริหารอาคาร กลาววา 

ไดมีการปรับปรุง แกไขปญหา โดยการ จัดนิทรรศการ เก่ียวกับผลของการเกิดอัคคีภัย จัดทําโปสเตอร

รณรงคปองกันการเกิดอัคคีภัย ประกาศเสียงตามสายขอมลูเกี่ยวกับการฝกซอม การดับเพลิง และเมื่อมี

การจัดอบรมประจําปแกผูประกอบการ ผูเชา ไดมีการเล้ียงอาหาร ซึ่งแนวทางในการแกปญหาดีขึ้นทุกป 
 การจําลองสถานการณ 
               การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
           อุปกรณและระบบ 
 อุปกรณและระบบปองกันและดับเพลิงภายในอาคาร ตางๆมีการปรับปรุง ซอมแซม และมีการ

ติดต้ังอุปกรณและเทคโนโลยีใหมๆเชน เคร่ืองสงสัญญาณ  Alarm Bell  และ กลอง CCTV เพิ่มเติม  

 ผูบริหารอาคาร D ไดมีความคิดเห็นตอการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟของ

อาคาร วา แผนตางๆคอนขางสมบูรณ แตมาตรการเร่ืองการฝกซอมตองมีการปรับปรุงใหมปีระสิทธิภาพ

กวาปจจบุัน 
 
 
 * ขอมูลจากการสมัภาษณ  คุณสมเกีรยติ จินาเกตุ 
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 ปญหาและอปุสรรค 
 ปญหาในการจดัทําแผนการใชเวลาในการปรับปรุงแผนใหเหมาะสมกับอาคาร  การส่ือสารกับ

ฝายอาคารใหปฏิบัติตามขอกําหนดในอาคารเพื่อไมใหเกิดอัคคีภัย 
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3.5 อาคาร E  

       3.5.1  ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
   
 อาคาร E มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 179 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ กอสรางเสร็จเปดใชงานเมื่อป พ.ศ. 2542  มจีํานวน 30 ชั้น ความสูง

ประมาณ  120 เมตร มีพื้นท่ีอาคารรวมท้ังส้ินประมาณ  76,727 ตารางเมตร มีพื้นท่ีเชาประมาณ  43,382  

ตารางเมตร  มท่ีีจอดรถท้ังส้ิน  700 คัน 

 ผูเปนเจาของปจจุบัน คือ  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของอาคาร E

ปจจบุันมีผูเชา (นิติบุคคล) อยูในอาคารทั้งส้ิน  21 บริษัท  มผูีใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมา

ติดตอโดยเฉล่ีย  1,500 คน/วนั และบริหารอาคารโดย บริษทั โจนส แลง ลาซาลล จาํกัด 
 

 
3.5.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
  

 อาคาร E มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดทําแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ  

คณะกรรมการอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร มีรายละเอยีดแยกไดดังน้ี 

  
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

1.1 แผนการอบรม 
  อาคาร E  จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี พนักงานและผูใชอาคารทุกระดับใหรูถึง

อันตรายจากอคัคีภัยและอบรมในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ 
1.2 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  

  อาคาร E จัดการรณรงคปองกันอัคคีภัย โดยการจัดการอบรมพรอมกับฝกซอม

แผนอพยพหนีไฟประจาํป เพื่อใหผูประกอบการของอาคารมคีวามเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญในการปองกันอัคคีภัยมากข้ึน 
2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

     2.1  แผนดบัเพลิง 
           อาคาร Eเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยรูวิธีการแจงเหตุและดับเพลิง 

  ขั้นตนโดยมีขั้นตอน คือ เมือ่ พบเหตุเพลิงไหมใหแจง เจาหนาท่ีและทําการดับเพลิง

  ขั้นตนโดยการใชถังดับเพลิงประจําชั้นดับเพลิงขั้นตน เพื่อให เจาหนาท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุ  
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  2.2  แผนการอพยพ 
  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 

  -พนักงานไดยินเสียงกร่ิงสัญญาณอัคคีภัยดังขึ้น ต้ังสติ จัดเตรียมส่ิงของท่ีสําคัญ  

  -เมื่อตรวจสอบแลววาเกิดอัคคีภัย ในเวลา 5 นาทีแรกมีประกาศเสียงตามสายในชั้นท่ี

  เกิดเหตุเพลิงไหมเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบประจําชั้นท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม แจงพนักงานของ

  ตนรับทราบทําการอพยพพนักงานทยอยลงทางบันไดหนีไฟท่ีใกลท่ีสุดใหดําเนินการ

  อพยพลงมาจุดรวมพล 

  -เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําชั้น ชั้นบนและลางถัดลงมา 2 ชั้นใหคนในชั้นอพยพพรอม

  กับการอพยพของคนในชั้นท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 

  -ระยะเวลา 3 นาทีตอมา หากเกิดเพลิงไหมไมสามารถ ควบคุมวงจาํกัดไดภายใน 8 

  นาที จะมีประกาศตามสายหรือการติดตอจากเจาหนาท่ีของอาคารใหผูรับผิดชอบ 

  ประจําชั้นทุกชัน้ทําการอพยพคนท้ังอาคาร 

  -การใชบันไดหนีไฟเมื่อผานเขาไปแลวตองปดประตูทางเขาของบันไดหนีไฟทุกคร้ัง 

  -เดินลงบันไดหนีไฟอยางรวดเร็วและอยางระมัดระวังตองจบัราวบันไดใหแนนเพื่อ 

  ปองกันการถูกชนตกบันได 

  -กอนหนีไฟออกทางประตู.ใชหลังมือสัมผัสบานประตูกอน หากรอนจัดอยาเปดประตู

  และอยาหนีออกทางน้ัน 

  -หามใชลิฟตในการหนีไฟโดยเด็ดขาด 

  -อยาขนของใหญและหนักขณะหนีไฟ 

  -เมื่อทุกคนอพยพออกนอกตัวอาคารแลวใหไปรวมท่ีจุดรวมพล 

  A. Low Zone อพยพจากอาคารไปท่ีจุดรวมพลบริเวณซอย  7   ถนนนราธวิาสราช 

  นครินทร 

  B. Medium Zone อพยพจากอาคารไปท่ีจดุรวมพลบริเวณ หนาอาคารสาทร ซิต้ี  ถนน

   สาธรใต 

  C. High Zone อพยพจากอาคารไปท่ีจุดรวมพลบริเวณหนาอาคารสาทร ซต้ีิ ถนนสาทร

  ใต 

  -เมื่อถึงจุดรวมพลแลวใหรองหัวหนาผูนําทางประสานงานสงรายชื่อใหแกเจาหนาท่ี

  ประจําจุดรวมพล ตามกลุมชือ่ของแตละบริษัทอาคาร D มีการจัดหนาที่แตละหนวยให

  เปนไปตามแผนปฏิบัติ ที่ไดกําหนดไว โดยหนวยงาน มี  หนวยตรวจสอบ ,หนวยสนับสนุน

  ,หนวยประสานงาน,หนวยบริการ,หนวยชวยเหลือจัดการจราจร,หนวยปฐมพยาบาล และ

  หนวยปฏิรูปในแผนปองกันและระงับอัคคีภัย มีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ  

  คือ คณะกรรมการอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร 
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  3.หลังเหตเุพลิงไหม 
   3.1  แผนบรรเทาทุกข 

  อาคาร D มี กําหนดแผนการบรรเทาทุกขโดย ประสานงานกับหนวยงานของ

  รัฐ และสํารวจความเสียหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถ

  ดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด  
  3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู
  อาคาร Dมีการกําหนดแผนปฏิรูปฟนฟูโดยการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิง

  ท่ีสูญเสียใหกลับคืนในสภาพปกติในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลข

  โทรศัพทฉุกเฉินรายชื่อผูปฏบิติัหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจํา

  ชั้น 
 
3.5.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ

ลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร E จัด

ฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร E มีขั้นตอน ดังน้ี  

 1.สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงและฝกซอมการใชอปุกรณดับเพลิง ในสถานการณ ตางๆ 

 2.สมมติเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีบริเวณ X โซน X แจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยทราบ 

 3.จาหนาท่ีรวมกันดับเพลิง แตไมสามารถดับได จึงดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

 4.หนวยส่ือสารประกาศแจงเตือนเหตุเพลิงไหม 

 5.ทีมงานเตรียมพรอมอพยพหนีไฟ 

 6.หนวยดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุ ทําการตัดไฟเฉพาะชั้นท่ีเกิดเหตุและใชสายฉีดนํ้า ดับเพลิงทํา

 การดับเพลิง 

 7.สมมติเหตุการณเร่ิมลุกไหมรุนแรงจนหนวยดับเพลิงไมสามารถดับเพลิงได แจงขอการ

 สนับสนุนมาท่ีหองควบคุมระบบอาคาร ชางประจําหองควบคุมรายงานผูอํานวยการปลอดภัย

 ทราบ 

 8.ผูอํานวยการความปลอดภัยอาคารแจงตอหนวยดับเพลิงขอทางราชการ และตัดสินใจอพยพ

 หนีไฟ 

 9.ผูอํานวยการความปลอดภัยประสานงานและสงมอบหนาท่ีการดับเพลิงให เจาหนาท่ีดับเพลิง

 (ไมไดเขามาจริง) 
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 10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลวตรวจสอบ

 จํานวนพนักงาน หนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและนําผูตกคางมายังจุดนัดพบ

 สงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

 11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณของอาคาร 

 และแผนท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจดัหาเพิ่มเติมใหเหมาะสมตอไป  

 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร E พนักงาน ดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงที เกิดเหตุภายใน 3 นาทีซึ่งอาคาร 

E  มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
3.5.4.  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
  อาคาร E มีการกําหนดเสนทางหนีไฟ ตําแหนงตูดับเพลิง ตําแหนงถังดับเพลิง อุปกรณ

แจงเหตุเพลิงไหม บันไดหนีไฟ ลิฟทเจาหนาท่ีดับเพลิง ไวชดัเจนในแผนผังอาคาร 

 

แผนผังท่ี 3-14 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร E 
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3.5.5. แผนผังแสดงเสนทางมายงัจุดรวมพล 
  อาคาร E  กําหนดจุดรวมพลไวแบงเปน 3 สวน เน่ืองจากพื้นท่ีอาคารไมเพียงพอ จึงตอง 

จัดจุดรวมพล 2 จุดดังน้ี 

 

แผนผังท่ี 3-15 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาคาร E 

ถนนสาทรเหนือ 

ถนนสาทรใต 

ถนนนราธิวาส 

 

หมายเหตุ                  หมายถงึ   จุดรวมพลตัง้อยู Low Zone หนา  

                          อาคาร Hong Kong Plaza 

     หมายถึง  จุดรวมพล Medium Zone และ High Zone 

                ต้ังอยูท่ีหนาอาคาร สาทรซิต้ี ถนนสาทร 
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ภาพท่ี 3-11 บริเวณดานหนาและรอบอาคาร E 

 
 

 

ภาพท่ี 3-12 ถนนรอบอาคาร E  
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.5.6.
แผนผัง 3-16 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร E 

 

 
 
 
 
 
 
 * ที่มา ผูวิจัยศึกษาจากคูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร E 
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3.5.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 
  อาคาร E จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัย

และอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-5 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร E 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

ชุดควบคุมสัญญาณเตือน

ภัย(Fire Alarm Control 

Panel) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

หองควบคุมกลาง (BAS 

ROOM) 

 ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเกบ็นํ้าสํารอง(Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ระบบพัดลมอัดอากาศใน

บันไดหนีไฟ (Stair 

Pressurization System) 

 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ

(Emergency System) 
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3.5.8. รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรปุการสัมภาษณ)* 

 
 การฝกซอม 
 ผูจัดทําแผน คือ ผูบริหารอาคาร เปนศูนยกลาง เขียนแผน เพื่อให เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยเปนผูปฎิบัติ 
 การฝกซอม 
  โดยมีการจัดการฝกซอมอพยพหนีไฟสําหรับผูประกอบการ ผูเชาพื้นท่ีอาคาร ฝกซอมโดย

บริษัทเอกชน กลาวคือ ผูบริหารอาคารจางบริษัทผูเชี่ยวชาญการฝกซอมอพยพหนีและดับเพลิง มาทําการ

ฝกซอมแกเจาหนาท่ี และผูเชาพื้นท่ีอาคาร 

 การอบรม การฝกซอมอพยพหนีไฟ ของอาคาร E จัดอบรมและฝกซอม โดยแบงการอบรมในชวง

เชา และ ฝกปฏิบัติการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟในชวงบาย ซึ่งใชเวลาในการจัดอบรม และฝกซอม 

เปนเวลา 1 วัน การใหความรวมมือ ของผูเชาพื้นท่ีอาคาร ผูประกอบการ จดัวายังใหความรวมมือ

พอสมควร เน่ืองจากไดมีการรณรงค ติดประกาศ และแจกเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการเกิดอัคคีภัย

ภายในอาคาร 
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
 อุปกรณและระบบ  
 งานระบบและอุปกรณการปองกันและดับเพลิง มีการ ปรับปรุง ซอมแซม อุปกณท่ีชาํรุด และมี

การปรับอปุกรณ และระบบใหทันสมัยทางดานเทคโนโลยี  
 ปญหาและอปุสรรค 
 การใหความรวมในการฝกซอม อบรม การปองกันและระงับอัคคีภัย ของผูเชาอาคารยังไมดี

เทาท่ีควร ซึ่งจําเปนตองปรับปรุงและหาวิธีการในการใหผูเชาเขาใจและเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 * ขอมูลการสัมภาษณ คุณดวงธิดา เกตุศรี 
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3.6  อาคาร F 

 3.6.1 ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
   

 อาคาร F มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 152 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120 กอสรางเสร็จเปดใชงานเมื่อป พ.ศ.2540 อาคารกอสราง

ดวยโครงสรางเหล็กท้ังหมดเปนแหงแรกในกรุงเทพมหานคร อาคารมีท้ังหมด 33 ชั้น โดยชัน้ท่ี 2 ถึง 8 

เปนชั้นท่ีจอดรถ และชั้น 9 ถึง 31 เปนสํานักงานใหเชา สํานักงานขาย และฝายบริหารอยูชั้น 32 และ 33 

นอกจากน้ันมีท่ีจอดรถใตดินอกี 4 ชั้น ดาดฟาเปนหองเคร่ืองลิฟต และลานจอดเฮลิคอปเตอร ความสูง

ประมาณ  120 เมตร มีพื้นท่ีเชาประมาณ 35,000 ตารางเมตร  มีท่ีจอดรถท้ังส้ิน  550 คัน   

 ผูเปนเจาของปจจุบัน คือ บริษทั ชารเตอร สแควร จํากัด ปจจุบันมีผูเชา(นิติบุคคล) อยูในอาคาร

ท้ังส้ิน 60 บริษัท ผูใชอาคารสวนสํานักงาน จาํนวน 1,500 คน/วัน และบริหารอาคารโดย บริษัท พลัส 

พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  

 

3.6.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
  อาคาร F มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบ

ของแผน คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดย อาคาร F โดย

จําแนกองคประกอบของแผน คือ กอนเกิดเหตุเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิง

ไหม โดยมีผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบใน

การดําเนินการ  คือ หนวยงานปองกันและระงับอัคคีภัย  รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
 1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
  1.1.แผนการอบรม 

 อาคาร F  จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับสถาน

 ประกอบการเพื่อใหตระหนักถึงอันตรายของอคัคีภัยและใหความรูในการปฏบิัติเมื่อมีเหตุการณ

 เพลิงไหมเกิดขึ้น 
 1.2. แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 

  อาคาร F จัดเร่ืองรณรงคการปองกันอัคคีภัยควบคูกับการอบรม 
  1.3. แผนตรวจตรา  
  การตรวจตราของ อาคาร F  มกีารกําหนด ใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปนตรวจ

 ตราดูแลเปนหนวยตรวจตราหลักและพนักงานบริษัทหรือหนวยงานทุกคนตองชวยกันดูแลตรวจ

 ตราและแจงเจาหนาท่ีเมื่อพบเหตุเพลิงไหมหรือเหตุตองสงสัย 
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 2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
  2.1. แผนดับเพลิง 
  อาคาร F เมื่อพบเหตุเพลิงไหมใหแจงเจาหนาท่ีและทําการดับเพลิงขั้นตนโดยการใชถัง

 ดับเพลิงประจําชั้นดับเพลิงขั้นตน เพื่อใหเจาหนาท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุ อาคาร F ไมไดระบุหรือ

 กําหนดแผนดับเพลิงในคูมือการอพยพหนีไฟไวชัดเจน 
  2.2. แผนอพยพหนีไฟ 
  อาคาร F มีขั้นตอนของแผนอพยพหนีไฟดังน้ีเจาหนาท่ีหรือผูพบเหตุโทรศัพทแจง

 ประชาสัมพันธเพื่อประกาศเสียงตามสายวาเกิดเหตุเพลิงไหมและใหทุกคนออกจากอาคาร

 สํานักงานพนักงานในอาคารสํานักงานประจาํท่ีรอคําส่ังจากหัวหนาผูนําการหนีไฟของแตละ

 บริษัทเมื่อทุกคนอพยพออกจากอาคารใหรายงานตัวกับผูนําการหนีไฟ บริเวณจุดรวมพลที่

 อาคารกําหนด ผูนําการหนีไฟทําการตรวจนับจํานวน เจาหนาท่ีแจงเหตุสงบ และทําการให

 พนักงานกลับเขาอาคาร หากเหตุการณยังไมสงบจํานวนพนักงาน ไมครบใหหนวยชวยชีวติเขา

 ทําการคนหาและแจงกองอํานวยการ โดยหนวยงานดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ 

 หนวยงานปองกันและระงับอคัคีภัย   

   
 3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
  3.1. แผนบรรเทาทุกข 
  จัดใหมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และสํารวจความเสียหาย เพื่อชวยเหลือ

 ผูประสบภัยและประเมินความเสียหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจ

 ดําเนินงานไดโดยเร็วท่ีสุด 
  3.2. แผนปฏิรปูฟนฟ ู

  กําหนดแผนปฏิรูปฟนฟูโดยการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียใหกลับคืนใน

 สภาพ ปกติโดยเร็วท่ีสุด 

  ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินรายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ี

 เมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําอพยพประจาํชั้นและประจาํโซนไวชัดเจน 

 

3.6.3.การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  

            การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การปองกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง 

กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร Fจัดฝกซอม

อพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร F มีขั้นตอน ดังน้ี  
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 เจาหนาท่ีหรือผูพบเหตุโทรศัพทแจงประชาสัมพันธเพื่อประกาศเสียงตามสายวาเกิดเหตุเพลิง

ไหมและใหทุกคนออกจากอาคารสํานักงาน พนักงานในอาคารสํานักงานประจําท่ีรอคําส่ังจากหัวหนา

ผูนําการหนีไฟของแตละบริษทัเมื่อทุกคนอพยพออกจากอาคารใหรายงานตัวกับผูนําการหนีไฟบริเวณจุด

รวมพลที่อาคารกําหนด ผูนําการหนีไฟทําการตรวจนับจํานวน เจาหนาท่ีแจงเหตุสงบ และทําการให

พนักงานกลับเขาอาคาร ประการเสียงตามสายของคุณ บันทึกขอบคุณ ประชุมเพือ่ขอบคุณ  

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร F พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 3-5นาทีซึ่งอาคาร 

F มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชัว่โมง  

 
3.6.4.  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 

 จากแผนผังอาคารแสดงตําแหนงบันไดหนีไฟในอาคาร F ซึง่มีท้ังหมด 3 ตําแหนงแตละ

ตําแหนงมีการกําหนด ผูดูแลผูนําทางหนีไฟไวในกานการใชบันไดหนีไฟไวในคูมือชัดเจนเพื่อสะดวกตอ

การอพยพหนีไฟ  

แผนผังท่ี 3-17 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร F 
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อาคาร F มีบันไดหนีไฟท้ังหมด 3 ตําแหนง โดยมีพัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 

 
3.6.5.แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 

 
แผนผังท่ี 3-18 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร F 

อาคาร F 
 
    

ถนนใตทางดวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถนนสุรศักด์ิ  

 ถนนสาทรเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ                 หมายถงึ  จุดรวมพลอาคาร F หลังอาคารใตทางดวนฝงถนนเจริญกรุง 
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ภาพท่ี 3-13 บริเวณจุดรวมพลอาคาร E 

 
 

ภาพท่ี 3-14 บริเวณทางเขา-ออก อาคาร E 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.6.6.
แผนผัง 3-19 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร F 

 

 

 

 

 

 

 
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร F 
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3.6.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร   

 อาคาร F จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัยและ

อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  สามารถแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
 
ตาราง 3-6 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร F 

ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

(Pull Down) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

 

Fire Phone ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเกบ็นํ้าสํารอง(Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

System) 
 

  พัดลมอัดอากาศในบันได

หนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 

 

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ 

(Emergency Light) 

 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  
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3.6.8. รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรปุการสัมภาษณ)* 

 
 การจัดทาํแผน 
 จากการสัมภาษณ อาคาร F พบวา ผูจัดทําแผน คือ ผูบริหารอาคาร เขียนแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย 
 การฝกซอม 
 การอบรม การฝกซอมอพยพหนีไฟ ของอาคาร F  จัดอบรมและฝกซอม โดยแบงการอบรม

ในชวงเชา และ ฝกปฏิบัติการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟในชวงบาย ซึ่งใชเวลาในการจัดอบรม และ

ฝกซอม เปนเวลา 1 วัน การใหความรวมมือ ของผูเชาพื้นท่ีอาคาร ผูประกอบการ จัดวายังใหความรวมมอื

พอสมควร เน่ืองจากไดมีการรณรงค ติดประกาศ และแจกเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการเกิดอัคคีภัย

ภายในอาคาร 
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
 อุปกรณและระบบ 
 งานระบบและอุปกรณการปองกันและดับเพลิง มีการ ปรับปรุง ซอมแซม อุปกณท่ีชาํรุด และมี

การปรับอปุกรณ และระบบใหทันสมัยเทคโนโลยี  
 ปญหาและอปุสรรค 
 การใหความรวมในการฝกซอม อบรม การปองกันและระงับอัคคีภัย ของผูเชาอาคารยังไมดี

เทาท่ีควรและ คูมือแผนปองกนัและระงับอัคคีภัยยังไมตรงกับท่ีต้ัง และอปุกรณเพิ่มเติมภายในอาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * 
ขอมูลการสัมภาษณ  คุณวิรุจน สมโสภณ 
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3.7 อาคาร G 
 
3.7.1 ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร 

  
 อาคาร G มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี ถนนสาทรใต  กทม.

กอสรางเสร็จเปดใชงานเมือ่ป พ.ศ. 2542  มจีํานวน 58 ชั้น  มีพื้นท่ี มีพื้นท่ีเชาประมาณ154,300ตาราง

เมตร  มีท่ีจอดรถท้ังส้ิน  2,500 คัน  

ผูเปนเจาของปจจุบัน คือบริษทั ทีซีซี แลนด กรุป จํากัดปจจบุันมีผูเชา (นิติบุคคล)อยูในอาคารท้ังส้ิน  

131 บริษัท  มผูีใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย 10,000 คน/วัน และบริหาร

อาคารโดย บริษัท โจนส แลง ลาซาลล จํากัด 

  
3.7.2. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 อาคาร G มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม  อาคาร G โดยมีผูจัดทําแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคารและผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในอาคาร

จัดทําแผนรวมกัน และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ  ฝายปฏิบติัการอาคาร รายละเอียดแยก

ไดดังน้ี 
 
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
 1.1.แผนการอบรม 
  อาคาร G จัดใหมีการอบรมพนักงานฝายปฏิบัติอาคารและพนักงานบริษัทผูเชาสถานท่ี

เขารวมฝกอบรมและฝกซอมตามแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาคาร

เปนผูกําหนดวันฝกอบรม 
 1.2  แผนการรณรงคปองกันอันอัคคีภัย 
   จัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการและเปนการสรางกําลังใจ

รวมท้ังสงเสริมการปองกันอัคคีภัยใหเกิดกับผูปฏิบัติงานทุกระดับในสถานประกอบการ 
 1.3   แผนตรวจตรา 
  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันอัคคีภัยโดยกําหนดใหตรวจเก่ียวกับวัตถุเชือ้เพลิง ของ

เสียท่ีติดไฟงาย แหลงความรอน และอุปกรณดับเพลิง 
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2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
 2.1  แผนการดับเพลิง     
  อาคาร G มีแผนการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยเปนลําดับข้ันตอนการปฏิบติังานของ

เจาหนาท่ีพนักงานเมื่อพบเหตุเพลิงไหม คือ ผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงรายงาน

หัวหนาฝายปฏิบัติงานชวยกันดับเพลิงข้ันตนและรายงานเหตุการณหนวยดับเพลิงของอาคารมายังท่ีเกิด

เหตุ เมื่อหนวยดับเพลิงมาถึงท่ีเกิดเหตุใหแจงหองควบคุม หากพนักงานดับเพลิงของแตละชั้นดับเพลิง

ขั้นตนไดเรียบรอย ตองแจงพนักงานท่ีพบเหตุเพลิงไหมและรายงานหัวหนาฝายปฏิบัติการ หัวหนาฝาย

ปฏิบัติการรายงาน ผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง หากดับไมได ใหรายงานหัวหนา

ฝายปฏิบัติการ หัวหนาฝายปฏิบัติการรายงานผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง

เพื่อตัดสินใจใชแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง  

    
 2.2. แผนการอพยพหนีไฟ 
  อาคาร G น้ันเปนอาคารสํานักงานท่ีมีพื้นใชสอยมากถึง 170,000 ตารางเมตร ซึ่งเปน

อาคารสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีใชสอยมาท่ีสุดในประเทศไทย จึงตองมีแผนอพยพหนีไฟท่ีระบุแผนหนาท่ีผูนํา

อพยพ ตําแหนงการอพยพ ลงบันไดหนีไฟท่ีชัดเจนโดยมีขั้นตอนการอพยพดังน้ีผูอํานวยการดับเพลิง ฝาย

ส่ือสารและประสานงานประกาศพรอมปลอยสัญญาณเตือนภัยเปนระยะๆ ผูนําทางนําพนักงานออกจาก

พื้นท่ีของแตละชั้นตามชองทางหนีไฟท่ีกําหนด ผูนําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพลที่กําหนดไว ผูนําทาง

แตละชั้นทําการ ตรวจสอบยอดของผูอพยพ หากมีผูปวยหรือผูบาเดเจ็บสงหนวยพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลใกลเคียง และแจงผลการตรวจสอบยอดแตละชั้นใหฝายตรวจสอบยอดจากผูนําทางหนีไฟ 

เมื่อตรวจสอบยอดครบ ผูอํานวยการดับเพลิงแจงใหพนักงานอยูจุดรวมพลจนกวาเหตุการณสงบ หาก

ยอดไมครบผูอาํนวยการดับเพลิงส่ังหนวยคนหาและชวยชวีิต หนวยชวยชวีิตคนหาผูติดคางและรายงาน

ผลใหผูอํานวยการดับเพลิงทราบ 

 ในแผนการอพยพของอาคาร G ไดกําหนดเจาหนาท่ีตางๆโดยเขียนเปนโครงสรางการปฏิบัติงาน

และหนาท่ีรับผิดชอบไวชัดเจน 
3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
 3.1. แผนบรรเทาทุกข 
 แผนบรรเทาทุกขจะเริ่มใชเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง และใชตอเน่ืองไปตลอดแมเพลิงไหม

จะสงบแลวก็ตามซึ่งประกอบดวยขอตางๆดังน้ี 

 1.การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ (ชื่อผูประสานงาน) 

  ทําหนาท่ีประสานกับทางคณะกรรมการการปองกันและระงับอัคคีภัยและหนวยงาน

ของรัฐ เชน ตํารวจ ในทองท่ี โรงพยาบาล ฯลฯ 

 2.การสํารวจความเสียหาย (ชือ่ผูสํารวจ) 
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  ทําหนาท่ีจัดทีมงาน เมื่อเหตุการณสงบประชมุรวมกันเพื่อสํารวจความเสียหายท้ังหมด 

ท่ีตองเกี่ยวของกับฝายการเงิน,ฝาย วิศวกรรม,ฝายจัดซื้อ,ฝายทรัพยากรบุคคล และบริษัทฯท่ีรับประกัน

อัคคีภัยของอาคาร เพื่อสรุปคาเสียหายท้ังหมด 

 3.การประสานงานตรวจสอบยอดจากผูนําทางหนีไฟ(ชื่อผูประสานงาน) 

  ทําหนาท่ีจัดประสานงานกับฝายตางๆของคณะกรรมการระงับเพลิงไหมและรวบรวม

รายชื่อเจาหนาท่ีท้ังหมดทุกฝายตรวจสอบยอดบุคคลในอาคาร ท่ีทําการอพยพมาจุดรวมพลตามทาวเวอร

และตามชั้นจากผูนําทางของชั้นตางๆสงหรือใหผูอํานวยการดับเพลิงทราบ 

 4.การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต(ชื่อผูรับหนาท่ี) 

  ทําหนาท่ีชวยผูติดคางในอาคารเพื่อทําการปฐมพยาบาลกอนนําสงโรงพยาบาลและ

คนหาผูเสียชีวิตในอาคารนํามาสูภายนอกอาคาร 

 5.การเคล่ือนยายผูประสบภัย ทรัพยสินผูเสียชีวิต (ชื่อผูรับหนาท่ี) 

  ทําหนาท่ีเมื่อเหตุการณสงบทําการเคล่ือนยายผูประสบภัยท้ังท่ีไดรับบาดเจ็บและไมได

รับบาดเจ็บและผูเสียชีวิตออกจากตัวอาคารท่ีเกิดเหตุ ตลอดจนทรัพยสินตางๆและแจงรายละเอียดผูท่ีถูก

เคล่ือนยายท้ังบาดเจ็บ เสียชวีิตและทรัพยสินตางๆ 

 6.การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติและรายงานสถานการณเพลิงไหม(ชื่อผูรับหนาท่ี) 

  ทําหนาท่ีจัดต้ังทีมงานท้ังหมดเมื่อเหตุการณสงบ ประชมุรวมกันเพื่อสํารวจความ

เสียหายท้ังหมด ตองเกี่ยวของกับฝายการเงิน ,ฝายวิศวกรรม,ฝายจัดซื้อและฝายทรัพยากรบุคคล 

 7.การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย(ชื่อผูรับหนาท่ี) 

  ทําหนาท่ีชวยเหลือผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บมาก หรืออาการเจ็บปวยท่ีตองรักษาตัว

นานๆหรือมีการสูญเสียทรัพยสิน ตองเกี่ยวของกับ ฝายการเงิน ,ฝายวิศวกรรม,ฝายจัดซือ้และฝาย

ทรัพยากรบุคคล รวมกันพิจารณาใหการชวยเหลือ สงเคราะหในหนาท่ีการงาน ดานคาใชจาย

รักษาพยาบาล คาใชจายในชวีิตประจําวัน/ครอบครัวท่ีรับผิดชอบรวมท้ังคาทรัพยสินท่ีเสียหายหรือใน

กรณีของผูเสียชีวิตตามความเหมาะสม 

 8.การปรับปรุงแกไขเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด(ชื่อผูรับหนาท่ี) 

  ทําหนาท่ีจัดต้ังทีมงานท้ังหมดเมื่อเหตุการณสงบ ประชมุรวมกันเพื่อสรุปความเสียหาย

ท้ังหมดตองเกี่ยวของกับ ฝายการเงิน ,ฝายวิศวกรรม,ฝายจดัซื้อและฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหธุรกิจ

สามารถดําเนินงานไดโดยไมหยุดชะงักหรือกระทบกระเทือนนอยท่ีสุดแลวรีบดําเนินการโดยเร็ว 
 3.2  แผนฟนฟูปฏิรูป 
  แผนฟนฟูปฏิรูป ไดแกการนํารายงานผลการประเมินจากทุกดาน จากสถานการณจริง

มาปรับปรุงแกไขแผนการปองกันและระงับอคัคีภัย (กอนเกิดเหตุ) แกไขขั้นตอนดําเนินการและตัว

บุคลากรตางท่ีบกพรอง นอกจากน้ี ยังมโีครงการเพื่อรวมรับแผนปฏิรูป ไดแก 
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 1.โครงการประชาสัมพันธ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางปองกันในรูปแบบตางๆ 

 2.โครงการสงเคราะหผูปวย 

 3.โครงการปรับปรุงซอมแซมละสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียใหและไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจาํชั้นและประจําโซนไวชัดเจน 
  

3.7.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงนั้นมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง อาคาร G 

จัดฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร G  มีขั้นตอน ดังนี้  

  1. พนักงานไดยินเสียงกร่ิงอัคคีภัยดังขึ้น ต้ังสติ จัดเตรียมส่ิงของสําคัญ เพื่อขนยาย 

  2.เมื่อตรวจสอบแลววาเกิดอคัคีภัยจริง ภายในเวลา 3 นาทีแรกมี ประกาศเสียงตาม

  สายในชั้นท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมใหดําเนินการอพยพลงมาจุดรวมพล 

  3.ในเวลา 3 นาที ตอมาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําชั้นท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมแจง 

  พนักงาน ของตนใหทราบทําการอพยพและใหพนักงาน ทยอยลงทางบันไดหนีไฟท่ีใกล

  ท่ีสุด 

  4.เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจาํชั้น ของชั้นบนและลางถัดลงมา 2 ชั้นใหคนในชั้นอพยพ

  พรอมกันกับการอพยพของคนในชั้นท่ีเกิดเหตุ เพลิงไหม 

  5.หากเหตุเพลิงไหมไมสามารถควบคุมในวงจํากัดไวไดภายใน 11  นาที จะมีประกาศ

  ตามสายหรือการติดตอจากเจาหนาท่ีของอาคาร ใหผูรับผิดชอบประจาํชั้นทําการ 

  อพยพคนทั้งอาคาร 

  6.การใชบันไดหนีไฟเมื่อผานเขาไปแลวจะตองปดประตูทางเขาของ บันไดหนีไฟทุกคร้ัง 

  7.เดินลงทางบันไดหนีไฟอยางรวดเร็วและระมัดระวัง ตองจบัราว บันไดใหแนนเพื่อ

  ปองกันการถูกชนตกราวบันได 

  8.กอนหนีไฟออกทางประตู ใหใชลังมือสัมผัสบานประตูหากรอนจัด อยาเปดประตูและ

  อยาหนีออกทางน้ัน 

  9. หามใชลิฟตหรือบันไดเล่ือนในการหนีไฟโดยเด็ดขาด 

  10. อยาขนของใหญและหนักขณะหนีไฟ 
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  11. เมื่อทุกคนอพยพออกนอกตัวอาคารแลวใหไปรวมท่ีจุดรวมพล 

    11.1.อพยพจากอาคาร Park Wing (Tower 1)จุดรวมพล ท่ี 

             อาคารบางกอก ซิต้ี ทาวเวอร 

    11.2. อพยพจากอาคาร Park Wing East (Tower 2 )จุดรวมพล 

             ท่ีอาคารสาทรธานี     

    11.3. อพยพจากอาคาร Park Wing West (Tower 3)จุดรวม 

             พลบริเวณอาคารรัจนาการ    

  12. เมื่อถึงจุดรวมพลแลวใหรองหัวหนาผูนําทางประสานงานสง รายชื่อใหแกเจาหนาท่ี

  ประจําจุดรวมพล ตามกลุมชือ่ของแตละบริษัท 
 

  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร Gพนักงาน

ดับเพลิงหรือหนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไว

ชัดเจนโดยกําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน  3นาที

ซึ่งอาคาร G มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชั่วโมงโดย และมีเจาหนาท่ีหนวยผจญ

เพลิง 16 คน 
 
3.7.4. แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 

 แผนผังท่ี 3-20 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร G  
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ตําแหนงบันไดหนีไฟภายในอาคาร G  มีท้ังหมด 5 ตําแหนง โดยเชื่อมท้ัง 3 อาคาร  
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แผนผังท่ี 3-21 แผนผังเสนทางเดินอาคาร G 

 
 



103 
 

3.7.5.  แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 
  
แผนผังท่ี 3-22 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       อาคาร G 

ถนนสาทรเหนือ 

ถนนสาทรใต 

 

 

 

 หมายเหตุ                        หมายถึง จุดรวมพล Tower1 ท่ี อาคารบางกอก ซิต้ี ทาวเวอร 

 

    หมายถึง จุดรวมพล Tower 2 ท่ีอาคารสาทรธานี  

  

   หมายถึง จุดรวมพล Tower 3 ท่ี อาคารรัจนาการ 
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ภาพที่ 3-15 บริเวณถนนโดยรอบอาคาร G 

 
 เน่ืองจากอาคาร G มีอาคารขนาดใหญจึงแบงอาคาร 3 อาคาร และบริเวณที่ต้ังอาคาร G 

ลักษณะอาคารกอสรางเต็มพื้นท่ี ไมสามารถเปนจุดรวมพลไดเมื่อเกิดเหตุการณ  ดังน้ันจุดรวมพล แบงได

ดังน้ี  
จุดรวมพล Tower 2  จุดรวมพล Tower 1 จุดรวมพล Tower 3 

รวมพลที่ อาคารบางกอกซิต้ี อาคารสาทรซิต้ี อาคารรัจนาการ 

 ชั้น 12-30 ชั้น 12-30 ชั้น 12-30 

 ธงนําทางสีแดง ธงนําทางสีน้ําเงิน ธงนําทางสีเขียว 

 ผูเชาพื้นที่ขนาดใหญ ผูเชาพื้นที่ขนาดใหญ ผูเชาพื้นที่ขนาดใหญ 

 ธงนําทางสีเหลือง ธงนําทางสีเหลือง ธงนําทางสีเหลือง 

หมายเหตุ กรณีฝนตกระหวางฝกซอม 

 จุดรวมพล  Tower 1   ตึกบางกอกซิต้ี ใหรวมพลที่ลานจอดรถชั้น P9 

 จุดรวมพล Tower 2   ตึกสาทรธานี ใหรวมพลที่ลานจอดรถชั้น P8 

 จุดรวมพล Tower 3   ตึกรัจนาการ ใหรวมพลที่ลานจอดรถชั้น P7 
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3.7.6.แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
แผนผัง 3-23 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

 

 
 
 
 
 
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร G 
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3.7.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 
  อาคาร G จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัย

และอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-7 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร G 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิงแบบดีเซล

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

(Diesel Engine Fire With 

Automatic Control) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

แผงควบคุมและแจงเหตุ

เพลิงไหม(Fire Alarm 

Control Panel) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

หองควบคุมกลาง (BAS 

ROOM) 

ชุดควบคุมสัญญาณเตือน

ภัย(Fire Alarm Control 

Panel) 

ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

วาลวตรวจสอบการเปด-ปด

ของน้ําดับเพลิง(Super 

Visory Valve) 

ถังเกบ็นํ้าดับเพลงิ(Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

Flow Switch  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ระบบพัดลมอัดอากาศใน

บันไดหนีไฟ (Stair 

Pressurization System) 

 

  ทางหนีไฟ (Fire Exit)  

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ

(Emergency Light) 
 

 



107 
 
3.7.8. รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรปุการสัมภาษณ)- 

 
 การจัดทาํแผน 
การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร G มีผูจดัทําแผนโดย ฝายบริหารอาคารรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภยัอาคาร โดยมหีนวยปฏิบัติการ หนวยดับเพลิงของอาคารเปนหนวยงาน

ปฏิบัติการ  
 การฝกซอม 
การจัดทําการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกบั

บริษัทเอกชนท่ีวาจางใหมาฝกอบรมรวมกับหนวยงานของอาคาร โดยการฝกซอมอบรม โดยกอนฝกซอม

มีการออกหนังสือแจงไปยังผูประกอบการในอาคาร ท้ังรายใหญ และรายยอย กอนเปนเวลา 1 สัปดาห 

เพื่อใหผูประกอบการตางมีความพรอมในการฝกอบรมและฝกซอมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง 

 โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและแมบาน มีหนาท่ีท่ีชดัเจน มีแบบแผนขั้นตอนกําหนดในการปฏิบติั

ท่ีชัดเจน  เน่ืองจากเปนอาคารสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ คือมีอาคารสํานักงาน 3 อาคารเชื่อมตอกัน

ลักษณะการบริหารและการปฏิบัติจึงมีความซับซอน จึงจําเปนตองมีนักดับเพลิงเปนหนวยงาน หนวยงาน

หน่ึงท่ีประจําอยูท่ีอาคาร G ตลอด 24 ชั่วโมง 

 การฝกซอมเจาหนาท่ีดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําการฝกซอม และมีแบบจําลองสถานการณ

การเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นโดยกําหนดเหตุการณจําลองสถานการณ และหนวยดับเพลิงของอาคารมีการ

เขาถึงท่ีเกิดเหตุไดภายใน 5 นาที และสามารถดับเพลิงภายในเวลาท่ีกําหนดไว  
 การจําลองสถานการณ 
  การจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมภายในอาคาร ไดมีเหตุการณจําลองสถานการณเกิดเหตุ

เพลิงไหมโดยนักดับเพลิงเขาดับเพลิงตามแผนท่ีไดกําหนดไว และไดมีการปรับปรุงแผนท่ีกําหนดไว 

เพื่อใหการเขาถึงและการดับเพลิงมีประสิทธภิาพสามารถดับเพลิงไดจริงและทันเวลากอนเกิดเหตุเพลิง

ไหมท่ีรายแรง 
 อุปกรณและระบบ 
อุปกรณและระบบตางๆภายในอาคารเปนอปุกรณและระบบมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนดไว 

 

 

 

 
 * ขอมูลการสัมภาษณ คุณภากร  ไกรกุล 

 ปญหาและอปุสรรค  
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 ปญหา สวนใหญเกิดจากการท่ีผูประกอบการไมสนใจในการฝกซอมเทาท่ีควร เน่ืองจากไมได

กอใหเกิดรายไดแกผูประกอบการ ดังน้ัน จึงตองมีแนวทางแกไข คือ ชี้แนะถึงผลกระทบท้ังทางดาน

ชื่อเสียง ทรัพยสิน และชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น 

 ผูบริหารอาคาร ไดแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ควรมีการปรับปรุงแผนปองกันและระงับอคัคีภัย

ใหดียิ่งขึ้น มีการตรวจตราจากเจาหนาท่ีพนักงานและ ใหความรูแก เจาหนาท่ี ผูประกอบการมากขึ้น 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ควรเขมงวดในการตรวจตรามากกวาน้ี 
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3.8 อาคาร H  
   
3.8.1 ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
   
 อาคาร Hเปนอาคารขนาดใหญพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  

ต้ังอยูท่ีเลขท่ี . ถนนวิทยุ  กทม.กอสรางเสร็จเปดใชงานเมือ่ป พ.ศ. 2535  มจีํานวน 18 ชั้น  มีพื้นท่ีอาคาร

รวมท้ังส้ินประมาณ 84,015  ตารางเมตร มีพื้นท่ีเชาประมาณ  29,216  ตารางเมตร  มท่ีีจอดรถท้ังส้ิน  

830 คัน   

 ผูเปนเจาของปจจุบัน คือกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.)ปจจุบันมีผูเชา (นิติบุคคล)อยูในอาคาร

ท้ังส้ิน  44  บริษัท  มีผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย 2,000 คน/วัน และ

บริหารอาคารโดย บริษัท โจนส แลง ลาซลล จํากัด 
 

3.8.2.  การจดัทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
   

 อาคาร H มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนก องคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม  โดยมีผูจัดทําแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ    ฝาย

บริหารอาคาร โดยมีรายละเอียดแยกไดดังน้ี 
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
 1.1.แผนการอบรม 
 จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี พนักงานและผูใชอาคารทุกระดับใหรูถึงอันตรายจากอัคคีภัยและ

อบรมในเร่ืองของการดับเพลิงและการหนีไฟ 
 1.2แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  
จัดการรณรงคปองกันอัคคีภัย โดยการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธเร่ืองอนัตรายและความสําคัญในการ

ปองกันอัคคีภัยในอาคาร จัดทําเอกสารแนะนําความรูใหกบัผูประกอบการ 
 1.3 แผนตรวจตรา 
 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกนัอัคคีภัยโดยกําหนดใหตรวจเก่ียวกับวัตถุเชือ้เพลิง ของเสียท่ีติด

ไฟงาย แหลงความรอน และอปุกรณดับเพลิง 
2.ขณะเกิดเหตเุพลิงไหม 
 2.1  แผนดับเพลิง 

 เพื่อเปนแนวทางใหผูประสบภัยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยใหรูวิธีการเมื่อเกิดเหตุการณ

ดังกลาว รวมท้ังการดับเพลิงขั้นตนมาถึงท่ีเกิดเหตุ 
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 2.2  แผนอพยพหนีไฟ 
 กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและสถานประกอบการในขณะ

เกิดเหตุเพลิงไหม มีการจัดแผนอพยพหนีไฟออกเปน หนวยซึ่งแตละหนวยรับผิดชอบตามหนาท่ีปฏิบัติ 

โดยมีศูนยอํานวยการดับเพลิงและผูอํานวยการดับเพลิงเปนผูกําหนดควบคุม หนาท่ีตะละหนวยใหเปนไป

ตามแผนปฏิบติั ท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงาน ม ี หนวยตรวจสอบ ,หนวยสนับสนุน,หนวยประสานงาน

,หนวยบริการ,หนวยชวยเหลือจัดการจราจร,หนวยปฐมพยาบาล และหนวยประชาสัมพันธ   

   
3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
 3.1. แผนการบรรเทาทุกข 

มีการแผนการบรรเทาทุกขโดยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และสํารวจความเสียหายเพื่อ

ปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู

 กําหนดแผนปฏิรูปฟนฟูโดยการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียใหกลับคืนในสภาพ

ปกติ 

 ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิด

อัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจําชั้น 
 

3.8.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศ 

 กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความ 

 ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนี 

 ไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ังอาคาร H จัดฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอม 

 อพยพหนีไฟอาคาร H มีขั้นตอน ดังน้ี  

  1.สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงและฝกซอมการใชอปุกรณดับเพลิง ใน  

  สถานการณตางๆ 

  2.สมมติเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีบริเวณ X โซน X แจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยทราบ 

  3.จาหนาท่ีรวมกันดับเพลิง แตไมสามารถดับได จึงดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

  4.หนวยส่ือสารประกาศแจงเตือนเหตุเพลิงไหม 

  5.ทีมงานเตรียมพรอมอพยพหนีไฟ 

  6.หนวยดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุ ทําการตัดไฟเฉพาะชั้นท่ีเกิดเหตุและใชสายฉีดนํ้า

    ดับเพลิงทําการดับเพลิง 
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  7.สมมติเหตุการณเร่ิมลุกไหมรุนแรงจนหนวยดับเพลิงไมสามารถดับเพลิงได แจงขอ

  การสนับสนุนมาท่ีหองควบคุมระบบอาคาร ชางประจําหองควบคุมรายงาน 

  ผูอํานวยการปลอดภัยทราบ 

  8.ผูอํานวยการความปลอดภัยอาคารแจงตอหนวยดับเพลิงขอทางราชการ และ 

     ตัดสินใจอพยพหนีไฟ 

  9.ผูอํานวยการความปลอดภัยประสานงานและสงมอบหนาท่ีการดับเพลิงให    

  เจาหนาท่ีดับเพลิง(ไมไดเขามาจริง) 

  10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลว 

   ตรวจสอบจํานวนพนักงาน หนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและนําผู

  ตกคางมายังจดุนัดพบสงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

  11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณ

  ของอาคาร และแผนท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจัดหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม 

  ตอไป   

  

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร H พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน และไดกําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 3-5 นาทีซึ่ง

อาคาร H มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชั่วโมง  
 

3.8.4.  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
จากแผนผังอาคารแสดงเสนทางอพยพหนีไฟท้ัง 2 อาคาร มบีันไดหนี 2 ตําแหนง และในแผนผัง

แสดงตําแหนงอุปกรณดับเพลิงตางๆ ท่ีชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

แผนผังท่ี 3-24 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ อาคาร H  

 
   แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ อาคาร H ตึกบี 
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3.7.5.รูปแบบแผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 

อาคาร H มีการจัดจุดรวมพลเอาไวดังน้ี 

ภาพท่ี 3-16 บริเวณสวนปาลมดานขางอาคาร H จุดรวมพลอาคาร H ตึก เอ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-17 บริเวณสวนไผดานขางอาคาร H จุดรวมพลอาคาร H ตึก บี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-18 บริเวณหนารานแอนนา คาเฟ จุดรวมพลของผูเชาราย กลต. 
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แผนผังท่ี 3-25 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร H ท้ังหมด 

 

 
ถนนวิทยุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                        หมายถึง จุดรวมพล Tower A 

    

   หมายถึง จุดรวมพล Tower B 

   

   หมายถึง จุดรวมพลของผูเชาราย กลต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      อาคาร H  
Tower A 

ถนนทางเขา-ออกอาคาร H

ถนนทางเขา-ออกอาคาร H  

       
อาคาร H  
Tower B 
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ภาพท่ี 3-19 ภาพแสดงถนนรอบอาคาร H 
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.8.6.
แผนผัง 3-26 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร H 
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3.8.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร   

 อาคาร H จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบปองกันอัคคีภัยและ

อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-8 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร H 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิงแบบดีเซล

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

(Diesel Engine Fire With 

Automatic Control) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

อุปกรณแจงเหตุอคัคีภัย 

BREAK GLASS MANUAL 

ALARM 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีจุดรวมพล 

ระบบควบคุมประเมินผลสั่ง

การแจงสัญญาณ เพลิงไหม

อัตโนมัติ 

FIRE ALARM CONTROL 

SYSTEM            

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

หองควบคุมกลาง (BAS 

ROOM) 

 ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเกบ็นํ้าสํารอง(Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ระบบพัดลมอัดอากาศใน

บันไดหนีไฟ (Stair 

Pressurization System) 

 

  ทางหนีไฟ (Fire Exit)  

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ 

(Emergency Light) 
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3.8.8.  รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรุปการสมัภาษณ)* 

 
 การจัดทาํแผน 
ผูจัดทําแผน คือ ผูบริหารอาคาร เปนศูนยกลาง เขียนแผน เพื่อให เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปน

ผูปฎิบัติ  
 การฝกซอม 
โดยมีการจัดการฝกซอมอพยพหนีไฟสําหรับผูประกอบการ ผูเชาพื้นท่ีอาคาร ฝกซอมโดยบริษัทเอกชน 

กลาวคือ ผูบริหารอาคารจางบริษัทผูเชี่ยวชาญการฝกซอมอพยพหนีและดับเพลิง มาทําการฝกซอมแก

เจาหนาท่ี และผูเชาพื้นท่ีอาคาร 

 การอบรม การฝกซอมอพยพหนีไฟ ของอาคาร H จัดอบรมและฝกซอม โดยแบงการอบรมในชวง

เชา และ ฝกปฏิบัติการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟในชวงบาย ซึ่งใชเวลาในการจัดอบรม และฝกซอม 

เปนเวลา 1 วัน การใหความรวมมือ ของผูเชาพื้นท่ีอาคาร ผูประกอบการ จดัวายังใหความรวมมือ

พอสมควร เน่ืองจากไดมีการรณรงค ติดประกาศ และแจกเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการเกิดอัคคีภัย

ภายในอาคาร 
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีประจําป ท่ีมกีารกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ  
 อุปกรณและระบบ 
 งานระบบและอุปกรณการปองกันและดับเพลิง มีการ ปรับปรุง ซอมแซม อุปกณท่ีชาํรุด และมี

การปรับอปุกรณ และระบบใหทันสมัยกับเทคโนโลยี เน่ืองจากผูเชาพื้นท่ีอาคารเปนบริษัทตางชาติ และ

เปนอาคารสํานักงานเกรดเอ ผูเชาอาคารใหความสําคัญกับความปลอดภัยในอาคาร 
 ปญหาและอปุสรรค 
 การใหความรวมในการฝกซอม อบรม การปองกันและระงับอัคคีภัย ของผูเชาอาคารยังไมดี

เทาท่ีควร ซึ่งจําเปนตองปรับปรุงและหาวิธีการในการใหผูเชาเขาใจและเขารวมกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 * 

ขอมูลการสัมภาษณ คุณกุมุท โกยสมบูรณ 
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3.9  อาคาร I 
 
3.9.1 ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  

   
 อาคาร I มวีัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  ต้ังอยูท่ีถนนสุขุมวิท  กทม.  

กอสรางเสร็จเปดใชงานเมือ่ป พ.ศ. 2537  มจีํานวน 30 ชั้น  มีพื้นท่ีอาคาร มีพื้นท่ีเชาประมาณ 22,500 

ตารางเมตร  มท่ีีจอดรถท้ังส้ิน  240 คัน   

  ผูเปนเจาของปจจุบัน คือ บริษทั แอสเซ็ทส จาํกัด(มหาชน) และบริหารอาคารโดย บริษัท โจนส 

แลง ลาซาลล จํากัด มหาชน 

  

3.9.2. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
   

 อาคาร I  มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน คือ 

กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีผูจัดทําแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคาร และมีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ  ฝายรักษา

ความปลอดภัยของอาคาร มีรายละเอียดแยกไดดังน้ี 
 
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
 1.1 แผนการอบรม 
  อาคาร I มีการอบรมแผนปองกันและระงับอคัคีภัย กอนฝกซอมอพยพหนีไฟประจาํป โดย

กําหนดการฝกซอมใหญ 1 คร้ัง/ป และเน่ืองจากอาคารเปนอาคารสํานักงานผูเชาหรือผูประกอบการใน

อาคารตางๆใหความสําคัญตอการอบรมไมมากเทาท่ีควรซึ่งทําใหเกิดปญหาในการอบรมใหความรูตอผู

เชา สวนพนักงานประจําอาคารมีการอบรม และฝกซอม 1 คร้ัง/ปเชนกัน 
 1.2  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
  อาคาร I จัดทําการรณรงคปองกันอัคคีภัย โดยการกระจายเสียงตามสายภายในอาคาร 

เพื่อใหผูใชอาคารตระหนักในความสําคัญของการปองกันการเกิดอัคคีภัย 
 1.3  แผนการตรวจตรา 
  อาคาร I จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตราอาคาร สถานท่ี เพื่อ

ปองกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาคาร วัน แปซิเพลส รปภ.มีหนาท่ีตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย คือ 

ทางหนีไฟ ทางเขาออกอาคาร ทางออกสูถนน หรือทางออกสูถนนสาธารณะ แหลงกักเก็บนํ้าภายใน

อาคาร และตองรูวิธีแจงเหตุเพลิงไหมหรือแจงเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 
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2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
 2.1  แผนการดับเพลิง 
 อาคาร I จัดทําแผนการดับเพลิงไวเพียงแคการดับเพลิงขั้นตน โดยมีขั้นตอนการดับเพลิง คือเมื่อ

มีสัญญาณไฟแสดงท่ีตูควบคุม ผูพบเหตุเพลิงไหมแจงเหตุท่ี รปภ. ฝายอาคารและ รปภ.ขึน้ตรวจสอบจุด

เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบแลวเกิดเพลิงไหมทําการดึงสลักแจงเหตุท่ีใกลท่ีสุด กร่ิงสัญญาณดัง 3 นาที เพื่อให

ชางประจําหองควบคุมประกาศแจงเหตุเพลิงไหม และฝายอาคารแจงกลับมาท่ีศูนยขอความชวยเหลือ 

เมื่อชุดปฏบิัติการดับเพลิงมาถึงท่ีเกิดเหตุ ทําการดับเพลิงขั้นตน  
 2.2  แผนอพยพหนีไฟ 
 จัดทําแผนเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและผูเชาขณะเกิดเพลิงไหม โดยมีขัน้ตอน

การอพยพหนีไฟ ดังน้ี 

 เมื่อไมสามารถควบคุมเพลิงหรือดับเพลิงขั้นตนได ตองทําการแจงกลับศูนยเพื่อขออนุมัติอพยพ

พนักงาน เมื่อศูนยอนุมัติอพยพพนักงานจะเปดประกาศสั่งประกาศอพยพ จํานวน 5 รอบและเมื่อ

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมดัง ใหเร่ิมทําการอพยพพนักงานท้ังหมดโดยมีขั้นตอน  

   -พนักงานทุกคนอยูในความสงบและเก็บเอกสารของมีคา 

   -ตรวจสอบจํานวนคนวาครบหรือไม 

   -ผูนําขบวนอพยพถือธงและใบรายชือ่พนักงานลงบันไดหนีไฟใกลท่ีสุด 

   -ผูนําและพนักงานเดินลงบันไดอยางระมัดระวังไมเบียดเสียดวิ่ง ลงบันได 

   -รวมตัว ณ จุดรวมพล และสรุปรายชือ่พนักงานในฝาย 

   -ผูนําอพยพหนีไฟถือธงและใบลงรายชื่อพนักงานไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ี

   กองอํานวยการเพื่อรายงานจํานวนพนักงานท่ีอพยพ 
 
3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
 3.1 แผนบรรเทาทุกข 
 อาคาร I มีแผนการบรรเทาทุกขโดยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และสํารวจความ

เสียหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
 3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู

  ปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียใหกลับคืนในสภาพปกติในคูมอืการปองกัน

และระงับอัคคีภัยอาคาร ไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและ

รายชื่อผูนําทางอพยพประจําชัน้ตางๆ ไวอยางชัดเจน 
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3.8.3. รูปแบบการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง  
 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัย ในการ

ทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง

อาคาร I จัดฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร I มีขั้นตอน ดังน้ี  

 สัญญาณไฟแสดงท่ีตูควบคุม ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทําการดับเพลิงขั้นตนหากไมสามารถ

ดับเพลิงไดใหแจงกลับศูนยเพื่อขอความอนุมติัอพยพพนักงาน ชางเปดซีดี ส่ังอพยพ 5 รอบ สัญญาณ

เตือนภัยแจงเหตุเพลิงไหมดังทําการอพยพพนักงานในบริษัทท้ังหมด 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร I หนวยงานท่ีดูแล คือ 

หนวยงานรักษาความปลอดภัยอาคารไมมีหนวยงานดับเพลิงแตพนักงานรักษาความปลอดภัยเปนผู

สอดสองดูแลและทําการการดับเพลิงข้ันตน การฝกซอมไมไดระบุการฝกซอมพนักงานท่ีชัดเจน และได

กําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 5-10 นาทีซึ่งอาคาร  มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) ดูแลเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมงเทาน้ัน 
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3.9.4.  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 
 แผนผังท่ี 3-27 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร I 
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 จากแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟของอาคาร I  ขางตน ไดแสดงเสนทางหนีไฟไว 2 ตําแหนงชดัเจน 

คือ ตําแหนงโถงลิฟตใหเสนทางหนีไฟไปท่ีประตูหนีไฟ ซึ่งอาคาร I มีประตูหนีไฟ 2 จุดอยูในสวนพื้นท่ี

บันไดหนีไฟ  และตําแหนงจากบันไดหนีไฟลงไปจนถึงทางออกออกประตูหนีไฟชั้นลาง 

 
 
3.9.5.  แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 
 แผนผังท่ี 3-28 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร I 

 

 

  

ถนนเขาอาคาร 
ถนนสุขุมวิท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                     หมายถึง จุดรวมพลดานหลังอาคาร I 

 

 

 จากแผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพลอาคาร I  ขางตน เปนบริเวณพื้นท่ีสวนทางเขาดานหลัง

อาคาร ของ อาคาร I แสดงจุดรวมพลภายในกรอบสีเขียว ซึง่จากสถานท่ีจริงอยูดานหลังอาคาร และมี

กองอํานวยการและหนวยปฐมพยาบาลเปนจดุศูนยกลางเพื่องายตอการปฐมพยาบาลและการเขาถึง

สะดวกโดยมีเสนทาง และตําแหนงจุดรวมพลที่ชัดเจน 

 

 

 
 อาคาร I 
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ภาพท่ี 3-20 ภาพบริเวณรอบอาคาร I 

 
ภาพท่ี 3-21 จดุรวมพล ดานหลังของอาคาร I  

  
ถนน ทางเขาและโดยรอบของอาคาร     
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แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.9.6.
แผนผัง 3-29 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร I 

 
 
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร I 
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3.9.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร   

 อาคาร I จัดระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-9 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร I 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

เคร่ืองกดแจงเหตุเพลิงไหม

(Panic Alarm) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

อุปกรณการตรวจจับการ

เปด – ปดของวาลว 

(Supervisory Switch) 

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

หองควบคุมกลาง (BAS 

ROOM) 

เคร่ืองดึงสัญญาณแจงเหตุ 

(Manual Station) 

ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

กระด่ิงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมฉุกเฉิน (Fire 

Alarm Bell) 

ถังเกบ็นํ้าดับเพลงิ(Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

system) 
 

  ไฟฉุกเฉิน(Emergency 

Light) 
 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  

  พัดลมอัดอากาศในบันได

หนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 
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3.9.8.  รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรุปการสมัภาษณ) 

 
 การจัดทาํแผน 
 การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร I มีผูจัดทําแผนโดย ฝายบริหารอาคาร และมี

หนวยงานภาครัฐคือ หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครเปนผูฝกซอมอพยพหนีไฟประจาํป 

 หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ไดมีการแสดงความคิดเห็นใหมีการปรับปรุงแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร I โดยแผนไมมีการเปล่ียนแปลงในหัวขอหลักหรือประเด็นสําคั  
 การฝกซอม 
ในการฝกซอมอพยพหนีไฟ พบวา เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองรูวิธกีารดับเพลิงเบื้องตนทุกคน 

และแมบานมีหนาท่ีเคลียรพื้นท่ีใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด  

 การจัดอบรม ฝกซอมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พนักงาน ของอาคาร 

มีการจัดฝกซอมพรอมกับผูประกอบการ ผูเชาพื้นท่ีอาคาร   
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณการเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคาร มีการจําลองสถานการณท่ัวไป กลาวคือ 

จําลองการเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อปฏิบัติการฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป ท่ีมีการกําหนดไวในแผนฝกซอม

และอพยพหนีไฟ   
 อุปกรณและระบบ 
 อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยภายในอาคารมีประสิทธภิาพสูง ประกอบกับอาคารเปนอาคาร

สํานักงาน ไมมศูีนยอาหาร ท่ีกอเกิดอัคคีภัยไดงาย อยูในอาคาร และสวนถังแกสต้ังอยูนอกอาคาร 

ประกอบกับเมือ่มีอปุกรณชาํรุด หรือมีอปุกรณใหมท่ีกันไฟจะเปล่ียนอุปกรณท่ีกันไฟแทน และอาคารมี
ลักษณะอาคารทันสมัยมีเทคโนโลยีเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีดี จึงไมกังกลกับการเกิดเหตุ

เพลิงไหมภายในอาคาร 
  
 
 
 
  

 

 

 
  

 * ขอมูลการสัมภาษณ คุณ จรรยาภรณ ไมตรีจิต 
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 ปญหาและอปุสรรค 
 ผูบริหารอาคาร I กลาววา ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝกซอมอพยพหนีไฟ และฝกซอมดับเพลิงท่ี

พบบอยคือ การใหความรวมมอืของผูเชามีนอย เน่ืองจากผูเชาไมเห็นความสําคัญในการฝกซอมและ

ปองกันการเกิดอัคคีภัย จึงมีแนวทางแกไข คือ ในการฝกอบรม กอนฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป ใหผูเชา

ไดชมภาพเหตุการณเพลิงไหม เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย และใหความคิดเห็น ตอการจัดทําแผน

ปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ วา อาคาร I ควรมีการปรับปรุง ตัวบุคคล เจาหนาท่ีอาคารตางๆ ใหมี

ความกระตือรือรน และตองมกีารจัดฝกซอมเจาหนาท่ีภายในใหบอยข้ึน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย ซึ่งมสีวนสําคัญ ของอาคาร I 
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3.10  อาคาร J 
 3.10.1 ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
  
 อาคาร  J เปนอาคารประเภท Commercial ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคาร

สํานักงานและเปนศูนยการคา  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 444 ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. ผูเปนเจาของปจจบุัน มี

รายละเอียดดังน้ี  ธุรกิจศูนยการคาดําเนินธุรกิจโดย MBK ดวยการนําพื้นท่ีภายในอาคารเอ็ม บี เค เซ็น

เตอร ออกใหเชาภายใตชือ่ศูนยการคา เอ็ม บ ีเค เซ็นเตอร (“ MBK Center ”) นอกจาก MBK Center 

แลว MBK ยังไดลงทุนในหุนของ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด (“SPW”) จํานวน 30.72 % ของทุนเรียก

ชําระแลว ซึ่งดําเนินธุรกิจศูนยการคาภายใตชื่อ สยามเซ็นเตอรและสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร ธุรกิจใหเชา

อาคารสํานักงานชื่อสยามทาวเวอร นอกจากน้ันSPW ยังไดรวมทุนกับกลุมเดอะมอลลดําเนินธุรกิจการคา

สยามพารากอน อาคารมาบญุครอง ต้ังแตวันท่ี 7 กุมภาพนัธ 2528 บริษทัฯ กอสรางเสร็จเปดใชงานเมือ่

ป พ.ศ. 2528 มีจํานวน 29 ชัน้ โดยมีการแบงพื้นท่ีเชา และบริหารอาคารโดยบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 

(มหาชน) โดยมีการแบงพื้นท่ีเชา  ดังน้ี 

 

 
1.พื้นท่ีศูนยการคา มีพื้นท่ีรวม 142,762.86 ตารางเมตร แบงออกเปน  

  
พื้นท่ีใหเชาสําหรับรานคาท่ัวไป 92,813.88 ตารางเมตร 

  

พื้นท่ีสวนกลาง 49,948.98 ตารางเมตร  

จํานวนผูเชา (นิติบุคคล)อยูในอาคารสวนศูนยการคา   2,500  รานคา 

จํานวนผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย  92,000 คน/วัน 

 
2.พื้นท่ีอาคารสํานักงาน ชั้นท่ี 9-20 มีพื้นท่ีรวม 23,330.07 ตารางเมตร แบงออกเปน  

  
พื้นท่ีสํานักงานใหเชา 17,760.78 ตารางเมตร 

  
พื้นท่ีสวนกลาง 5,569.29 ตารางเมตร 

           จํานวนผูเชา (นิติบุคคล)อยูในอาคารสวนสํานักงานท้ังส้ิน 1 บริษัท   

           มีผูใชอาคารในแตละวันรวมท้ังผูเชาและผูมาติดตอโดยเฉล่ีย 1,500 คน/วัน 

 
3.10.2. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
  อาคาร J มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบ

ของแผน คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม อาคาร J ผูจัดทํา
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    -หัวหนาหมวด แผนกปองกันเพลิงเปนหัวหนาชุดผจญเพลิง 

    ควบคุมดูแลขณะทําการดับเพลิง 

    -ใชถังดับเพลิงฉีดดับเพลิงจนกวาเพลิงจะสงบหรือไดรับคําส่ังหัวหนา

    หนวยใหหยุดหรือมีคําส่ังเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 

    -เตรียมสายดับเพลิงใหพรอมใชนํ้าฉีดไดทันทีเมื่อจําเปนหรือไดรับ

    คําส่ัง 

    -ติดตอประสานงานและแจงหนวยชางฉุกเฉินใหตัดกระแสไฟฟา

    บริเวณชั้นท่ีเกิดเหตุ 

    -เตรียมถังดับเพลิงสํารองไว 

 1.3 พนักงาน รปภ.ชุด A.2 หรือชุดปดกั้นท่ีเกิดเหตุ มีหนาท่ีปดกั้นบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมหาม

 ไมใหผูใดท่ีไมเก่ียวของเขาไปโดยเด็ดขาดและตรวจสอบวามีผูไดรับบาดเจบ็หรือไมหากมใีหรีบ

 นําออกจากบริเวณน้ันทันที 

 1.4 พนักงาน รปภ.ชุด A.3 หรือชุดอพยพมีหนาท่ีอพยพหรือระบายผูคน ออกจากท่ีเกิดเหตุตาม

 เสนทางบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินไปยังสถานท่ีปลอดภัย 

 1.5 แผนกธุรการ รปภ.มีหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงานและเหตุการณ และติดตอประสานแจง

 ฝายตางๆท่ีเก่ียวของทราบและขอความชวยจากหนวยงานราชการ ตามความเหมาะสม 

 1.6 หัวหนาหมวดประจําผลัด เปนผูชวยหัวหนาหนวยปฏิบติัการ คอยอํานวยความสะดวกแก

 เจาหนาท่ีดับเพลิง 

 1.7 พนักงาน รปภ.ตามชั้นตางๆท่ีไมใช รปภ.ชุดA ใหปฏบิัติหนาท่ีตามปกติและดูแลทรัพยสิน

 ของรานคา 

 1.8 หัวหนาหนวยดับเพลิง คือผูอํานวยการฝายรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ีแจงเหตุให

 ผูอํานวยการดับเพลิงและประธานอํานวยการดับเพลิงทราบ 

 1.9 พนักงาน รปภ.ชุด A.ทําการระบายรถออกจากอาคารถาจําเปน 

 1.10 พนักงาน รปภ.ประจําจุด G5 มีหนาท่ีรอรับโทรศัพท เพื่อคอยใหขาวสารแกผูบริหาร

 ระดับสูง 

  1.11 พนักงาน รปภ.อารักขาเขาเรียนเชิญกรรมการผูอํานวยการออกจาก สํานักงานและพาไปยัง

 ศูนยอํานวยการดับเพลิง 

 2.หนวยวิศวกรรม(ฝายวิศวกรรม) 

 2.1 เมื่อตรวจพบหรือไดรับแจงเหตุใหรีบรายงานผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและหนวยดับเพลิง

 ทราบทันที 

 2.2 แผนกควบคุมระบบอาคาร เปดสัญญาณ Fire Alarm และส่ัง Fire Mode 
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 2.3 แผนกระบบไฟฟาทําการตัดกระแสไฟฟาในชั้นท่ีเกิดเหตุ 

 2.4  แผนกระบบปรับอากาศปด AirเปดPressurize Fanและเปดระบบดูดควัน 

 2.5 แผนกสุขาภิบาลจัดเจาหนาท่ีประจําหนวยดูแลเร่ืองปมนํ้า 

 2.6 หัวหนาหนวยวิศวกรรมเขาประจาํศูนยอาํนวยการเพื่อวเิคราะหสถานการณและวาง

 ดําเนินงานรวมกับศูนยอํานวยการ 

 2.7 ชวยเหลือพนักงาน รปภ.แผนกปองกันเพลิงและพนักงาน รปภ.ชุด Aเขาผจญเพลิง 

   3.ฝายวิศวกรรม (หนวยซอมบํารุง) 

 3.1 จัดเตรียมอปุกรณ บันไดสูงในการปนฝาเมื่อจาํเปน 

 3.2 ชวยเหลือพนักงาน รปภ.ชุด A3ทําการอพยพผูคนออกจากอาคาร 

 3.3 คอยจัดอุปกรณดับเพลิง 

 3.4 ชวยเหลือพนักงาน รปภ.ชุด A2 ทําการปดกันสถานท่ีเกิดเหตุ 

 3.5 เดินสํารวจ ตรวจตรา ดูแลรานคา 

 3.6 ผูอํานวยการฝายโครงการเปนหัวหนาหนวยซอมบํารุง คอยควบคุมรับผิดชอบการทํางาน

 หนวยซอมบํารุงท้ังหมด 

 4.ฝายตกแตง(หนวยสนับสนุน) 

 4.1จัดเจาหนาท่ีคอยเปนกําลังสนับสนุนพนักงาน รปภ.ชุด A3 

 4.2คนหาตรวจสอบผูไดรับบาดเจ็บ 

 4.3 ผูอํานวยการฝายตกแตงเปนหัวหนาฝายสนับสนุน 

  5.ประธานอํานวยการดับเพลิง(กรรมการผูอํานวยการ) 

 5.1ประจาํศูนยอํานวยการ บญัชาการดับเพลิง 

 5.2วางแผน วิเคราะหสถานการณ ตัดสินใจ 

 5.3ส่ังการบังคับบัญชา 

 5.4รายงานสถานการณและตัดสินใจดําเนินการระงับเหตุเพลิงไหม 

 5.5ใหขาวสารแกส่ือมวลชน ตามความเหมาะสม 

 6. ผูอํานวยการดับเพลิง(รองกรรมการผูอํานวยการสายปฏิบัติการ) 

 6.1ประจาํชั้นจดุเกิดเหตุและศูนยอํานวยการ 

 6.2 ส่ังการบังคับบัญชา 

 6.3 วิเคราะหสถานการณและตัดสินใจ 

 6.4ประสานงานกับศูนยอํานวยการ 

 6.5รายงานเหตุการณ ใหกรรมการอํานวยการทราบทุกระยะ 

 7.ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ดานอํานวยการ(รองกรรมกาผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร) 
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 7.1 ประจําศูนย 

 7.2ควบคุม ดูแล ส่ังการ คือหนวยพยาบาลเคล่ือนท่ี 

 7.3วางแผน วิเคราะหสถานการณรวมกับศูนยอํานวยการ 

  8.ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ดานประสานงาน(รองกรรมการผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ) 

 8.1 ประจําศูนย 

 8.2 วางแผน วิเคราะหสถานการณรวมกับศูนยอํานวยการ 

 8.3 ควบคุมดูแลส่ังการเจาหนาท่ีประจําหนวยคือ หนวยประสานงาน และ หนวยสนับสนุน 
 
2.2 แผนการอพยพหนีไฟ 
 กําหนด พนักงาน ชุด A3 รวมกับเจาหนาท่ีแผนกกิจกรรม ฝายตกแตงมีหนาท่ีอพยพคนจาก

อาคารโดยประจําจุดบริเวณประตูทางเขาบันไดหนีไฟ และทางออกของทุกๆชั้นโดยประกาศแจงทางโทร

โขงใหผูอพยพทราบตลอดเวลา  

   สวนผูท่ีไมมีหนามี่เก่ียวของ เมือ่ไดยินสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน ตองอพยพไป

  ยังบันไดหนีไฟ โดยปฏิบัติ ดังน้ี 

   2.2.1 ควบคุมสติ  

   2.2.2 ใหใชทางหนีไฟท่ีใกลท่ีสุด ซึ่ง ไดจัดปายบอกไวตามจุดตางๆ 

   2.2.3 เก็บของมีคาสวนตัวเทาท่ีสามารถนําติดตัวไปได เทาน้ัน 

   2.2.4 ปฏิบัติตามคําแนะนําของ รปภ.ชุด A3อยางเครงครัด  

   2.2.5 ตรวจสอบ สังเกตบุคคลท่ีรูจักวามีผูใดตกคางหรือไม 

   2.2.6 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมหามใชลิฟทโดยเด็ดขาด 

   2.2.7 หากยังมเีวลาพอในการหนีไฟ นําเอกสารสําคัญของบริษัทภายในฝาย

   ของตนติดตัวไปดวยและนําสงคืนภายหลังจากเพลิงสงบ (เฉพาะพนักงาน

   MBK)  

   2.2.8 ขณะอพยพหนีไฟ ใหทุกคนไปรวมตัวกันท่ีสนามกีฬาแหงชาติ บริเวณ

   ดานหนาอาคารนิมิตรบุตร(กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมรายใหญ)และบริเวณ 

   ศูนยการคาโตคิวชั้น 1(บริเวณศาลพระภูมิ) (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขนาด

   เล็ก-ขนาดกลาง)   

   2.2.9 ขณะอพยพหนีไฟหามแวะชั้นอื่นโดยเด็ดขาด 

   2.2.10 หากไมจําเปนไมควรนํารถออกจากลานจอดรถ เพราะมีความเสี่ยง

   มากเกินไป 
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3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
  3.1.แผนการบรรเทาทุกข 
   หลังจากเหตุการณสงบลงแลวหากมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตใหหนวยงาน

  หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

   3.1.1 หนวยพยาบาลเคล่ือนท่ี(ฝายบุคคล) 

    - สรุปยอดผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

    - ติดตามผล 

    - จัดเก็บอุปกรณ 

    -รวบรวมประเมินผลความเสียหายของบริษทั 

   3.1.2 หนวยประสานงาน (ฝายประชาสัมพันธ) 

    - แจงขาวสารกับลูกคา 

    - ติดตอประสานงานกับบริษัทประกันภัย หรือหนวยงานตางๆ 

    - จัดเก็บ ร้ือถอน อุปกรณตางๆ 

    - ถายรูปหรือวดีีโอ เก็บไวเปนหลักฐาน 

    - จัดแถลงขาว 

    - รายงานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจําหนวย 

   3.1.3 หนวยเสบียงอาหารฝายบัญชีและการเงิน) 

   - จัดอาหาร นํ้าด่ืม และสรุปคาใชจาย รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  3.2.แผนปฏิรูปฟนฟ ู
   3.2.1.หนวยดับเพลิง(ฝายรักษาความปลอดภัย) 

    -แผนกปองกันเพลิง จัดเก็บ อปุกรณและทําความสะอาดอปุกรณท่ี

    นําไปใช 

    -เจาหนาท่ี/พนักงานแผนกธุรการแจงศูนยประชาสัมพันธใหทราบวา 

    เพลิงสงบแลว 

    -สรุปรายงานเหตุการณ 

     -จัดพนักงาน รปภ.แผนกปองกันเพลิงดูแลสถานท่ี 24 ชั่วโมง 

   3.2.2.หนวยวิศวกรรม(ฝายวิศวกรรม) 

    -ตรวจสอบ จัดเก็บ อปุกรณ 

    -ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม 

    -ประเมินความเสียหาย 

    -ใหคําแนะนํา คําปรึกษาเก่ียวกับการแกไขระบบตางๆ 

    -ซอมแซม บํารุงแกไขอุปกรณตางๆท่ีชํารุด 
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   3.2.3. หนวยความสะอาด(ฝายบริการ) 

    -เคลียรพื้นท่ีเกิดเหตุและทําความสะอาด บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

    -จัดเก็บอปุกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชของฝายบริการ 

   3.2.4. หนวยซอมบาํรุง 

    -สํารวจความเสียหายของโครงสรางอาคาร 

    -ประเมินความเสียหายในสวนของโครงสรางอาคาร 

    -ดําเนินการซอมแซม ท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณเพลิงไหม 

   3.2.5. หนวยสนับสนุน 

    -จัดเจาหนาท่ีชวยเหลือ หนวยซอมบํารุงและหนวยดับเพลิง 

     -ตรวจสอบ ซอมแซม ปายตางๆ 

    -จัดทําผนังปดกั้นบริเวณเกิดเหตุชั่วคราว 

    -รายงานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจําหนวย 

 ในคูมือไดระบหุมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏบิัติหนาท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัยและรายชื่อผูนํา

ทางอพยพประจําชั้นและประจําโซนไวชัดเจน 

3.10.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกากระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การปองกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง 

กําหนดใหเจาของอาคารตองมกีารจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง อาคาร  J  จัดฝกซอม

อพยพหนีไฟ มขีั้นตอน ดังน้ี  

 การฝกซอมอพยพหนีไฟ บริษทัจัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟ ใหกบัเจาหนาท่ีพนักงานและผูเชา

เปนประจําทุกปปละ 1 คร้ัง (ธ.ค.ของทุกป) เพื่อใหทุกคนทราบถึงเสนทางหนีไฟและวิธีการชวยเหลือ

ตนเอง ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมโดยมีหลักการและข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 

 BAS ตรวจสอบสัญญาณ Fire Alarm ชั้นท่ี X แจงแผนกปองกันเพลิงไปตรวจสอบ แผนกปองกัน

เพลิงพบเหตุเพลิงไหม ใหแจงหอง ควบคุมทําการดับเพลิงตามข้ันตอน อพยพผูคนลงจากอาคารโดยใช

บันไดหนีไฟท่ีใกลท่ีสุด ไปยังจุดรวมพล ฝายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบรายชื่อเจาหนาท่ี พนักงาน รอ

จนกวาแจงเพลิงสงบ จึงกลับเขามาภายในอาคาร เสร็จส้ินการฝกซอมอพยพหนีไฟ 

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร J พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมปละ 34 คร้ัง หากมีเหตุการณหรือไมไดฝกซอมตองเขียนเหตุผลระบุไว และได

กําหนดระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 3-5 นาทีซึ่งอาคาร I มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงหรือหนวย

ผจญเพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชั่วโมงโดย พนักงานหนวยผจญเพลิงมีท้ังหมด 19 คน  
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3.10.4.  แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟ 

จากแผนผังอาคาร J ไดกําหนด ตําแหนงอุปกรณดับเพลิงตางๆไวชัดเจน 

แผนผังท่ี 3-30 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร J 
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 แผนผังท่ี 3-31 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร J 

3.10.5.  แผนผังแสดงเสนทางมายังจุดรวมพล 

 

ถนนพญาไท 

หมายเหตุ                   หมายถึง จุดรวมพลบริเวณหนาศาลพระภูม ิ                 

                               หมายถงึ  จุดรวมพลบริเวณหนาอาคารนิมิตรบุตร 

ภาพท่ี 3-22 จดุรวมพลหนาอาคารศูนยการคาอาคาร Jและหนาอาคารนิมิบุตรภายในสนามกีฬาแหงชาติ 

 

  

 

 
  

 

ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 1 

 
 
 
อาคาร J 
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 จุดรวมพลของ อาคาร J มอียูดวยกัน 2 จุด โดย หากเกิดเหตุเพลิงไหมไมรุนแรงจะอยูท่ีตําแหนง

ดานหนาอาคารฝงถนนพระรามท่ี 1 และเมือ่เกิดเพลิงไหมขั้นรุนแรงจะใชจดุรวมพลที่อาคารสนามกีฬา

แหงชาติ 

แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 3.10.6.
แผนผัง 3-32แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคาร J 
 

 
 

 
 * ที่มา ผูวิจัยศึกษาคูมือแผนปองกนัและระงบัอัคคีภัยอาคาร J 
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3.10.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 
  อาคาร J จัดทําคูมือปองกันและฝกซอมหนีไฟโดยมีขอมูลเน้ือหา ระบบ ปองกัน

อัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-10 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร J 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

Heat Detector ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

 ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

ระบบ Central Gas 

 ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

 

 ถังเกบ็นํ้าสํารอง (Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

 

  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

 

  ระบบประกาศ(Sound 

System) 
 

  พัดลมอัดอากาศในบันได

หนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 

 

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ

(Emergency Light) 
 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  
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3.10.8.  รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมลูสรุปการสัมภาษณ)* 

 
 การจัดทาํแผน 
 การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร J มีผูจัดทําแผนโดย ฝายบริหารอาคาร เปน

ผูออกแบบและจัดทําแผนรวมกับนักดับเพลิงประจําอาคารโดยเฉพาะ โดยอาคาร J มีหนวยดับเพลิงเปน

แผนก อยูในฝายรักษาความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งหนวยงานน้ีดูแล อาคารศูนยการคา และอาคาร

สํานักงานดวย 

แผนท่ีนอกเหนือจากคูมือ มีการกําหนดแผนในแผนกเองเพื่อตองการใหเจาหนาท่ีทุกคนมีความต่ืนตัวและ

พรอมเสมอ 
 การฝกซอม  
การฝกซอมอพยพหนีไฟ ทางอาคาร  J แจงกําหนดการฝกซอมและอบรม โดยออกเอกสารเปนจดหมาย

ใหรานคา ผูประการ ผูเชาภายในอาคารทราบกอน เปนเวลา 1 สัปดาหกอนการฝกซอมและอบรม เพื่อให

ผูเชา ไดเตรียมพรอมในการรวมมือในการฝกซอมและการอบรม การฝกซอมและการอบรม ใชเวลา 1 วัน

ในการอบรมโดยแบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงเชาทําการฝกอบรมเจาหนาท่ี ผูเชา ผูปฏบิัติงานท่ีเก่ียวของ 

ชวงบายทําการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงโดยผูเชา และผูปฏิบัติงานใหความรวมมืออยางดี  

 การฝกซอมเจาหนาท่ีดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําการฝกซอม และมีแบบจําลองสถานการณ

การเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น ซึ่งผูปฏิบัติหนาท่ีหรือนักดับเพลิง มีการพัฒนาการดับเพลิง การปองกันเพลิง 

เปนลําดับ โดยมีการกําหนด KPI ในสถานการณและสามารถถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 3 นาที และกําหนด KPI 

ในการดับเพลิงของเจาหนาท่ีดับเพลิงของอาคารที่ 10 นาที และสามารถปฏิบัติไดตาม ขอกําหนด  

ดวย โดยหนวยดับเพลิงของอาคารเปนหนวยใหญ ท่ีตองออกไปใหความรู ฝกซอมอพยพหนีไฟ และ

ดับเพลิงกับอาคารในเครือบริษัทเจาของอาคาร และหากเกิดเหตุเพลิงไหม ขั้นรุนแรง ทางหนวยงาน

ดับเพลิงประสานงานกับหนวยดับเพลิงของอาคารใกลเคียง ซึ่งสามารถเรียกไดวาเปนทีมใหญและมี

คุณภาพ 
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมในอาคาร เน่ืองจากเปนอาคาร Mix Use คือมีความ

หลากหลายในการใชงาน การเกิดเหตุการณจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมน้ันจึงมีความยากในการ

ดับเพลิงใหสงบประกอบกับการเกิดเหตุการณน่ันจําลองสถานการณในรานคาและรานขายอาหาร นัก

ดับเพลิงจึงตองมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษเพื่อไดระงับเหตุเพลิงไหมไดทันทวงที  และไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงแผนในการดับเพลิงและถึงท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมตลอด 
 
 
 * ขอมูลการสัมภาษณ  คุณวิลัย ศรีประเสริฐ  
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 อุปกรณและระบบ 
 อุปกรณและงานระบบตางๆในอาคาร มีการซอมแซม และปรับปรุง แกไขมีอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดทันที มีการถังดับเพลิงเคมี และเติมผงเคมี เพื่อใหพรอมตอการเกิดเหตุ สวนเทคโนโลยีในอาคาร

เน่ืองจากอาคารมีอายุมากพอสมควร ระบบบางอยางในอาคารไมมีแตผูบริหารไดเพิ่มระบบปองกันการ

เกิดอัคคีภัยอื่นๆเขาไปและใหมีการฝกซอมเจาหนาท่ีเพื่อใหพรอมเสมอ และทําใหอาคารมปีระสิทธิเทา

เทียมกับอาคารเพิ่งกอสราง ในอุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร ผูบริหารอาคารใหความสําคัญกับอปุกรณ

ดับเพลิง และอปุกรณชวยชีวิตเปนพิเศษ  
 ปญหาและอปุสรรค 
ปญหาท่ีเกิดขึ้น สวนใหญเกดจากการส่ือสาร และความรวมมือของผูเชาพืน้ท่ีอาคาร ซึ่งมกีารปรับปรุง

และมีการพัฒนาข้ึนทุกป  

 เจาหนาท่ีของอาคาร J แสดงความคิดเห็น กลาวคือ การจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนี

ไฟในอาคารนั่น จัดไดวา มีความสมบูรณ เน่ืองจาก มกีารฝกซอม และ ปฏิบติัตามข้ันตอน ท่ีไดกําหนดไว

ต้ังแตตน และสามารถปฏบิัติงานไดจริงตามท่ีกําหนดไว 
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3.11  อาคาร K 
3.11.1  ลกัษณะทางกายภาพ 

 อาคาร  K  มีวตัถุประสงคการใชงานเพื่อเปนอาคารสํานักงาน  และเปนศูนยการคา ต้ังอยูท่ี

เลขท่ี 622 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผูเปนเจาของปจจบุัน คือ กองทุนรวมเอ็มโพเรียม

ทาวเวอร และบริหารอาคารโดย บริษัท ซิต้ี เรียลต้ี จํากัด   

 อาคาร K กอสรางเสร็จเปดใชงานเมื่อป พ.ศ. 2542  มจีํานวน 41 ชั้น พื้นท่ีอาคารรวมท้ังส้ินโดย

แบงไดดังน้ี 

อาคารรวมท้ังส้ินประมาณ  110,260 ตารางเมตร พื้นท่ีจอดรถ 2,000 คัน 

พื้นท่ีสามารถแบงไดดังน้ี  

สวนอาคารสํานักงาน 

มีพื้นท่ีรวมสวนสํานักงานประมาณ 50,530ตารางเมตร   

มีพื้นท่ีเชาสวนสํานักงานประมาณ 46,465  ตารางเมตร 

จํานวนผูเชาในสวนอาคารสํานักงาน  48  บริษัท 

จํานวนผูใชอาคารสํานักงาน  2,500   คน/วนั  

สวนอาคารศูนยการคา 

มีพื้นท่ีรวมสวนศูนยการคาประมาณ 59,730ตารางเมตร    

มีพื้นท่ีเชาสวนศูนยการคาประมาณ 35,838 ตารางเมตร   

จํานวนผูเชาในสวนอาคารศูนยการคา 108  รานคา 

จํานวนผูใชอาคารศูนยการคา 4,360  คน/วนั  
 

3.11.2.การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 อาคาร K มีรูปแบบการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยจําแนกองคประกอบของแผน 

คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม อาคาร K  ผูจัดทําแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร คือ ผูบริหารอาคารรวมกับผูเชี่ยวดานความปลอดภยัในอาคาร และ

มีผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการ  คือ ฝายรักษาความปลอดภัย  รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

1.1 แผนการอบรม 
 อาคาร K จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับสถาน

ประกอบการเพื่อใหตระหนักถึงอันตรายของอคัคีภัยและใหความรูในการปฏบิัติเมื่อมีเหตุการณเพลิงไหม

เกิดขึ้น 
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 1.2. แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
  อาคาร K จัดเร่ืองรณรงคการปองกันอัคคีภัย ควบคูกับการอบรมและมีการ

ประชาสัมพันธเพื่อใหผูประกอบการ ผูใชอาคารตระหนักถึงอันตราย ของอัคคีภัย ซึ่งไดจัดนิทรรศการ ให

ความรูดานอัคคีภัย 
  1.3. แผนตรวจตรา  
  การตรวจตราของอาคาร K  มกีารกําหนด ใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและหนวย

ดับเพลิงประจําอาคารเปนผูตรวจตราดูแล เปนหนวยตรวจตราหลักและพนักงานบริษัทหรือหนวยงานทุก

คนตองชวยกันดูแลตรวจตราและแจงเจาหนาท่ีเมื่อพบเหตุเพลิงไหมหรือเหตุตองสงสัย 
2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
  2.1.แผนดับเพลิง 
 แผนการดับหรือแผนระงับเหตุอัคคีภัยของอาคารสํานักงาน K และ อาคารศูนยการคา K โดยมี

แผนขั้นตอนดังน้ี 

    2.1.1. การแจงเหตุเพลิงไหม จาก Fire Alarm System หรือ ผูพบเห็น

    โทรศัพทแจง หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

    2.1.2. หนวยงานท่ีไดรับการแจง ส่ังการตรวจสอบ ทางวิทยส่ืุอสาร 

    และ ทางโทรศัพทกับเจาหนาท่ีท่ีอยูตําแหนงใกลท่ีเกิดเหตุ 

    2.1.3. เมื่อตรวจสอบวาเกิดเหตุเพลิงไหมจริง ใหประกาศระดมพล

    ระงับเหตุเบื้องตน 

    2.1.4 เจาหนาท่ีพนักงาน ใชอปุกรณดับเพลิงเบื้องตนโดยถังดับเพลิง 

    2.1.5. เปดสัญญาณระดมพลทีมผจญเพลิง จากหอง ควบคุมโดย

    การ ใชเสียงกร่ิงระดมพล ระบบกระจายเสียง และวิทยุส่ือสาร 

    2.1.6. ประกาศอพยพทีมผจญเพลิงท่ีจัดทําใหในรูปแบบแผน ซีดี 

    2.1.7. หลังจากประกาศการอพยพ ทีมปฏบิัติการฉุกเฉิน( E.M.R.T.& 

    E.O.T.)จะเริ่มทํางานและทีมผจญเพลิงเขาระงับเหตุหลังเสียงกร่ิง

    ระดมพล 

    2.1.8. ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม ใหประสานงานกับทีม Emporium 

    Tower & Suit และทีมคลองเตยเตรียมความพรอมเขาสนับสนุน 

    ซึ่งแตละหนวยงานมีหนาท่ีปฏิบัติท่ีชัดเจน และแบงหนวยงายไดดังน้ี หนวย

   สนับสนุน ,หนวยกองอํานวยการและพยาบาล,หนวยรักษาความปลอดภัย,

   หนวยผจญเพลิง,หนวยซอมบาํรุง,หนวยจราจร,หนวยอพยพ 
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  2.2.แผนการอพยพหนีไฟ 
    มีขั้นตอนของแผนอพยพหนีไฟดังน้ีเจาหนาท่ีหรือผูพบเหตุโทรศัพท

   แจงประชาสัมพันธเพื่อประกาศเสียงตามสายวาเกิดเหตุเพลิงไหมและใหทุก

   คนออกจากอาคารศูนยการคาและอาคารสํานักงาน โดยมีหนวยงานท่ี 

   ชวยเหลืออพยพหนีไฟตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว ดังน้ี  

    -หนวยสนับสนุนทําหนาท่ีสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหมท้ังดาน 

    อุปกรณ กาํลังคน ยานพาหนะ เคร่ืองมือประสานงานหนวยงาน 

    ราชการ 

    -หนวยรวมพลและพยาบาล  มีหนาท่ีรวบรวมยอดพนักงานเพื่อหาผู

    ท่ีติดภายในอาคารเพื่อใหการชวยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน 

    -หนวยรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ีอพยพและรักษาความปลอดภัย

    หามผูท่ีไมมีหนาท่ีระงับเหตุเขาพื้นท่ี ตรวจสอบการนําส่ิงของออก 

    ปองกันเหตุตางๆ 

    -หนวยผจญเพลิง ทําหนาท่ีในการระงับเหตุและควบคุมระงับเหตุ

    บัญชาการระงับเหตุ 

    -หนวยซอมบํารุง 1 และ 2 ทําหนาท่ีควบคุมระบบและดําเนินการกับ

    ปญหาท่ีสงผลกระทบตอการระงับเหตุเพลิงไหมและการสนับสนุน

    ระงับเหตุ 

    -หนวยจราจร ทําหนาท่ีระบายรถยนตท่ีอยูในลานจอดรถท้ังในสวน 

    Basement และ Car Parkออกจากพื้นท่ีและหามรถบุคคลท่ีไม 

    เกี่ยวของเขา 

    -หนวยอพยพ ทําหนาท่ีอพยพผูใชบริการและพนักงานออกจาก 

    อาคารดวยบันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพลใหเร็วท่ีสุดและดวยความ

    ปลอดภัย 
 3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 
  3.1. แผนการบรรเทาทุกข 

 มีการแผนการบรรเทาทุกขโดยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และสํารวจความ

เสียหายเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
 3.2  แผนปฏิรปูฟนฟ ู

  กําหนดแผนปฏิรูปฟนฟูโดยการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงท่ีสูญเสียใหกลับคืนใน

สภาพปกติ 
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 ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไดระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเมื่อเกิด

อัคคีภัยและรายชื่อผูนําทางอพยพประจําชั้น 
 
3.11.3. การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 
  การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีการเจาของอาคารตองจัดฝกซอมอพยพหนีไฟ ไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง 

อาคาร Kจัดฝกซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ังการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคาร K มีขั้นตอน ดังน้ี  

 1.สาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงและฝกซอมการใชอปุกรณดับเพลิง ในสถานการณตางๆ 

 2.สมมติเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีบริเวณ x โซน X แจงเจาหนาท่ีความปลอดภยัทราบ 

 3.จาหนาท่ีรวมกันดับเพลิง แตไมสามารถดับได จึงดึงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

 4.หนวยส่ือสารประกาศแจงเตือนเหตุเพลิงไหม 

 5.ทีมงานเตรียมพรอมอพยพหนีไฟ 

 6.หนวยดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุ ทําการตัดไฟเฉพาะชั้นท่ีเกิดเหตุและใชสายฉีดนํ้า ดับเพลิงทํา

 การดับเพลิง 

 7.สมมติเหตุการณเร่ิมลุกไหมรุนแรงจนหนวยดับเพลิงไมสามารถดับเพลิงได แจงขอการ

 สนับสนุนมาท่ีหองควบคุมระบบอาคาร ชางประจําหองควบคุมรายงานผูอํานวยการปลอดภัย

 ทราบ 

 8.ผูอํานวยการความปลอดภัยอาคารแจงตอหนวยดับเพลิงของทางราชการ และ ตัดสินใจอพยพ

 หนีไฟ 

 9.ผูอํานวยการความปลอดภัยประสานงานและสงมอบหนาท่ีการดับเพลิงให เจาหนาท่ีดับเพลิง

 (ไมไดเขามาจริง) 

 10.เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําชั้น นําพนักงานอพยพลงมาท่ีจุดนัดพบ แลวตรวจสอบ

 จํานวนพนักงาน หนวยดับเพลิงชวยเหลือผูตกคางภายในอาคารและ นําผูตกคางมายังจุดนัดพบ

 สงผูตกคางมายังหนวยปฐมพยาบาล 

 11.สรุปประเมนิผลการฝกซอม และขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เก่ียวกับบุคลากร อุปกรณ ของอาคาร 

 และแผนท่ีกําหนดไว เพื่อทบทวนแกไขหรือจดัหาเพิ่มเติมใหเหมาะสมตอไป   

 การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิงในอาคาร K พนักงานดับเพลิงหรือ

หนวยงานดับเพลิงของอาคาร มีการกําหนดแผนการฝกซอมสําหรับเจาหนาท่ีดับเพลิงไวชัดเจนโดย

กําหนดแผนการฝกซอมทุกเดือน หากมีเหตุการณหรือไมไดฝกซอมตองเขยีนเหตุผลระบุไว และไดกําหนด

ระยะเวลาในการไปถึงทีเกิดเหตุภายใน 5 นาทีซึ่งอาคาร K มีเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงหรือหนวยผจญ

เพลิงรักษาการณ ตลอด 24 ชัว่โมงโดย และมีพนักงานหนวยผจญเพลิง 16 คน  
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3.11.4.  แผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ 

แผนผังอาคาร K แสดงตําแหนง อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง ตําแหนงบันไดหนีไฟ  

แผนผังท่ี 3-33 แผนผังอาคารและเสนทางหนีไฟอาคาร K 

 



147 
 

3.11.5.  แผนผังอาคารและเสนทางมายังจุดรวมพล 
แผนผังท่ี 3-34 แผนผังแสดงจุดรวมพลอาคาร K 

 

ถนนสุขุมวิท 39 
ถนนสุขุมวิท 

ถนนสุขุมวิท 24 

หมายเหตุ               หมายถึง จุดรวมพลดานหนาอาคาร K  

     

                              หมายถึง จุดรวมพลสวนเบญจสิริ 

 จุดรวมพลพนักงาน ผูแทนขาย และผูเชาพื้นท่ี อาคาร  K กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี 2 บริเวณ ไดแก 

บริเวณดานหนาอาคารเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม และบริเวณสวนอุทยานเบญจสิริ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้น

รุนแรง 

ภาพท่ี 3-21 ภาพบริเวณถนนรอบอาคาร K 
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3.11.6.แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ* 

แผนผัง 3-35 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 * ที่มา คูมือแผนปองกันและระงับอคัคีภัยอาคาร K 
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3.11.7. ระบบปองกนัอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร 
  อาคาร K  จัดระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง  ดังน้ี 

ตาราง 3-11 ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร K 
ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบชวยเหลือของอาคาร

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ระบบสนับสนุนอืน่ 

เคร่ืองตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

ปมนํ้าดับเพลิง  

(Fire Pump) 

ประตูกันไฟ (Fire Protect 

Door) 

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง  

(Fire Department 

Connections) 

เคร่ืองตรวจจับความรอน 

(Heat Detector) 

ปมรักษาระดับแรงดัน 

(Jockey Pump) 

บันไดหนีไฟ (Fire Escape 

Stair) 

บริเวณพ้ืนท่ีดานหนา

ทางเขาอาคารจุดรวมพล 

กระด่ิงแจงเหตุเพลิงไหม 

(Fire  Alarm Bell) 

หัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

ลิฟทผจญเพลิง (Fireman 

Lift) 

บริเวณถนนรอบนอกอาคาร 

เคร่ืองดึงสัญญาณแจงเหตุ 

(Manual Pull Station)

  

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง(Fire 

Hose  Cabinet) 

ปายสัญญาณบอกทางหนี

ไฟ (Fire Exit Signage) 

เจาหนาที่ดับเพลงิ 

(Fire Man) 

Flow Switch ถังเคมีดับเพลิง(Fire 

Extinguisher) 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV System) 

ชุดผจญเพลิง สําหรับ

เจาหนาที่ดูแลอาคาร 

Key Switch ถังเกบ็นํ้าสํารอง (Roof 

Water Tank) 

เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา

สํารอง (Generator) 

Control Room 

Fire Alarm Control  หนวยชวยเหลอืฉกุเฉิน 

(Emergency Team) 

Central Gas 

  ระบบประกาศ(Sound 

System) 
 

  พัดลมอัดอากาศในบันได

หนีไฟ(Stair 

Pressurization Fans) 

 

  ระบบไฟฟาฉุกเฉนิ

(Emergency Light) 
 

  ทางหนีไฟ(Fire Exit)  
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3.11.8. รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนอ่ืนๆ(ขอมูลสรุปการสมัภาษณ)* 

 
การจัดทาํแผน  

 การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร K มีผูจดัทําแผนโดย ฝายบริหารอาคาร

รวมกับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในอาคาร เปนผูรวมกันจัดทําเขียนแผนขึ้น โดยมีหนวยงาน 

ดับเพลิง หรือ ฝายรักษาความปลอดภัยในอาคาร K เปนผูปฏิบัติตามแผน  
 เน่ืองจาก อาคาร K เปนอาคารสํานักงานผสมศูนยการคา ทําใหมีความหลากหลายในการใช

งานอาคารจึงมรีะบบประกอบอาคารทุกอยางแยก ไมรวมกัน การใชงานแยกกันจึงทําใหประสิทธิภาพของ

ระบบ ความปลอดภัย ระบบตางๆ ภายในอาคารมีประสิทธิภาพในการทํางาน และระบบปองกันและ

อุปกรณตางๆในอาคารมีความทันสมัยในดานเทคโนโลยี  
 การฝกซอม 
 การฝกซอมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิงของอาคารมีการฝกซอมโดยกรมบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานครรวมกับหนวยงานดับเพลิงภายในอาคาร รวมกันฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง และ 

แผนฝกซอมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทุกป เน่ืองจาก อุปกรณตางๆมีการเปล่ียนแปลง จงึตอง

ปรับเปล่ียนแผนการฝกซอมเพื่อใหเจาหนาท่ี และผูพื้นท่ีอาคารมีความรู เทาทันอุปกรณท่ีทันสมัยท่ีใชใน

อาคารเพื่อใหเกดความเขาใจและสามารถใชงานจริงเองได การฝกซอมอพยพหนีไฟของอาคารสํานักงาน

มีการฝกซอมประจําป 1 คร้ัง/ป และในอาคารสวนศูนยการคา มีการจัดฝกซอมผูเชา พนักงาน 4 เดือน/

คร้ัง เน่ืองจากอาคารท่ีเปนศูนยการคามีความหลากหลาย มีการดําเนินธุรกิจเร็ว จึงจาํเปนตองมีการ

ฝกซอมบอยกวาอาคารสวนสํานักงาน  

 การฝกซอมเจาหนาท่ีดับเพลิงของอาคาร มีการจัดทําการฝกซอม และมีแบบจําลองสถานการณ

การเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นโดยกําหนดเหตุการณจําลองสถานการณ ท่ีตําแหนงศูนยอาหาร และหนวย

ดับเพลิงของอาคารมีการเขาถึงท่ีเกิดเหตุไดภายใน 5 นาที และสามารถดับเพลิงภายในเวลาท่ีกําหนดไว  
 การจําลองสถานการณ 
 การจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมในอาคาร เน่ืองจากเปนอาคาร Mix Use คือมีความ

หลากหลายในการใชงาน การเกิดเหตุการณจําลองสถานการณเหตุเพลิงไหมน้ันจึงมีความยากในการ

ดับเพลิงใหสงบประกอบกับการเกิดเหตุการณน้ันจําลองสถานการณในรานคาและรานขายอาหาร นัก

ดับเพลิงและหนวยรักษาความปลอดภัยมีการกําหนดการรักษาความปลอดภัยและการแจงเหตุท่ีมี

ประสิทธิภาพทําการจําลองสถานการณเพลิงไหมตางๆไมรายแรง 
 
  
 

 * ขอมูลการสัมภาษณ คุณภัทรวุฒิ ภัทรธีรา   



151 
 
 อุปกรณและระบบ  
 เน่ืองจาก อาคาร K เปนอาคารสํานักงานผสมศูนยการคา ทําใหมีความหลากหลายในการใช

งานอาคารจึงมรีะบบประกอบอาคารทุกอยางแยก ไมรวมกัน การใชงานแยกกันจึงทําใหประสิทธิภาพของ

ระบบ ความปลอดภัย ระบบตางๆ ภายในอาคารมีประสิทธิภาพในการทํางาน และระบบปองกันและ

อุปกรณตางๆในอาคารมีความทันสมัยในเทคโนโลยี  
 ปญหาและอปุสรรค 
 ปญหา สวนใหญเปนปญหาท่ีเกิดจากบุคคล เชน เจาหนาท่ี หรือผูเชาประมาท ไมไดตรวจตรา

ความเรียบรอย ผูเชาไมใหความสําคัญกับการฝกซอมอพยพหนีไฟเทาท่ีควร  อปุกรณและระบบมีการ

ติดขัด แนวทางในการแกปญหา คือ ใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน และผูเชาพื้นท่ีอาคาร  เปดใช

เคร่ืองมืออุปกรณบางเพื่อใหอปุกรณและเคร่ืองมือตางๆไมเส่ือมสภาพเร็ว 

 ผูบริหารไดแสดงความคิดเห็น ความปลอดภัยของอาคารน้ันจําเปนตองต้ังแตการออกแบบ 

อุปกรณในการติดต้ังใหเหมาะสมกับการใชงาน คือการปองกันไวกอนการจดัทําแผน   

 
 
 
 
 



บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในบทท่ี 4 น้ี เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากอาคารกรณีศึกษา ในบทท่ี 3 เพื่อนํามาวิเคราะห

ตอบสนองวัตถปุระสงคท่ีระบุไวในตอนตนวา แผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานท่ี

เปนอาคารสูงมีการจัดทําอยูในปจจบุัน มีลักษณะอยางไร เพื่อนําผลมาวิเคราะหแตละรูปแบบวา มี

ประสิทธิภาพมากนอยอยางไร เพื่อนําผลสรุป จากการวิเคราะหมาใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ ประเภทอาคารสํานักงานสูง บริเวณศูนยธุรกิจกรุงเทพมหานคร 

  

 

 ในบทท่ี 4 น้ีการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดตามหัวขอน้ัน ศึกษาโดยไมระบุชือ่อาคาร และไม

เรียงลําดับ แตระบุเปนรหัสเพื่อตองการทราบแผนปองกันและอพยพหนีไฟ ทักษะของแผนและตอบ

วัตถุประสงค เทาน้ัน  

 โดยเร่ืองท่ีทําการวิเคราะห ประกอบดวย  

   4.1.วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพของอาคารกับ 

   ผูจัดทําแผนของอาคารกรณีศึกษา 

   4.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาคารกรณีศึกษากับอปุกรณและ 

    ระบบปองกันอัคคีภัยในอาคาร 

   4.3 วิเคราะหปองกันและระงับอัคคีภัยอาคารกรณีศึกษา 

   4.4 วิเคราะหการฝกซอมอพยพหนีไฟของอาคารกรณีศึกษา 

   4.5 การประเมนิการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร 

   กรณีศึกษา 

   4.6 สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาในการจัดทําแผนของอาคาร 

   กรณีศึกษา 
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4.1   ความสมัพันธระหวางลักษณะทางกายภาพของอาคารกับผูจัดทําแผนปองกันและ           
 ระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศกึษา 
  
 4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของอาคาร 
ตารางท่ี 4-1  ลักษณะทางกายภาพของอาคารกรณีศึกษา 

ช่ือ
อาคาร 

ปที่
สราง 

ชวงอายุ
อาคาร 

จํานวนช้ัน
(ประมาณ) 

ประเภท
อาคาร 

ผูจัดทํา
แผน 

การบริหาร
อาคาร 

A 2532 20-25 20 Office BM Outsource 

B 2528 20-25 25 Office BM Outsource 

C 2551 1-5 40 Mix Use BM+SB Outsource 

D 2539 10-15 35 Office BM Outsource 

E 2540 10-15 30 Office BM Outsource 

F 2540 10-15 35 Office BM Outsource 

G 2542 10-15 60 Office BM+SB Outsource 

H 2535 15-20 20 Office BM Outsource 

I 2537 15-20 30 Office BM Outsource 

J 2528 20-25 30 Mix Use BM+F In-House 

K 2542 10-15 40 Mix Use BM+SB Outsource 

หมายเหตุ 
ตารางท่ี 4-2 กาํหนดสัญลักษณผูจัดทําแผน 

ผูบริหารอาคาร(Building Manager) BM 

ผูบริหารอาคาร+ผูเชี่ยวชาญ ดานความปลอดภัย 

(Building Manager + Specialist Safety 

Building) 

BM+SB 

ผูบริหารอาคาร+นักดับเพลิง(Building Manager 

+ Fireman) 

BM+F 

 เมื่อนํามูลทางกายภาพของอาคารกรณีศึกษามาเปรียบเทียบขอมูลพบวา ลักษณะทาง

กายภาพของอาคารมีความสัมพันธกับผูจัดทําแผน จากตาราง พบวา สามารแบงลักษณะความสัมพนัธ

ระหวางลักษณะทางกายภาพกับผูจัดทําแผน ได 3 กลุม ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 อาคาร A, B ,D ,E ,F ,H ,และอาคาร I  เปนอาคารสํานักงานอยางเดียวมีผูจัดทําแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัย คือ ผูบริหารอาคาร(BM) 
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กลุมท่ี 2 อาคาร C อาคาร G และอาคาร K เปนอาคารประเภท Mix Use(สํานักงาน +ศูนยการคา) และ

อาคารสํานักงานในอาคาร G เน่ืองจากอาคาร เปนอาคารสํานักงานใหญพิเศษ การบริหารจัดการอาคาร

จึงมีความซับซอนกวาอาคารสํานักงานท่ัวไป กลุมน้ี ผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย คือ ผูบริหาร

อาคารและผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยอาคาร(FM+SB) 

กลุมท่ี 3 อาคาร K เปนอาคารประเภท Mix Use(สํานักงาน +ศูนยการคา) อาคาร K มีลักษณะผูจัดทํา

แผนแตกตางจากกลุมอื่นเน่ืองจากการบริหารอาคารเปนแบบ In-House ทําใหมีผูจัดทําแผนเปนลักษณะ

คนในองคกรเองโดยผูจัดทําแผนมีความเชี่ยวชาญเชนกันผูจัดทําแผน คือ ผูบริหารกับนักดับเพลิง(BM+F) 

 ดังน้ันสรุปไดวา ลักษณะทางกายภายมีความสัมพันธกบัผูจัดทําแผน กลาวคือ อาคารทีม่ี

การใชงานหลากหลาย มีความซับซอนทางกายภาพ ผูจัดทําแผนของอาคารน้ันตองมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางมากกวาอาคารสํานักงานท่ัวไป  
4.1.2  ผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคภีัย 
 จากอาคารกรณีศึกษา 11 อาคาร พบวา ผูจดัทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร

กรณีศึกษา มีผูจัดทําแผนแบงออกเปน 3 ประเภท 1)ผูบริหารอาคารเปนผูจัดทํา  2)ผูบริหารอาคาร

รวมกับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยอาคารเปนผูจัดทํา 3)ผูบริหารรวมกับนักดับเพลิงเปนผูจัดทํา 

รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 4-3 แสดงผูจัดทําแผนของอาคารกรณีศึกษา 

 ผูบริหารอาคาร 

(Facility Manager) 

 

ผูบริหารอาคาร+ผูเชี่ยวชาญ 

ดานความปลอดภัย 

(Facility Manager + 

Specialist Safety Building) 

ผูบริหาร+นักดับเพลิง 

(Facility Manager + 

Fireman) 

อาคาร A √ - - 
อาคาร B √ - - 
อาคาร C - √ - 
อาคาร D √ - - 
อาคาร E √ - - 
อาคาร F √ - - 
อาคาร G - √ - 
อาคาร H  √ - - 
อาคาร I √ - - 
อาคาร J - - √ 
อาคาร K - √  
รวม 6 3 1 
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แผนภูมิท่ี 4-1 แสดงผูจัดทําแผนของอาคารกรณีศึกษา 

64%

27%

9%

BM

BM+Specialist

BM+Fireman

 

 จากแผนภูมิ 4-1 สามารถสรุปไดวา ในปจจบุนัผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอาคาร

สํานักงานประเภทอาคารสูงสวนใหญ รอยละ 64 เปนผูบริหารอาคารเปนผูจัดทํา  รอยละ 27 เปน

ผูบริหารอาคารรวมกับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยอาคารเปนผูจัดทํา รอยละ 9 เปนผูบริหารรวมกับ

นักดับเพลิงเปนผูจัดทํา 

 
4.1.3  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพของอาคารกับผูจดัทําแผนปองกันและ           
  ระงับอัคคภีัยของอาคารกรณีศึกษา 
 จากตาราง 4-3 พบวา ความสัมพันธระหวางอาคารกรณีศึกษากับผูจัดทําแผนมี 3 

ลักษณะดังน้ี 

 1.อาคารสํานักงานท่ีเปนอาคารสํานักงานอยางเดียวผูจัดทําแผน เปน ผูบริหารอาคาร 

(Building Manager)เปนผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยเจาของอาคารวาจางใหบริษัทบริหาร

อาคารเปนผูจัดการบริหารอาคาร(Outsource) ดังน้ันสรุปไดวาในปจจบุันการบริหารอาคารสํานักงาน

สวนใหญเจาของอาคารวาจางบริษัทบริหารอาคาร(Outsource)ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานบริหารอาคาร

โดยตรงเปนผูบริหารอาคาร โดยผูบริหารอาคารเปนผูเขียนแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  
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 2.อาคารที่มีลักษณะทางกายภาพท่ีหลากหลาย เชน อาคารสํานักงานและศูนยการคา(Mix 

Use) หรืออาคารที่มีลักษณะพิเศษ โดยสวนใหญอาคารประเภทน้ีเจาของอาคารวาจางบริษัทบริหาร

อาคาร(Outsource)เปนผูบริหารอาคาร แตเน่ืองจากอาคารมีลักษณะทางกายภาพท่ีหลากหลาย การ

จัดทําแผนปองกันและระงับอคัคีภัยจึงมีผูเชี่ยวชาญทางดานความปลอดภยัอาคาร (Specialist Safety 

Building) รวมจัดทํากับผูบริหารอาคาร (Building Manager) 

 3.อาคารที่มีลักษณะทางกายภาพท่ีหลากหลาย อาคารสํานักงานและศูนยการคา(Mix 

Use) ท่ีมีการบริหารอาคารโดยเจาของอาคารบริหารอาคารเอง (In-house) ลักษณะการจดัแผนเปนแบบ

ใชหนวยงานในองคกรเปนผูจัดทําแผน โดย ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดนโยบายใหกบัหนวยงานท่ี

เก่ียวของเปนผูจัดทําแผนปองกันและระงับอคัคีภัย คือ ผูบริหารรวมกับนักดับเพลิง เปนผูจัดทําแผน

รวมกัน 

  สรุปไดวา ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธกับผูจัดทําแผน โดยอาคารท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีหลาหลายหรือพิเศษจําเปนตองใชผูจัดทําแผนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมจัดทําแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยกับผูบริหารอาคาร  

 

4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาคารกรณศีึกษากับอุปกรณและระบบปองกัน       
อัคคีภัยในอาคาร 

     
    ในสวนน้ีเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาคารกรณีศึกษากับอปุกรณและ

ระบบปองกันอคัคีภัยในอาคารท่ีไดขอมูลจากคูมือการจัดทําแผนปองกนัและระงับอัคคีภัยของ

อาคารกรณีศึกษา ทัง้ 11 อาคาร 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



157 
 
ตารางท่ี 4-4 อปุกรณและระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

 

อา
คา

ร 
A 

อา
คา

ร 
B 

อา
คา

ร 
C 

อา
คา

ร 
D 

อา
คา

ร 
E 

อา
คา

ร 
F 

อา
คา

ร 
G 

อา
คา

ร 
H 

อา
คา

ร 
I 

อา
คา

ร 
 J

 

อา
คา

ร 
 K

 

ระบบเตือนภัย                     

1.Smoke Detector √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2.Heat Detector √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3.Manual Pull Station- Fire Alarm √ √ √ - - √ √ - √ √ √ 
4.Break Glass Manual Alarm - - - √ - - - √ - - - 

5.Panic Alarm √ - - - - - - - √ - -  

6.Super Visory Switch - √ √ - - - √ - √ - - 

7.Fire Telephone Jack - - √ - - - - - - - - 

8.Bell  Alarm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9.Fire Alarm Control panel - - - √ √ - √ - - - √   

10.Flow Switch  - - - - - -    √ - - -    √ 
11.Key Switch - - - - - - - - - - √ 
12.Fire Phone - - - - - √ - - - - - 

ระบบดับเพลิง                       

13.Fire Pump √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14.Jockey Pump √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15.Sprinkler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16.Fire Hose Cabinet √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17.Fire Extinguisher √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18.Roof Water Tank √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ระบบชวยเหลืออาคาร                       

19.Stair Pressurize Fan System √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20.Fire Resistant Door √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21.Fire Escape Stair √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22.Fire Man Lift √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23.Fire Exit Signage √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24.Fire Exit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25.Sound System √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26.CCTV System √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
27.Emergency Light √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28.Generator √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29.Emergency Team(Fire Man) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ระบบสนับสนนุอ่ืนๆ                       

30.Control Room -BAS Room - - √ √ √ - √ √ √ - √ 

31.จุดรวมพล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32.ถนนรอบอาคาร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33.Siameses Connection √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34.Central Gas  - - - - - - - - - √ √ 
35.Fire Mode - - - - - - - - - √ - 

รวม 25 25 27 26 25 25 28 25 27 26 29 
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 จากตาราง 4-4 พบวาระบบดับเพลิงและระบบชวยเหลืออาคารทุกอาคารกรณีศึกษามี

ระบบดับเพลิงและระบบชวยเหลืออาคารเหมือนกันทุกอาคาร เน่ืองจากมกีารกําหนดในมาตรฐานปองกัน

อัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และอุปกรณดับเพลิงและระบบสามารถ

ติดต้ังเพิ่มเติมได และเน่ืองจากอาคารกรณีศึกษาเปนอาคารสํานักงาน เกรด Aอยูในยานศูนยกลางธุรกิจ 

กรุงเทพมหานครจึงตองมีอุปกรณและระบบดับเพลิงท่ีไดมาตรฐาน สวนระบบเตือนภัย และระบบ

สนับสนุนอื่นๆ มีความแตกตางกัน เน่ืองจากอาคารมีการกอสรางอายุอาคารท่ีแตกตางกัน และลักษณะ

ทางกายภาพของอาคารกรณศึีกษาน้ันมีความแตกตางกัน จึงทําให อปุกรณและระบบปองกันอัคคีภัย

ตางๆมีความแตกตางตามการใชสอยของอาคารน้ันๆ จากตาราง 4-4 ขางตนสามารถนําขอมูลแสดงเปน

แผนภูมิแทงไดดังน้ี 

แผนภูมิท่ี 4-2 แสดงจํานวนอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 
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 จากแผนภูมิ 4-2 แสดงจํานวนอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยในอาคารกรณีศึกษา 

พบวา จาํนวนอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยในอาคารตางๆมีความใกลเคียงกันแตกตางเล็กนอย 

เน่ืองจากเปนอาคารลักษณะทางกายภาพเปนสํานักงาน และอาคารกรณีศึกษาเปนอาคารสํานักงาน

ประเภทเกรด A ในยานศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 

 

4.3 วิเคราะหแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอาคารกรณีศกึษา 
  
 ในสวนน้ีเปนการวิเคราะหแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา จากคูมอื

แผนปองกันและระงับอัคคีภัยท้ัง 11 อาคารและจากการสัมภาษณผูจัดทําแผนหรือผูท่ีเก่ียวของโดยตรง

กับการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา  

 การวิเคราะหในหัวขอน้ี เปนการนําหัวขอจากแนวทางการจัดทําแผนการปองกันและระงับ

อัคคีภัย ของกรมบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับกฎหมายการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานประกอบการท่ีมีกําหนดในหัวขอตางๆซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดัง ตารางท่ี 4-5 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4-5 ตารางแสดงแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

  อา
คา

ร 
A 

อา
คา

ร 
B 

 อ
าค

าร
 C

 

อา
คา

ร 
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 อ
าค

าร
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คา

ร 
F 

 

 อ
าค

าร
 G
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ร 
H 
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ร 
 I 

อา
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ร 
 J

 

อา
คา

ร 
 K

 

1.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม                       

1.1แผนการอบรม √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.2แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.3แผนการตรวจตรา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม                       

2.1แผนการดับเพลิง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2แผนการอพยพหนีไฟ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3แผนผังข้ันตอนการดับเพลิง √ √ √ - - - √ - √ √ √ 

2.4แผนผังข้ันตอนอพยพหนีไฟ √ √ √ - - √ √ - √ - √ 

3.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม                       

3.1แผนการบรรเทาทุกข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.2แผนการปฏิรูปฟนฟ ู √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.แผนผัง                       

4.1แผนผังอาคาร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.2เสนทางหนีไฟ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ 

4.3ตําแหนงบันไดหนีไฟ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.จุดรวมพล                       

5.1แผนผังจุดรวมพล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.2เสนทางมายังจุดรวมพล √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 

6.อุปกรณและระบบดับเพลิง                       

6.1อุปกรณและระบบดับเพลิง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.2วิธีใช √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.3ภาพประกอบ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ 

7.หมายเลขและรายชื่อเจาหนาที่ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.ขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

9.ขอมูลอาคาร - - √ - - √ √ - - √ - 

10.การกําหนดหนวยงาน - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

11.การกําหนดหนาที่ผูนําทาง - √ - √ - √ √ - - √ - 

รวม 18 18 21 18 17 19 22 18 19 21 21 
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 จากตาราง 4-5 ขางตน พบวา อาคารทุกอาคารมีการจัดทําแผน กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งม ีบางอาคารท่ีไมไดจัดทําแผนผังขั้นตอนดับเพลิง

และอพยพหนีไฟ แตทุกอาคารมีการจัดแผนทุกอาคาร จุดรวมพล,แผนผังอาคาร,อปุกรณดับเพลิง ,

หมายเลขและรายชื่อเจาหนาท่ี ทุกอาคารมีการกําหนดในแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สวนขอมูล

เบื้องตน ขอมูลอาคาร การกําหนดหนวยงาน และการกําหนดผูนําทาง มีการกําหนดบางอาคาร 

จากตาราง 4-5 ขางตนสามารถแสดงเปนแผนภูมิ ไดดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 4-3 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนแผนกับอาคารกรณีศึกษา 
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 จากแผนภูมิ 4-3 ชางตน พบวา อาคารท่ีมีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยจา

หัวขอท้ังหมด 22 หัวขอ พบวา อาคาร C ,G,J และ K  ซึ่งเปนอาคารประเภท Mix Use และอาคาร

สํานักงานขนาดใหญ ตามท่ีกลาวไวขางตน น้ัน มีการจัดทําแผนใกลเคียงกับแนวท

ก

างการจัดทําแผน

องกันและระงับอัคคีภัย ของกรมบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผูวจิัยไดกลาวไวขางตน ป
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.4 วิเคราะห
อมูลการฝกซอมอพยพหนีไฟอาคารกรณีศึกษา สามารถสรุปผลและ

ตารางท่ี 4-6 การฝกซอมอพยพหนีไฟของอาคารกรณีศึกษา 

 
4 การฝกซอมอพยพหนีไฟของอาคารกรณีศกึษา 
 จากการศึกษาข

วิเคราะหผลการศึกษาไดดังน้ี 

  

อา
คา

ร 
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ร 
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ร 
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1.กําหนดแผนอพยพหนีไฟ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

2.ขั้นตอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.กําหนดเวลาอพยพหนีไฟ 

4.กําหนด
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

เวลาเจาหนาดับเพลิงที่ถงึที่
เกิดเหตุ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.แผนผังการฝกซอม √ √ √ - - √ √ - √ - √ 

6.ประเมินผลการฝกซอม - - √ - - - √ √ - √ √ 

7.ปรับปรุงแกไขแ ซอม ผนฝก - - √ - - - √ - - √ √ 

รวม 5 5 7 4 4 5 7 5 5 6 7 

 
 จากตาราง 4-6 ชางตน พบวา อาคารที่มีการจัดทําแผนปองกันและระงับอคัคีภัยจากหัวข

ท้ังหมด 7 หัวขอ พบวา อาคาร C ,G,J และ K  ซึ่งเปนอาคารประเภท Mix Use และอา

อ

คารสํานักงาน

นาดใหญ ตามท่ีกลาวไวขางตน น้ัน มีการฝกซอมอพยพหนีไฟ ตามหัวขอท่ีกําหนด  ข
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.5 การประเมินการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศกึษา 

 

มา

 5 

ง มาก และมากท่ีสุด  โดยในแตหัวขอในการประเมิน และ ลําดับ 5 

ales) เปนมาตรประมาณคาท่ีมีคําตอบอยูในรูปตัวเลขจํานวนเต็ม

า

าสวนในการ

องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

แผนการอบรม กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 

 
4
 

 4.5.1. การประเมินแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 วิธีการประเมินแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อจะหาขอมลูเชิงคุณภาพ และเน่ืองจาก

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด จึงใชวิธีการประเมนิโดยใชวิธมีาตรประมาณคาแบบจัดอันดับ (Rank Rating

Scales) ซึ่งมีรายละเอียดในบทท่ี 2 และเพื่อใหไดมาซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.นําขอมูลจาการศึกษาเอกสารและคูมือแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา

จัดลําดับขอมูลเพื่อแสดงความสําคัญ โดยใชวิธมีาตรประมาณคา (rating scale) เปนชุดขอความท่ีมี

เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับตัวแปรหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปนนามธรรม และมีการจัดลําดับอยางเปนระบบ

ตามปริมานของเน้ือหาในหัวขอท่ีทําการประเมิน ท่ีมีลักษณะเปนลําดับตอเน่ืองกัน  โดยแบงเปนลําดับ

ลําดับ ไดแก ไมมี  นอย  ปานกลา

ลําดับใสคํานิยามในแตละลําดับ 

 2.นําลําดับท่ีไดแบงตามความสําคัญของขอมลู 5 ลําดับ มาใหคะแนน คือการ มาตรประมาณ

คาแบบตัวเลข(numerical rating sc

เรียงลําดับกัน เพื่อแปลเปนคะแนน 

 3.นําคะแนนท้ังหมดท่ีใหในแตละหัวขอท่ีใหคํานิยามตามคะแนน โดยใชวธิมีาตรประมาณค

แบบจัดอันดับ (Rank Rating Scales)และลําดับความสําคัญ รวมคะแนนเพื่อหามาตร

ประเมินผลโดยแบงผลรวมคะแนน แบงเปน 3 ระดับ ไดแก พอใช มาก และมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 4-7 การกําหนดคะแนนหัวขอการวิเคราะหแผนป

คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการอบรม (ควรปรับปรุงใหมีการจัดอบรม) 

2 คะแนน นอย (จัดอบรม) 

3 คะแนน ปานกลาง (จัดอบรม+รายละเอียดในคูมือ) 

4 คะแนน มาก (จัดอบรม+รายละเอียดในคูมือ+หนวยงานรับผิดชอบ) 

5 คะแนน มากที่สุด (จัดอบรม+รายละเอียดในคูมือ+หนวยงานรับผิดชอบ+ข้ันตอนการอบรม) 

แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย กําหนดการใหคะแนน 5 โดย ต้ังแต 1-
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย(ควรปรับปรุงใหมีการรณรงค) 

2 คะแนน นอย (มี แตไมไดระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุในคูมือ) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ+ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ) 

5 คะแนน มากที่สุด  (ระบุในคูมือ+ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ + ข้ันตอนการรณรงค) 
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แผนการตรวจตรา กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-
 

5 โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการตรวจตรา(ควรปรับปรุงใหมีการตรวจตรา) 

2 คะแนน นอย (มี แตไมไดระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุในคูมือ) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ+หนวยงายงานที่ชัดเจน) 

5 คะแนน ม  (ระบุในคูมือ+หนวยงายงานที่ชัดเจน +ข้ันตอนกากที่สุด ารตรวจตรา) 

แผน เพลิง กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-การดบั 5 โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการดับเพลิง(ควรปรับปรุงใหมีแผนการดับเพลิง) 

2 คะแนน นอย (ระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดข้ันตอน) 

5 คะแนน มากที่ส  (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดขุด ั้นตอน + แผนผัง) 

แผนการอพยพหนีไฟ กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการอพยพหนีไฟ (ควรปรับปรุงใหมีแผนการอพยพหนีไฟ) 

2 คะแนน นอย (ระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดข้ันตอน) 

5 คะแนน มากที่ส  (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดขุด ั้นตอน + แผนผัง) 

แผนการบรรเทาทุกข กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการบรรเทาทุกข (ควรปรับปรุงใหมีแผนการบรรเทาทุกข) 

2 คะแนน นอย (ระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดข้ันตอน) 

5 คะแนน มากท  (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดขี่สุด ั้นตอน + แผนผัง) 

แผนการปฏิรปูฟนฟ ู กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนการปฏิรูปฟนฟ ู (ควรปรับปรุงใหมีแผนปฏิรูปฟนฟู) 

2 คะแนน นอย (ระบุในคูมือ) 

3 คะแนน ปานกลาง  (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน) 

4 คะแนน มาก (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดข้ันตอน) 

5 คะแนน มากที่สุด (ระบุในคูมือ +หนวยงานท่ีชัดเจน+รายละเอียดข้ันตอน + แผนผัง) 
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แผน ร กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
 

ผังอาคา
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนผังอาคาร (ควรปรับปรุงใหมีแผนผังอาคารในคูมือ) 

2 คะแนน นอย  (มีแผนผัง) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีแผนผัง + บันไดหนีไฟ) 

4 คะแนน มาก (มีแผนผัง + บันไดหนีไฟ + เสนทางหนีไฟ) 

5 คะแนน มากที่สุด (มีแผนผัง + บันไดหนีไฟ + เสนทางหนีไฟ+ ตําแหนงอุปกรณดับเพลิง) 

จุดรว กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย มพล 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนผังจุดรวมพล (ควรปรับปรุงใหมีแผนผังจุดรวมพลในคูมือ) 

2 คะแนน นอย (แผนผังจุดรวมพล) 

3 คะแนน ปานกลาง  (แผนผังจุดรวมพล +ตําแหนงจุดรวมพล) 

4 คะแนน มาก (แผนผังจุดรวมพล +ตําแหนงจุดรวมพล + เสนทาง) 

5 คะแนน มากที่สุด (แผน รวมพล +ตําแหนงจุดรวมพล + เสนทาง+ผังบริเวณผังจุด ) 

อุปก ระบบดับเพลิง กําหนดการใหคะแนน 5 โดย รณและ ต้ังแต 1-
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีระบุอุปกรณและระบบดับเพลิง (ควรปรับปรุงใหมีการระบุอุปกรณและระบบดับเพลิงในคูมือ) 

2 คะแนน นอย (ระบุอุปกรณและระบบดับเพลิง) 

3 คะแนน ปานกลาง (ระบุอุปกรณและระบบดับเพลิง + วิธีใชงาน) 

4 คะแนน มาก (ระบุอุปกรณและระบบดับเพลิง + วิธีใชงาน + แยกลักษณะการใชงาน) 

5 คะแนน มากที่สุด (ระบุอุปกรณและระบบดับเพลิง + วิธีใชงาน + แยกลักษณะการใชงาน +รูปภาพ) 

หมายเลขและรายชื่อเจาหนาที ่ กําหนดการใหคะแนน 5 โดย ต้ังแต 1-
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีหมายเลขและรายช่ือเจาหนาที่ (ควรปรับปรุงใหมีหมายเลขและรายช่ือเจาหนาที่) 

2 คะแนน นอย (มีหมายเลขโทรศัพท) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีหมายเลขโทรศัพท +รายช่ือเจาหนาที่) 

4 คะแนน มาก (มีหมายเลขโทรศัพท +รายช่ือเจาหนาที่+ตําแหนง) 

5 คะแนน มากที่สุด (มีหมายเลขโทรศัพท +รายช่ือเจาหนาที่+ตําแหนง+สถานที่ทีท่ําการ) 

ขอมู นและคําแนะนํา กําหนดการใหคะแนน 5 โดย ลเบื้องต ต้ังแต 1-
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา (ควรปรับปรุงใหมีขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา) 

2 คะแนน นอย (มีขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีขอมลูเบ้ืองตนและคําแนะนํา + วิธีการ) 

4 คะแนน มาก (มีขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา + วิธีการ+ วิธีปฏิบัติ) 

5 คะแนน มากที่สุด  (มีขอมูลเบ้ืองตนและคําแนะนํา + วิธีการ+ วิธีปฏิบัติ+ปจจัยเสี่ยง) 
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ขอมู   กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
 

ลอาคาร
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีขอมูลอาคาร (ควรปรับปรุงใหมีขอมูลอาคารในคูมือ) 

2 คะแนน นอย (มีขอมูลอาคารพื้นฐาน) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีขอมลูอาคารพื้นฐาน+รูปภาพ)  

4 คะแนน มาก (มีขอมูลอาคารพื้นฐาน+รูปภาพ+แบงพืน้ที่) 

5 คะแนน มากที่สุด (มีขอมูลอาคารพื้นฐาน+รูปภาพ+แบงพื้นที+่ ขอมูลเพิ่มเติม) 

การก นวยงาน   กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5ําหนดห  โดย 
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีขอมูลการกําหนดหนวยงาน (ควรปรับปรุงใหมีการกําหนดหนวยงานในคูมือ) 

2 คะแนน นอย (มีขอมูลการกําหนดหนวยงาน) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีขอมลูการกําหนดหนวยงาน+วิธีการปฏิบัติแตละหนวยงาน)  

4 คะแนน มาก (มีขอมูลการกําหนดหนวยงาน+วิธีการปฏิบัติแตละหนวยงาน+รายช่ือ) 

5 คะแนน มากที่สุด (มีขอมูลการกําหนดหนวยงาน+วิธีการปฏิบัติแตละหนวยงาน+รายช่ือ+ตําแหนง) 

การก นาที่ผูนําทาง  กําหนดการใหคะแนนต้ังแต  ําหนดห  1-5 โดย
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีขอมูลการกําหนดผูนําทาง (ควรปรับปรุงใหมีการกําหนดผูนําทางในคูมือ) 

2 คะแนน นอย (มีขอมูลการกําหนดผูนําทาง) 

3 คะแนน ปานกลาง (มีขอมลูการกําหนดผูนําทาง+วิธีการปฏิบัติ)  

4 คะแนน มาก (มีขอมูลการกําหนดผูนําทาง+ วิธีการปฏิบัติ+ภาระหนาที่) 

5 คะแนน มากที่สุด (มีขอมูลการกําหนดผูนําทาง+วิธีการปฏิบัติ+ภาระหนาที่+รายช่ือ) 

 
 เน่ืองจากแผนทั้งหมดไดมีการเห็นชอบจากภาคราชการยอมรับคุณภาพเปนเกณฑพอใ

ท้ังหมดคือ แผนอยูในระดับพืน้ฐาน คือมีขอมูลครบตามเบือ้งตน โดยกําหนดให 2 - 3 เปนคะแนนใน

ระดับพอใช  (ผลรวมคะแนนในทุกขอ ขอละ2-3 คะแนน) ซึง่สาม

ช

ารถแบงตามวิธมีาตรประมาณคาแบบ

ัดอันดับ (Rank Rating Scales) ท่ีกลาวในบทขางตน ไดดังน้ี 

เต็ม นน 

ใช 

1 – 75 คะแนน  ดีมาก 

จ

 

ระดับคะแนน คะแนน 75 คะแ

30 – 45 คะแนน  พอ

46 – 60 คะแนน  ดี 

6
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ตาราง 4-8 การประเมินการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

 

  

อา
คา

ร 
A 

อา
คา

ร 
B 

อา
คา

ร 
C 

อา
คา

ร 
D 

อา
คา

ร 
E 

อา
คา

ร 
F 

อา
คา

ร 
G 

อา
คา

ร 
H 

อา
คา

ร 
I 

อา
คา

ร 
J 

อา
คา

ร 
K 

1.แผนการอบรม 2 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 

2.แผนการรณรงคปองกนัอัคคภีัย 2 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 

3.แผนการตรวจตรา 2 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 

4.แผนการดับเพลิง 3 5 5 2 3 5 5 3 3 4 5 

5.แผนการอพยพหนีไฟ 3 5 5 4 3 5 5 3 3 4 5 

6.แผนการบรรเทาทุกข 2 4 3 2 2 3 5 2 2 5 3 

7.แผนการปฏิรปูฟนฟู 2 4 3 2 2 3 5 2 2 5 3 

8.แผนผัง 4 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 

9.จุดรวมพล 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

10.อุปกรณและระบบดับเพลิง 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 

11.หมายเลขและรายชื่อเจาหนาที่ 3 2 5 3 3 4 5 5 3 5 5 

12.ขอมูลเบื้องตนและคําแนะนํา 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 

13.ขอมูลอาคาร 1 1 5 1 1 5 5 1 1 4 5 

14.การกําหนดหนวยงาน 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 

15.การกําหนดห ูนําทาง นาที่ผ 1 5 5 4 3 5 5 5 1 5 4 

รวม 41 56 64 45 43 58 70 51 41 67 67 

 

จากตาราง 4-8 การประเมินการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารกรณีศึกษา สามารถ

งกลุมคะแนนรวมจากแบบประเมินการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร

กรณีศึกษา 

แบงกลุมคะแนนไดดังน้ี 

ตาราง 4-9 การแบ

คะแนน จํานวนอาคาร 

30-45 คะแนน  เทากับ พอใช 4 

46-60 คะแนน     เทากับ ดี  3 

61-75  คะแนน เทากับ ดีมาก 4 
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ินการจดัทําแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยแบบอาคารกรณีศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 4-4 แสดงการแบงกลุมอาคารจากคะแนนรวมแบบประเม

ดี
27%

ดีมาก
36%

พอใช
37%

พอใช
ดี
ดีมาก

 

จากแผนภูมิท่ี 4-4 สามารถสรปุไดวา ในปจจบุันการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอาคารสํานักงาน

ประเภทอาคารสูงสวนใหญในปจจบุัน  รอยละ 37 พอใช,รอยละ 27  ดี  , รอยละ36 ดีมาก  ดังน้ันจะเห็น

ไดวา การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงสวนใหญในปจจุบันน้ัน 

ยูในเกณฑสวนใหญอยูในเกณฑพอใช และดีมาก 

ีมาตรประมาณคาแบบจัดอันดับ (Rank 

ิงของอาคารกรณีศึกษา 

กําหนดแผนฝกซอมอพยพหนีไฟ กําหนดการใหคะแนน 5 โดย 

อ

 
 4.5.2 การประเมินการฝกซอมอพยพหนไีฟและดบัเพลิง 
 วิธีการประเมินการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง เพื่อจะหาขอมูลเชิงคุณภาพ และ

เน่ืองจากเกณฑมาตรฐานท่ีกาํหนด จึงใชวิธกีารประเมินโดยใชวธิ

Rating Scales) ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไวในหัวขอ 4.5 ขางตน  

ตารางท่ี 4-10 การกําหนดคะแนนการประเมินการฝกซอมหนีไฟและดับเพล

ต้ังแต 1-
คะแนน คํานิยาม 

ไมมีแผนกําหนดแผนฝกซอมอพยพหนีไฟ (ควรปรับปรุงใหมีแผนกําหนดแผนฝกซอมอพยพหนีไฟ) 1 คะแนน 

2 คะแนน นอย (จัดฝกซอม) 

3 คะแนน ปานกลาง (จัดฝกซอม+รายละเอียดในคูมือ) 

4 คะแนน มาก (จัดฝกซอม+รายละเอียดในคูมือ+หนวยงานรับผิดชอบ) 

5 คะแนน มากที่สุด (จัดอบรม+รายละเอียดในคูมือ+หนวยงานรับผิดชอบ+กําหนดเวลาการอพยพ) 
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กําหนดแผนฝกซอมดับเพลงิ พนักงานผูใชอาคาร กํา หคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 
 

หนดการใ
คะแนน คํานิยาม 

ไมมีแผนแผ1 คะแนน นฝกซอมดับเพลิง พนักงานผูใชอาคาร(ควรปรับปรุงใหมแีผนฝกซอมดับเพลิงกับ

พนักงาน) 

2 คะแนน นอย (จัดฝกซอมดับเพลิง) 

3 คะแนน ปานกลาง (จัดฝกซอมดับเพลิง+รายละเอียดในคูมือ) 

4 คะแนน มาก (จัดฝกซอม+รายละเอียดในคูมือ+วิธีการ) 

5 คะแนน มากที่สุด (จัดอบรม+รายละเอียดในคูมือ+วิธีการ+ข้ันตอนดับเพลิง) 

 
กําหนดแผนฝกซอมดับเพลงิ เจาหนาที่ดบัเพลิง กําหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย 

คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีแผนฝกซอมดับเพลิง เจาหนาทีดั่บเพลิง (ควรปรับปรุงใหมีแผนฝกซอมดับเพลิง เจาหนาท่ี) 

2 คะแนน นอย (จัดฝกซอมดับเพลิง) 

3 คะแนน ปานกลาง (จัดฝกซอมดับเพลิง+อบรมเจาหนาที่) 

4 คะแนน มาก (จัดฝกซอม+อบรมเจาหนาที่+กําหนดเวลาถึงที่เกิดเหตุ) 

5 คะแนน มากที่สุด (จัดฝกซอม+อบรมเจาหนาที่+กําหนดเวลาถึงที่เกิดเหตุ+กําหนดการฝกซอมชัดเจน) 

 
การป ผลการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง การใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย ระเมิน    กําหนด

คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมีการประเมินผลการฝกซอม  (ควรปรับปรุงใหมีการประเมินผลการฝกซอม)   
2 คะแนน นอย (เจาหนาที่ประเมิน) 

3 คะแนน ปานกลาง (เจาหนาที่ประเมิน+แบบสอบถาม ) 

4 คะแนน มาก (เจาหนาที่ประเมิน+แบบสอบถาม+สรุปผลการฝกซอม ) 

5 คะแนน มากที่สุด (เจาหนาที่ประเมิน+แบบสอบถาม+สรุปผลการฝกซอม+ขอคิดเห็น ) 

 

การป รฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง กาํหนดการใหคะแนนต้ังแต 1-5 โดย รับปรุงกา
คะแนน คํานิยาม 

1 คะแนน ไมมี การปรับปรุงการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง(ควรปรับปรุงใหมีการปรับปรุงการฝกซอม) 

2 คะแนน นอย (มีแตไมระบุ) 

3 คะแนน ปานกลาง (ปรับปรุงในบางขอ) 

4 คะแนน มาก (ปรับปรุงทุกขอจากผลการประเมิน) 

5 คะแนน มากที่สุด (ปรับปรุงทุกขอจากผลการประเมินและขอคิดเห็น) 

 

 เน่ืองจากแผนทั้งหมดไดมีการเห็นชอบจากภาคราชการยอมรับคุณภาพเปนเกณฑพอใช

ท้ังหมดคือ แผนอยูในระดับพืน้ฐาน คือมีขอมูลครบตามเบือ้งตน โดยกําหนดให 2 - 3 เปนคะแนนใน
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ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

10-15  คะแนน  พอใช 

16-20  คะแนน  ดี 

21-25  คะแนน  ดีมาก 

 

ตารางท่ี 4-11 แบบการประเมนิการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงของอาคารกรณีศึกษา 

  

อา
คา

ร 
A 

อา
คา

ร 
B 

อา
คา

ร 
C 

อา
คา

ร 
D 

อา
คา

ร 
E 

อา
คา

ร 
F 

อา
คา

ร 
G 

อา
คา

ร 
H 

อา
คา

ร 
I 

อา
คา

ร 
J 

อา
คา

ร 
K 

1.กําหนดแผนอพยพหนีไฟ 3 2 5 3 3 3 4 2 3 5 5 

2.กําหนดแผนฝกซอมดับเพลิง 
พนักงานผูใชอาคาร 2 3 4 3 3 3 5 2 2 5 5 

3.กําหนดแผนฝกซอมดับเพลิง 
เจาหนาที่ดับเพลิง 2 3 5 5 4 4 5 4 2 5 5 

4.การประเมินผลการฝกซอมอพยพ
หนีไฟและดับเพลิง 1 3 5 4 3 3 3 5 1 4 4 

5.การปรบัปรุงการฝกซอมอพยพ
หนีไฟและดับเพลิง 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 

รวม 10 15 20 16 15 15 20 15 10 23 22 

 

 

จากตารางท่ี 4-12 การแบงกลุมคะแนนรวมจากการประเมินการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 

สามารถแบงกลุมคะแนนไดดังน้ี 

คะแนน จํานวนอาคาร 

10-15  คะแนน เทากับ พอใช 6 

16-20  คะแนน เทากับ ดี 3 

21-25  คะแนน เทากับ ดีมาก 2 
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แผนภูมิท่ี 4-5 แสดงการประเมินการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง 

            

ดี
27%

ดีมาก
18%

พอใช
55%

พอใช

ดี

ดีมาก

 
 จากแผนภูมิท่ี 4-5 สามารถสรปุไดวา ในปจจบุันการฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิง

อาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงสวนใหญในปจจุบัน  รอยละ 55  พอใช  , รอยละ 27 ดี , รอยละ 18 ดี

มาก ดังน้ันจะเห็นไดวา การฝกซอมอพยพหนีไฟและดับเพลิงอาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงสวนใหญ

ในปจจุบันน้ัน อยูในเกณฑสวนใหญอยูในเกณฑพอใช 
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4.6 วิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาในการจัดทาํแผนของอาคารกรณศีึกษา 
   
 ปญหาและสาเหตุของปญหาในการจัดทําแผนและการฝกซอมอพยพหนีไฟของอาคาร

กรณีศึกษา ผูวจิัยศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณและสํารวจของผูวิจัย สามารถสรุปไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 

  
 1.กลุมผูบริหารอาคารและเจาหนาที่พนักงานของอาคาร 
สรุปปญหามีดังตอไปน้ี 

1.1 ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยนอย 

1.2 ผูบริหารไมใหความสําคัญเน่ืองจากการจัดทําแผนและการฝกอบรมไมไดทําใหรายได

 เพิ่มขึ้นแตตองทําเพราะมีกฎหมายบังคับ 

1.3 พนักงาน เจาหนาท่ีมีความเชีย่วชาญและมีความรูความเขาใจนอย 

1.4 เจาของอาคารหรือผูบริหารระดับสูงไมไดคํานึงถึงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นผูประกอบการ

 จะ ไดรับความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินหากเกิดอัคคีขึ้นจะสงผลเสียมหาศาล 
 
 
 2.กลุมผูประกอบการและผูเชา 
สรุปปญหามีดังตอไปน้ี 

2.1 ไมไดใหความสําคัญกับการฝกซอมอพยพหนีไฟ และการฝกซอมเนื่องจากไมเขาใจและไม

 เห็นความสําคัญของการฝกซอมและการเขาการอบรม 

2.2 ผูประกอบการหรือผูเชาเห็นวาการฝกซอมและการอบรมไมไดทําใหรายไดในองคกรเพิ่มขึ้น  

2.3 ผูประกอบการหรือผูเชาไมไดคํานึงถึงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นผูประกอบการจะไดรับความ

 สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

 

 ในบทน้ีจะกลาวบทสรุปของการศึกษา โดยสรุปท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากอาคาร

กรณีศึกษาและการวิเคราะหผลจากอาคารจากการศึกษากอนหนา ประโยชนท่ีไดรับ พรอมท้ังแสดง

ขอเสนอแนะแนะแนวทางการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ ประเภทอาคารสํานักงานสูง 

บริเวณศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร และขอจํากัดในการศึกษา แนวทางการจัดทําแผนปองกันและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ ประเภทอาคารสํานักงานสูง บริเวณศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร น้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
   
 การจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ ในอาคารประเภทสํานักงานสูงและขนาดใหญ

พิเศษน้ัน ทุกอาคารมีการจัดทําแผนเน่ืองจากมีกําหนดในกฎหมายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ

ปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ตามท่ี

ผูวิจัยมีรายละเอียด ในบทท่ี 2  การจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ มีความสําคัญเพราะเมื่อ

เกิดอุบัติภัยอัคคีภัย ทําใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน ของผูประกอบการในอาคารอยาง

มหาศาลดังเชนเกิดอุบัติเหตุท่ีผานมา  

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคาร

สํานักงานสูง บริเวณศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานครเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนท่ีใชกับอาคาร

สํานักงานตอไป 

 ขอบเขตการศึกษาในครั้งน้ี คือศึกษาอาคารสํานักงานอยางเดียว กอนและหลังกฎหมายควบคุม

อาคาร ฉบับท่ี 33 ป พ.ศ.2535 และ อาคารสํานักงานผสมธุรกิจการคา กอนและหลังกฎหมายควบคุม

อาคาร ฉบับท่ี 33 ป พ.ศ.2535 จํานวน 11 อาคาร  

 ผลการศึกษาการแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารกรณีศึกษาท้ัง 11 อาคารนั้น 

ผูวิจัยพบวา ทุกอาคารมีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับพื้นฐาน กลาวคือจัดทําแผนใน

ลักษณะครบตามหัวขอท่ีตองรายงานการตรวจสอบอาคารที่ไดกําหนดไว  
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จากการศึกษามีขอคนพบท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 5.1.1. ปท่ีสรางอาคารหรืออายุอาคารและไมมีผลตอการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

เน่ืองจากอาคารสามารถเพิ่มเติมอุปกรณหรือระบบปองกันและระบบดับเพลิงใหมีความเหมาะสมตอการ

ใชงานและเหมาะสมกับอาคารได สามารถปรับปรุงอาคารใหมีลักษณะทางกายภาพใหอํานวยตอการใช

งานและมีความปลอดภัยได และอาคารท่ีกอสรางกอนกฎหมายควบคุมอาคาร 33/35 จากผลการศึกษา

และวิเคราะหในบทท่ี 4 น้ันพบวาอาคารท่ีกอสรางกอนปพ.ศ.2535 ไดแกอาคาร J ยังมีแผนการปองกัน

อัคคีภัยและการฝกซอมอพยพหนีไฟอยูในเกณฑดีมาก เปนตน และในกรณีศึกษาอาคาร F เปนอาคารท่ี

ไมมีพื้นท่ีถนนโดยรอบแตลักษณะท่ีต้ังอาคารต้ังอยูบริเวณมุมถนนจึงไมมีผลตอกฎหมายแตมีผลตอการ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ 

 เน่ืองจากอาคารท่ีผูวิจัยศึกษา ท้ัง 11 อาคาร เปนอาคารสํานักงานละอาคารสํานักงานผสมธุรกิจ

การคาท่ีเปนอาคาร เกรดเอ จึงมีการปรับอาคารอยูตลอดเวลาเน่ืองจากมีผลตอรายไดของอาคาร 

  

 5.1.2. อุปกรณและระบบปองกันเพลิงและดับเพลิง ไมมีผลตออายุอาคาร เน่ืองจากสามารถ

เพิ่มเติมใหอาคารมีความปลอดภัยตอการใชงานในอาคาร ดังเชน อาคารกรณีศึกษา อาคาร A และ 

อาคาร J เปนอาคารที่กอสรางกอนกฎหมายควบคุมอาคาร 33/35 แตอุปกรณและระบบปองกันการ

ดับเพลิงมีระบบท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากผูบริหารใหความสําคัญกับอุปกรณและระบบ

ดับเพลิงจึงการเพิ่มเติมปรับปรุงตลอดเวลา  

  

 5.1.3. การจัดแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในปจจุบัน มีการจัดทําแผนโดยแบงข้ันตอน

ลักษณะ เปน 3 ลักษณะ คือ  

 1) แผนกอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย แผนการอบรม ,แผนรณรงคปองกันอัคคีภัย  

 และ แผนการตรวจตรา   

 2) แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ  

 3) แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหมสงบ ประกอบดวย แผนบรรเทาทุกข และแผนการปฏิรูปฟนฟู  

  

ซึ่งทุกอาคารมีการกําหนดไวตามลักษณะของอาคารตนเอง เพื่อใหเหมาะสมกับอาคารของตน 
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 5.1.4 ประเภทอาคารมีผลตอการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จากการศึกษาพบวา 

อาคารที่มีความหลากหลายในการใชงาน คืออาคารท่ีเปนอาคารสํานักงานผสมศูนยการคา และอาคาร

สํานักงานท่ีมีขนาดพื้นท่ีอาคารใหญพิเศษ ลักษณะของแผน มีความชัดเจนและละเอียด กวาอาคารท่ีมี

ลักษณะการใชงานอาคารเปนอาคารสํานักงานอยางเดียว เพราะ อาคารท่ีมีความเส่ียงสูงในทางปฏิบัติ

ตองมีความชัดเจนในรายละเอียดของแผนเพ่ือการใชงานหรือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจริงสามารถ ดับเพลิง

หรือปองกันไมใหเกิดเพลิงไหมได เน่ืองจากหากเกิดเพลิงไหมแลวจะมีความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน

มหาศาล 

 

 5.1.5 ผูจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยมีผลตอลักษณะประเภทอาคาร จากการศึกษา

พบวา ในอาคารที่มีความเส่ียงสูง  ผูจัดทําแผนของอาคารมีความเชี่ยวชาญและเฉพาะทางจัดทํารวมกับ 

ผูบริหารอาคาร ซึ่งแผนของผูจัดทําแผนโดยผูบริหารอาคารจัดทํารวมกับ ผูเชี่ยวชาญทางดานความ

ปลอดภัยอาคาร หรือ นักดับเพลิง มีการจัดแผนท่ีละเอียดและเปนเฉพาะทางตามลักษณะอาคาร  

 ซึ่งสามารถสรุปไดวา อาคารที่มีผูจัดทําแผนมีความเชี่ยวชาญจัดทํารวมกับผูบริหารน้ันๆ มีแผนท่ี

ดี เหมาะสมตออาคารจากการศึกษาของผูวิจัย พบวา ในปจจุบันประเทศไทย มีผูจัดทําแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยของอาคารสํานักงานสูง มีผูจัดทําแผน สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

 1) ผูบริหารอาคาร(Building Manager)   

 2 )  ผู บ ริ ห า ร อ า ค า ร ร ว ม กั บ ผู เ ชี่ ย ว ช าญด า น ค ว ามปลอดขอ ง อ า ค า ร  (Building

 Manager+Specific Safety Building   

 3) ผูบริหารอาคารรวมกับนักดับเพลิง (Building Manager +Fire Man) 

  

 5.1.6 การฝกซอมอพยพหนีไฟสําหรับอาคารสํานักงานสูง ในปจจบุัน แบง ออกเปน 2 แบบ 

ดังน้ี 

 1) การจัดฝกซอมสําหรับผูประกอบการและผูใชอาคาร เรียกวา การฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 

 ทุกอาคารมีการจัดทําไมตํ่ากวา 1 คร้ัง/ป  

 2) การจัดฝกซอมหนวยงานดับเพลิงภายในองคกรอาคารที่มีหนวยงานดับเพลิง มีการจัดฝกซอม

 ดับเพลิง และจดัอบรมพนักงาน ทุกเดือน เปนอยางนอย เพือ่ใหเจาหนาท่ีมีความพรอมตลอด 

 

 ผลจากการศึกษาและวิจัยคร้ังน้ี สรุปไดวา  อายุอาคารหรือปท่ีสรางอาคารและระบบอุปกรณ

ปองกันและดับเพลิง ภายในอาคารไมมีผลตอการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ แต ผูจัดทํา

แผน และลักษณะอาคารมีผลตอการจัดทําแผนใหมีประสิทธิผล ใหเหมาะสมตออาคารน้ัน โดยอาคารท่ีมี

ความเสี่ยงสูง มีการจัดทําแผนท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาอาคารท่ีมีความเส่ียงตํ่า  
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การศึกษาจึงจาํกัดความจากขอมูลการศึกษาขางตน  

 อาคารที่มีความเส่ียงสูง คือ อาคารท่ีมีการใชงานภายในอาคารหลากหลายหรือ อาคารทีม่ีพื้นท่ี

การใชงานใหญพิเศษมีความซับซอนในลักษณะการใชพื้นท่ีหรือ เปนอาคารท่ีมีหลายสวนรวมอยูดวยกัน 

เชน อาคารประเภท Mix use  อาคารสํานักงานผสมธุรกิจการคา อาคารสาํนักงานท่ีมีพื้นท่ีใหญพิเศษ 

เปนตน 

 อาคารที่มีความเส่ียงตํ่า คือ อาคารท่ีเปนอาคารสํานักงานอยางเดียว  

 

 ซึ่งอาคารจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา อาคารประเภทอาคารสํานักงานผสมธุรกิจการคา และ

อาคารสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีใหญพิเศษมีอาคารหลายอาคารรวมเปนอาคารเดียวกัน เปนอาคารท่ีมีผูจัดทํา

แผน เปนผูเชี่ยวชาญ และมีแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการฝกซอม ท่ีมีลักษณะละเอียด

ชัดเจน สามารถตอบโจทยในการกําหนดในแผนได มีประสิทธิผล ดีกวา อาคารสํานักงานอยางเดียวหรือ

อาคารที่มีความเส่ียงตํ่า จะมแีผนพื้นฐานตามกฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน 

 

จากการศึกษามีขอคนพบท่ีสําคัญท่ีกลาวขางตนสามารถนํามาแสดงเปนแผนผังไดดังน้ี 

แผนผังท่ี 5-1 แสดงปจจัยในการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  
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แผนผังท่ี 5-2 แสดงประเภทแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

 5.2.1 อาคารที่การจัดทําคูมือหรือจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ดีกวา อาคารที่ไมมี

  คูมือจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

  

 5.2.2 อาคารที่มีการตรวจสอบและมีการฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจํา มปีระสิทธิภาพ 

  มากกวาอาคารท่ีมีการฝกซอมตามกฎหมายกาํหนด คือ เปาหมายท่ีกําหนดไวขั้น 

  พื้นฐาน (Meet Target) 

 



178 
 
 5.2.3 หากมีการนําดานขอมูลการประกันภัย อัตราเบี้ยประกัน ของอาคารกรณีศึกษาอาจ

นํามาพจิารณาประกอบได ก็อาจทราบไดวา มีผลตอการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยหรือไม

อยางไร 
 
  ดังน้ัน ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไปวา ควรมกีารศึกษาขอมลูเกี่ยวกับการ

ประกันภัยอัตราเบี้ยประกันภยั และควรใหความสําคัญกับรายละเอียดการจัดทําคูมือประกอบแผน

ปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟใหมีความชัดเจน และประสิทธิภาพในการใชงานคูมือหรือแผนน้ันๆ ท 
 
5.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
  
 ผลการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยเห็นวามีประโยชนดังน้ี 

  

 5.2.1 ทราบถึงการจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ สําหรับอาคารสํานักงานสูง 

บริเวณศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ในปจจบุัน 

  

 5.2.1 เสนอแนะแนวทางและความเหมาะสม ในการจัดทําแผนปองกันและอพยพหนีไฟ 

สําหรับอาคารสํานักงานสูง บริเวณศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 

 

 5.2.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังน้ี สําหรับผูบริหารอาคาร มีดังตอไปน้ี 

  1) สามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนฯ หรือจัดทําแผนฯใหเหมาะสมกับ

  อาคารนั้นๆ 

  2) เปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนฯของแตละอาคาร 

  3) ผูบริหารอาคารหรือผูเก่ียวของเขาใจแผนฯมากขึ้น 

  

 5.2.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังน้ี สําหรับผูใชอาคาร มีดังตอไปน้ี 

  1) ผูใชอาคารมคีวามปลอดภัยในการใชอาคารของตนเอง 

  2) ผูใชอาคารมคีวามไววางใจในการใชอาคารเน่ืองจากผูบริหารอาคารใหความสําคัญ

  กับแผนฯและความปลอดภัยในอาคาร 

 

 

5.4 ขอจํากัดการศึกษา 
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 5.4.1 เน่ืองจากหัวขอการวิจัย การจดัทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ สําหรับอาคาร

  สํานักงานสูง บริเวณศูนยกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร มีปญหาเร่ืองภาพลักษณ ของ

  อาคารกรณีศึกษา เน่ืองจาก ขอมูล บางประเภท หรือขอมูลภายในองคกร ไมสามารถ

  เปดเผยไดเน่ืองจากจะสงผลกระทบตอธุรกิจขององคกร จึงทําใหการเขาถึงขอมูลบาง

  ประเภทไมสามารถเขียน ระบุอาคารในงานวจิัยได  จึงตองแปลงเปนรหัสท่ีสามารถ

  เผยแพรขอมูลเหลาน้ีได 

  

 5.4.2 การเขาถึงขอมลูเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการศึกษาจําเปนศึกษาอาคารกรณีศึกษา 

  ลักษณะเจาะจง เพื่อสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ืออาคารที่ใหความอนุเคราะหขอมูล 

 

1. อาคารไทยวา ทาวเวอร 

2. อาคารวนัแปซิฟค เพลส 

3. อาคารอับดุลราฮิม เพลส 

4. อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร 

5. อาคารชารเตอร สแควร 

6. อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร 

7. อาคารจีพีเอฟ วทิย ุ

8. อาคารทู แปซิฟค เพลส 

9. อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร 

10. อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร 

11. อาคารจัตุรัส จามจุรี 

 
 



184 

 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูใหสัมภาษณและขอมูล 

1.คุณภัทรวุฒิ ภัทรธีรา   

         ตําแหนง  ผูจัดการอาคาร 

         วันท่ีสัมภาษณ  11 มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    10.00 -11.50 น. 

      2. คุณจรรยาภรณ ไมตรีจติต 

 ตําแหนง Building Superintendent 

            วันท่ีสัมภาษณ  11 มนีาคม พ.ศ.2553      เวลา    14.00 -15.00 น. 

    3. คุณนิธาณ จรรยา 

 ตําแหนง  เจาหนาท่ีเทคนิควิศวกรรมอาคาร 

 วันท่ีสัมภาษณ  11 มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    14.00 -15.00 น. 

     3. คุณสมเกีรยติ จินาเกตุ 

 ตําแหนง ผูจัดการอาคาร 

            วันท่ีสัมภาษณ  13 มนีาคม พ.ศ.2553      เวลา    13.00 -14.00 น. 

     4. คุณดวงธิดา เกตุศรี 

 ตําแหนง ผูจัดการอาคาร 

 วันท่ีสัมภาษณ  13 มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    16.00 -16.40 น. 
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 5. คุณกุมุท โกยสมบูรณ 

 ตําแหนง ผูจัดการอาคาร 

 วันท่ีสัมภาษณ  15 มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    13.00 -14.00 น. 

 6.คุณวิลัย ศรีประเสริฐ  

 ตําแหนง หัวหนาแผนกปองกันเพลิง ฝายรักษาความปลอดภัย 

 วันท่ีสัมภาษณ  10 มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    14.00 -16.00  น. 

  7.คุณปภพ ศรีอรุโณทัย 

 ตําแหนง  ผูจัดการอาคาร  

 วันท่ีสัมภาษณ  15  มีนาคม พ.ศ.2553      เวลา    11.30 -12.30  น. 

 8.  คุณภากร  ไกรกุล 

 ตําแหนง  ผูจัดการอาคาร 

 วันท่ีสัมภาษณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา 13.00 -14.00 น. 

 9.คุณวิรุจน สมโสภณ 

 ตําแหนง FM Specialist 

 วันท่ีสัมภาษณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2553  เวลา 15.00 -16.00 น. 
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ภาคผนวก ค 
อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย 

 
ระบบเตือนภยั 

อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

 

ทําหนาที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โดยมาก

การเกิด เพลิงไหมจะเกิดควันไฟกอน จึงทําใหอุปกรณ
ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหมไดในการเกิด

เพลิงไหมระยะแรก หลักการทํางาน โดยท่ัวไปอุปกรณ

ตรวจจับควันจะทํางานโดยอาศัย หลัการคือเม่ือมีอนุภาค

ควัน ลอยเขาไปในอุปกรณตรวจจบัควัน อนุภาพควันจะเขา

ไปกีดขวางวงจรไฟฟา หรือกีดขวางระบบแสงในวงจร หรือ

ใชอนุภาคควันในการหักเหแสงไปท่ีตัวรับแสง)  

 

อุปกรณตรวจจับความรอน(Heat Detector) 

 ทําหนาที่ในการตรวจสอบเพลิงไหมดวยความรอน เม่ือมี

เพลิงไหมเกิดขึ้นความรอนจากเปลวเพลิงจะทําใหอุณหภูมิ

เพ่ิมขึ้นอยางฉับพลัน อุปกรณจะตรวจจับความรอนและสง

สัญญาณ 

อุปกรณแจงเหตุดวยมือชนิดดึง (Manual Pull Station) 

 

ใชสําหรับแจงเหตุเพลิงไหมดวยการใชมือดึงจากบุคคล  

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบทุบกระจก 

 

ใชสําหรับแจงเหตุเพลิงไหมสั่งงานแบบทุบกระจก ใชยึดเขา

กับผนังของอาคารได มีกุญแจในการรีเซ็ทใหอยูในสภาวะ

ปกติ หลังใชงาน 

อุปกรณการตรวจจับการเปด-ปดของวาลว  ( SUPER 
VISORY SWITCH ) 

 

จะตรวจเช็คการเปด - ปดของวาลวนํ้าท่ีสงไปยังหัวกระจาย

น้ํา ( SPRINKLER ) จะติดอยูตามช้ันทุกชั้นเม่ือมีการเปด – 

ปด วาลว อปุกรณจะสงสญัญาณแจงไปยังหองควบคุม  
 

http://www.thai-amno.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=28567&pid=121156�
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จุดตอโทรศัพทฉุกเฉนิ  ( FIRE TELEPHONE JACK )  
ติดต้ังใกลกับกลองสงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเปนชอง

สําหรับตอโทรศัพทฉุกเฉิน  

กระด่ิงเตือนภัย(ALARM  BELL)  

 

ทํางานเม่ือตูควบคุมตรวจจับไดวาเกิดเหตุเพลิงไหม 
และจะสงสัญญาณเปนสัญญาณกริ่ง  เตือนใหผูใช
อาคารอพยพออกจากสํานักงาน เพื่อความปลอดภัย  

 

 

 
สวิทซควบคุมอตัราการไหล/ (FLOW SWITCH) 
สวทิซควบคุมอัตราการไหล/สวิทซควบคมุการไหล 
เปนอุปกรณปองกันของปมนํ้า ปองกันความ
เสียหายที่เกิดจาก ปมนํ้าทํางานแลว แตดดูนํ้าไม
ข้ึน หรือไมมีนํ้า ก็จะตัดการทาํงาน ทําใหมอเตอร
ปมนํ้าไมไหม 

  

ชุดสลักสวิทชกญุแจ(KEY SWITCH) 

 

 
 
 
 
 
 

 



188 

 

ระบบดับเพลิง 

 

ปมน้ําดับเพลิง ( ENGINE  FIRE  PUMP  )ปมนํ้า 

สํารองสําหรับอาคารขนาดใหญ เม่ือเวลาเกิดเพลิงไหมเจา 

Fire Pump นี้จะเร่ิมทํา งานเพ่ืออัดนํ้าใหมีแรงดันมากๆ 

จายไปยังหัวดับเพลิง เพ่ือใหฉีดน้ําไดแรง ดับไฟได 

ปมน้ํารักษาระดับแรงดัน  ( JOCKEY PUMP ) 

 

ใชรวมอยูกับระบบปมนํ้าดับเพลิงโดยตัวมันเองจะมีขนาด

เล็ก ไวคอยรักษาระดับแรงดันของนํ้าในทอนํ้าดับเพลิงเม่ือ

ความดันในทอลดลงอาจเน่ืองจากมีน้ําร่ัวเล็กนอยหรือมี

อากาศภายใน โดยปกติมันจะรักษาระดับไวที่ 120 psi แต

ในกรณีมีการใชน้ําในระบบดับเพลงิเชนมีไฟไหมหัวสปริง

เกอรแตก jockey pump ไมสามารถรักษาระดับแรงดันไว

ได fire pump ตัวใหญจะทํางานแทน.. 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง ( AUTOMATIC SPRINKLER )   

 

การทํางานของหัวฉีดนํ้าน้ีจะเปนแบบอัตโนมัติ เม่ือถูกไฟ

เผาที่อุณหภูมิที่กาํหนดไว เชน พ้ืนท่ีทั่วไปมักจะทํางานท่ี

อุณหภูมิ 165 องศาฟาเรนไฮต หรือพ้ืนท่ีในหลังคาจะ

ทํางานท่ีอุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮต ความดันนํ้าท่ีจะ

เหมาะสมจะอยูในชวง 20-30 ปอนด/ตร.นิ้ว การฉีดนํ้าจะ

ฉีดกระจายมีชนิดหัวท่ีติดชี้ลง (Pendent Type) ใชกับพ้ืนท่ี

ทั่วไป และใชติดท่ีเพดาน ชนิดหัวชี้ขึ้น (Upright Type) ใช 

 

ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบลอหมุน ( FIRE HOSE 
RED CABINET, FHRC )ประกอบดวย                    
1.หัวจายน้ําดับเพลิง 2.สายฉีดน้าํดับเพลิง 3.เครือ่ง
ดับเพลิงหิ้วชนิดผงเคมี  
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เครื่องดับเพลิงหิ้วชนิดผงเคมีแหง ( FIRE  

EXTINGISHER. DRY CHEMICAL ) 

  

ถังเก็บน้ําสํารอง  (ROOF WATER TANK) 

 

ระบบชวยเหลืออาคาร 

 

พัดลมอัดอากาศ  ( PRESSURIZE  FAN )   

เพ่ืออัดอากาศในบันไดหนีไฟทั้งสองดาน กันไมใหควันไฟ

เขามาภายในบันไดหนีไฟ 

 

ประตูทนไฟ (FIRE RESISTANT DOOR) 
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บันไดหนีไฟ (Fire Escape Exit) 

 

ลิฟทดับเพลิง (FIRE MAN LIFT) 

ภายในปลองลิฟทจะติดต้ังระบบอดัอากาศไวดานบน เพ่ือ

ปองกันควันไฟเขา 

 

ปายบอกทางหนีไฟ ( FIRE  EXIT SIGN )   

 

ระบบกระจายเสียง (SOUND SYSTEM)              

เปนอปุกรณใชสําหรับประกาศในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิหรือ

เพลิงไหม  จะติดต้ังอยูบริเวณ ฝาดานหนาทางเขา

สํานักงาน ทั้ง 2 ดานของอาคาร  
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ระบบกลองวงจรปด (CCTV SYSTEM) 

 

ไฟฉุกเฉินสํารอง  ( EMERGENCY LIGHT ) 

เปนไฟฉุกเฉินเพ่ือสองทางโดยจายไฟจากแบตเตอร่ีแหง  

ติดต้ังภายในและชองบันไดหนีไฟจะสามารถจายไฟไดไม

นอยกวา 2 ชั่วโมง  

 

 

 

เครื่องกําเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

 

นักดับเพลิง (EMERGENCY TEAM) 
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ระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 

 

หองควบคุม (CONTROL ROOM –BAS ROOM) 

จุดรวมพล(ASSEMBLY POINT) 

 

เม่ือเหตุเพลิงไหม พนักงานหรือผูอยูในอาคารตองมา

รวมกันท่ีจุดรวมพล 

 

ถนนรอบอาคาร

 

หัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร ( FIRE DEPARTMENT 

CONNECTIONS )   
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

นางสาวปณฑารีย เพ็งจํารัส เกิดเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2525 ท่ีจังหวัดพังงา สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อป 2549 และเขาทํางานเปน

สถาปนิก ท่ีบริษัทพูล แอนด เอฟที ถึงป 2551 จากน้ันเขาทํางานเปนสถาปนิก ท่ีบริษัทไซด สแปซิฟก ถึงป 

2553 และเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปการศึกษา 2551 
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