
การใช้อาคารอย่างไรให้ปลอดภยั 
อาคารสํานักงานหรือโรงพยาบาลหรืออาคารชุดพกัอาศัยอาคารสามประเภทนีเ้ป็นอาคารทีบุ่คคลภายนอกเข้าไปใช้แล้วทาํ
อย่างไรจึงจะปลอดภัยเพราะอาคารสามประเภทนีเ้ป็นอาคารทีบุ่คคลภายนอกบางท่านไม่รู้หรือคุ้นเคยการใช้อาคารจึงไม่รู้
ทางหนีทไีล่   บุคคลภายนอกทีเ่ข้าไปใช้ในเบือ้งต้นทเีข้าไปใช้อาคารขั้นแรกเราควรจะสังเกตก่อนคอื   

ป้ายทางหนีไฟ 
 

 

เพราะป้ายแสดงบอกทางทีอ่อกนอกสถานทีท่ีป่ลอดภัยกรณเีกดิเหตุฉุกเฉินออกทางหนีไฟ 
อาคารท่ีใช ้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน และอาคารอยู ่อาศยัรวมตั้งแต่  4 หน่วยข้ึนไปและหอพกั ท่ีมีความสูง
ตั้งแต่  2 ชั้นข้ึนไป และอาคารตามอ่ืนๆท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ 
ละชั้นต ้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด ้วยตวัอกัษรขนาดท่ีมีความสูงไม่ น ้อยกวา่ 10 เซนติเมตร 
หรือสญัลกัษณ ท่ีอยู ่ในตาํแหน่ งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนตลอดเวลา และตอ้งมีแสงสว ่างจากระบบไฟฟ าฉุกเฉิน
เพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทางหนีไฟได ชดัเจนขณะเพลิงไหม ้   ติดตั้งใหเ้ห็นชดัในช่องทางเดินหรือทุกๆ 24 
เมตร(ว.ส.ท.) หรือ ไม่เกิน 30 เมตร (NFPA 101) ซ่ึงเป็นระยะการมองเห็น เม่ือวดัจากจุดท่ียนืไปยงัป้ายท่ีอยู่
ใกลสุ้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 

 
 

มาตรฐานโคมไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน 
ใชเ้พื่อการใหแ้สงสวา่งเพื่อการหนีภยั  
เม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติลม้เหลว 
 เพื่อใหเ้ห็นทางหนีภยัชดัเจน และหนีภยัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 เพื่อใหเ้ห็นอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือและอุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีติดตั้งตามเสน้ทางหนีไฟไดอ้ยา่งชดัเจน 

ความส่องสวา่ง 
พื้นทางเดินบนทางไปสู่ทางหนีไฟ บนัได  

• ตอ้งสวา่งเฉล่ียอยา่งนอ้ย 10 ลกัซ์  แต่ ไม่ตํ่ากวา่ 1 ลกัซ์  หรือ 15 ลกัซ์สาํหรับ  
  พื้นท่ีงานอนัตราย   

•  วดัท่ีพื้น และค่าสูงสุดต่อค่าตํ่าสุดไม่เกิน   40:1 
•  ทาํงานเม่ือไฟฟ้าดบัหรือแสงสวา่งปกติ  ดบั 
•   แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตอ้งเช่ือถือได ้
•  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ตอ้งสบัถ่ายกระแส    ไฟไดภ้ายใน 5 - 10 วินาที จ่ายไฟฟ้าไดน้านไม่นอ้ยกวา่

90-120นาที (ตามกฎหมายไทย 2 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบสปริงเกลอร์ดบัเพลงิ 
 

อาคารทีท่่านเข้าไปใช้มีระบบหัวฉีดนํา้ดบัเพลงิหรือไม่ ถ้ามเีป็นสีอะไร ซ่ึงจะบ่งบอกอุณหภูมขิองหัวกระจายนํา้ดับเพลงิ 
 

 
 

อุณหภูมทิาํงานของหัวกระจายนํา้ดบัเพลงิ 
 
 

 

ประเภทของพื้นท่ี 
ครอบครอง 

ระยะห่างสูงสุดของหวั
กระจายนํ้า 
ดบัเพลิงท่ีท่อยอ่ยเดียวกนั 
เมตร(ฟุต) 

ระยะห่างสูงสุดของหวั
กระจายนํ้า 
ดบัเพลิงท่ีท่อยอ่ยแต่ละท่อ 
เมตร(ฟุต) 

อนัตรายนอ้ย 4.6(15) 4.6(15) 
อนัตรายปานกลาง 4.2(14) 4.2(14) 
อนัตรายมาก 3.7(12) 3.7(12) 

 

 



ประตูหนีไฟ 

 
 
 

ประตูหนีไฟตอ้งทาํดว้ยวสัดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบั
ใหบ้านประตูปิดไดเ้อง 
� ประตูหนีไฟมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร 
� สูงไม่นอ้ยกวา่ 1.90 เมตร 
และตอ้งสามารถเปิดออกไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ประตู 
หรือทางออกสู่ บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 

 
 

บนัไดหนีไฟตอ้งทาํวสัดุทนไฟและไม่ผกุร่อน เช่น คอนกรีตเสริมเหลก็เป็นตน้ 
� ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร 
� ลูกนอนกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 22 เซนติเมตร 
� ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20เซนติเมตร 
� มีชานพกักวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร 
� มีราวบนัไดอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้น 
ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวยีนและทางหนีไฟจะต้องไม่เป็นทีว่างเกบ็ของทีก่ดีขวางทางหนีไฟ 

 



ตู้หัวฉีดนํา้ดบัเพลงิ 

 
 

ทุกชั้นของอาคารตอ้งจดัใหมี้ตูห้วัฉีดนํ้ าดบัเพลิงท่ีประกอบดว้ยหวัต่อสายฉีดนํ้ าดบัเพลิง
พร้อมสายฉีดนํ้ าดบัเพลิงขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 25มิลลิเมตร (1 น้ิว) และหวัต่อสายฉีดนํ้ า
ดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็วขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 65มิลลิเมตร (2 ½ น้ิว) พร้อมทั้งฝา
ครอบและโซ่ร้อยติดไวทุ้กระยะห่างกนัไม่เกิน 64.00 เมตรและเม่ือใชส้ายฉีดนํ้ าดบัเพลิงยาว
ไม่เกิน 30.00เมตร ต่อจากตูห้วัฉีดนํ้ าดบัเพลิงแลว้สามารถนาํไปใชด้บัเพลิงในพ้ืนท่ีทั้งหมด
ในชั้นนั้นได ้
สาํหรับอาคารสูง บริเวณหอ้งโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงทุกชั้นตอ้งติดตั้งตูส้ายฉีด 
นํ้าดบัเพลิงหรือหวัต่อสายฉีดนํ้ าดบัเพลิงและอุปกรณ์ดบัเพลิงอ่ืนๆ 
� มีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ ชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับดบัเพลิงท่ีเกิด 
จากประเภทของวสัดุท่ีมีในแต่ละชั้นไม่นอ้ยกวา่ 1เคร่ืองต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ ชั้นละ 1เคร่ือง 

 
 
 
 



ลฟิต์ 

 
 
 
 

หน้าลฟิต์ต้องมีป้ายเตือนดงันี ้
 

 
แผนผงัทางหนีไฟ 

 
 

 
 

ป้ายบอกชัน้ตําแหน่งท่ีทา่นอยู่ 



 
ป้ายเตือนห้ามการใช้ลฟิต์ 

 
อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ Manual Pull Station ติดตั้งในตาํ แหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยูบ่ริเวณ 
ทางเขา้ออกและทางหนีไฟต่าง ๆ และ ตามทางเดินทางหน่วยงานผูเ้ช่าหรือผูใ้ชอ้าคารเม่ือ 

พบเหตุเพลิงไหมส้ามารถใชอุ้ปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุ 

 

อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ (Manual Pull Station) 
 อุปกรณ์แจง้เตือนเป็นอุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม ้แจง้เหตุดว้ยเสียงและแจง้เหตุดว้ยแสง 
เช่น Alarm Bell เพื่อส่งสญัญาณเสียงเตือนและ Strobe Light เพื่อบุคคลท่ีมีปัญหาทางการได ้
ยนิ โดยการส่งสญัญาณเตือนดว้ยแสงกระพริบท่ีมีความสวา่งเพยีงพอท่ีจะกระตุน้เตือนใหผู้อ้ยูใ่นอาคาร
ทราบการเกิดเหตุและสามารถอพยพไดท้นั 



เคร่ืองส่งสญัญาณแสง(Strobe Light) 

เคร่ืองส่งสญัญาณเสียง (Alarm Bell) 

อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยเสียง 

มีความดงัมากกวา่เสียงรบกวน เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 10 dBA นานไม่นอ้ยกวา่ 60 วนิาที และ 
� ความดงัท่ีจุดใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 65 dBA และไม่เกิน 105 dBA 
� เสียงสาํหรับปลุกผูท่ี้หลบันอนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 70 dBA 
� ในท่ีท่ีมีเสียงรบกวนมากกวา่ 95 dBA หรือในท่ีท่ีแจง้เหตุดว้ย 
เสียงแลว้มีปัญหา ตอ้งใชแ้จง้เหตุดว้ยแสงแทน 
� ตอ้งติดตั้งอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีภายนอกอาคาร ซ่ึงไดย้นิไดห้รือเห็นไดจ้ากทางเขา้หลกัของ
อาคาร 
อุปกรณ์ตรวจจบัประเภทตรวจจบัความร้อน(Heat Detector) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้าหรับ 
ตรวจจบัความร้อนของวตัถุท่ีถูกไฟไหม ้ความร้อนจากการเผาไหมข้องวตัถุ และ อุปกรณ์ 
ตรวจจบัควนั สามารถตรวจจบัควนัไดดี้ โดยเลือกใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัข้ึนกบัประเภทของพ้ืนท่ีใชง้าน 

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัไม่เกิน 7.2 เมตร 
� ติดตั้งท่ีระดบัความสูงไม่เกิน 4 เมตร 
� สาํหรับอาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีสูงมากกวา่ 4 เมตรอาจเพ่ิมความสูงไดอี้กไม่เกิน 6 เมตร 
� ระยะห่างจากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 300 มม. 



 

Heat Detector 

Smoke Detector 

อุปกรณ์ตรวจควนัชนิดจุด ติดตั้งในระดบัสูงไม่เกิน 10.5 ม. 
-อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดลาํแสง(Beam Detector) ติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน 25 ม. 
-ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัไม่เกิน 9 เมตร 
-ห่างจากผนงักั้นไม่เกิน 4.5 ม.แต่ไม่นอ้ยกวา่ 300 มม. 
- ห่างจากหวัจ่ายลมไม่นอ้ยกวา่400 มม. 
 
หากอาคารท่ีท่านเขา้ไปใชมี้อุปกรณ์เช่นน้ี ท่านพอจะมัน่ใจไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้นแต่ตอ้งสอบถามเจา้ของ
อาคารหรือผูดู้แลวา่ไดมี้การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายหรือไม่หรืออุปกรณ์ท่ีท่านเห็นนั้นไดมี้การ
บาํรุงรักษาดีหรือไม่เพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใชไ้ดจ้ริงผูท่ี้ใชอ้าคารตอ้งกระตุน้ใหเ้จา้ของอาคาร
ตรวจสอบและบาํรุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้านตลอดเวลาครับ 
 
 
ผูเ้รียบเรียง  นายรณรงค ์ กระจ่างยศ 
                    กรรมการสมาคมผูต้รวจสอบและบริหารความปลอดภยัอาคาร 
                     8 เมษายน 54 
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