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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ครัง้ที ่31 ประจาํป พ.ศ. 2560 จดัข้ึนเม่ือวันท่ี
29 มิถุนายน ถึงวันท่ี 1 กรกฏาคม 2560 ณ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร ซึง่จดัวาเปนงานใหญประจาํป
ท่ีผูท่ีอยูในวงการความปลอดภัยไดมีโอกาสมา
พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความเห็นและอัพเดท
วิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ

ซึง่กอนถงึวันจดังานดังกลาว มีเหตุการณ
สาํคัญเม่ือชวงเชาของวันท่ี 14 มิถนุายน ไดเกดิ
เหตุเพลิงไหมอาคารอพารทเมนต “แกรนดเฟล
ทาวเวอร” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่
เปนอาคารสูง 27 ชั้น มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
หลายราย จากขอสันนิษฐานของการเกิดเหตุ
เพลิงไหมและลุกลามข้ึนท่ีสงูอยางรวดเร็วนัน้มี
สวนจากวัสดุท่ีใชปดตกแตงผนงัอาคาร จากบท
วิเคราะหของผูเชีย่วชาญหลายทานกลาวตรงกนั
วาวัสดุตกแตงผนงัเปนวัสดุท่ีลุกลามไฟไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเหตุการณเชนนี้เคยเกิดข้ึนในหลาย
ประเทศ เชน ตะวันออกกลาง จีน และประเทศ
ไทยกเ็คยเกดิข้ึนท่ีอาคารสงูยานถนนรัชดาภิเษก
เปนแรงกระตุนใหวงการวิศวกรรมปองกนัอัคคีภัย
หันมาใหความสนใจเปนพิเศษ

จากกรณีดังกลาว ทําใหในงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย คร้ังท่ี 31 ทีมงาน
ของนปิปอนท้ังครูฝกและพนกังานขาย ตองตอบ
คําถามและแลกเปล่ียนความเห็นในเร่ืองเหตุ
เพลิงไหมท่ีเกิดชึน้อยางกวางขวาง

ในประเทศไทยมีกฎหมายในการปองกนั
อัคคีภัยในอาคารหรือในโรงงานอุตสาหกรรมอยู
หลายฉบบั อาทิ พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535
และพระราชบญัญติัอาชวีอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แต 
เม่ือเกดิเหตุเพลิงไหมมักไมสามารถระงบัยบัยงัได
ท้ังท่ีภาครัฐไดวางมาตรฐานการปองกนัอัคคีภัย
ไวในกฎหมายคอนขางรัดกุม

ซึ่งตามกฎหมาย นอกจากจะตองติดต้ัง
อุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน
เคร่ืองดับเพลิงแบบยกห้ิว ระบบสญัญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิง ระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิง (Sprinkler) หรือระบบดับเพลิง
อัตโนมัติแลว ยังตองจัดใหมีหนวยดับเพลิงใน
สถานประกอบการ การฝกอบรมดับเพลิงข้ันตน
ใหกับบุคลากรรอยละ 40 ของจํานวนบุคลากร
ในสถานประกอบการ ตองฝกซอมดับเพลิงและ
อพยพหนไีฟอยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมไปถงึการ
ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และตรวจสอบระบบไฟฟา
ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 อีกดวย
และจากขอกฎหมายดังกลาวชวยลดโอกาสและ
สถิติการเกิดอัคคีภัยอยางเปนรูปธรรม

ในสวนปญหาท่ียงัเกิดความเสีย่งตอการ
เกิดอัคคีภัยซึ่งจะยังความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสนินัน้ ในกลุมอาคารสงูมีหลายอาคารท่ีมี
อุปกรณตามกาํหนดของพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แตก็มักจะพบวาอุปกรณ
เหลานั้นอยูใสภาพชํารุดไมสามารถใชงานได

จากท่ีกลาวมานี้ และจากประสบการณ
ท่ีนิปปอนไดมีสวนรวมเขาตรวจสอบอุปกรณ

โดย กัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง กรรมการผูจัดการ
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ความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบ
การกอนฝกซอมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
มักพบปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึนคือ

 ปญหาเรื่องระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม (Fire Alarm System) เกิดสญัญาณ
ผดิพลาด (Error) และทําใหกระด่ิงแจงเหตุดังข้ึน
โดยมิไดเกดิจากกรณเีพลิงไหมซึง่อาจเกดิจากตัว

ระบบเครือ่งสูบน้ําไมสามารถใชงานได หรือ
พบวาชดุเคร่ืองสบูน้าํถกูปดไวในตําแหนงควบคุม
ดวยมือ (Manual) หรือในอาคารบางแหงระบบ

เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงชํารุดใชงานไมได
จากตัวอยางกลาวมา นิปปอน ตองการ

สะทอนปญหาใหทานเจาของอาคารหรือสถาน
ประกอบการไดทราบ โดยตองทําการปรับปรุง
หรือซอมบาํรุงอยางเรงดวน ท้ังนี ้อุปกรณความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยสาํหรับอาคารสงูและโรงงาน
อุตสาหกรรมแบงออกไดเปน 3 สวนหลัก คือ

สวนที ่1 อปุกรณแจงเตอืนภยั
ซึ่ งจะประกอบดวย อุปกรณตรวจจับ

ควันไฟ ตรวจจบัความรอนหรือตรวจจบัเปลวไฟ
รวมถึงอุปกรณการแจงเหตุดวยมือเม่ือพบเห็น
เหตุเพลิงไหม (Manual Pull Station) ตองอยูใน
สภาพพรอมใชงานและตองมีการตรวจซอมบาํรุง
อยางนอย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อให
แนใจวาระบบอยูในสภาพพรอมใชงานกรณมีีเหตุ
เพลิงไหมกอนสถานการณจะเติบโตถงึข้ันรุนแรง
สามารถทําการระงบัเหตุหรืออพยพคนออกจาก
อาคารเพื่อความปลอดภัย

สวนที ่2 อปุกรณระงบัเหตุ
ประกอบดวยอุปกรณตางๆ ท่ีสามารถ

พิจารณาตรวจสอบเบื้องตนได ดังตอไปนี้
2.1 เครือ่งดบัเพลงิแบบยกห้ิว (Portable

Fire Extinguish) ซึ่งจะตองเลือกใชใหตรงกับ
สภาพความเสี่ยง ไดแก

 กรณีเปนโรงงานอุตสาหกรรม ตอง
ติดต้ังทุกระยะ 20 เมตร/ตอเคร่ือง

 อาคารสงูตองติดต้ังทุกระยะ 45 เมตร
ตอ 1 เคร่ือง ในขนาดไมตํ่ากวา 4 กิโลกรัม

หรือ10 ปอนด
 โดยตองมีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิง

6 เดือน/คร้ัง

อุปกรณตรวจจบัเสือ่มสภาพหรือสายไฟในระบบ
ชํารุดสรางความสับสนใหผูอยูในอาคาร สถาน
ประกอบการบางแหงแกปญหาดวยการปดหรือ
ตัดระบบไฟฟาท่ีควบคุมระบบโดยมิไดวิเคราะห
สาเหตุหรือเขาตรวจสอบท่ีตรงจดุสงผลใหอุปกรณ
เหลานั้นถูกปดอยางถาวรทําใหใชงานไมได

 ในอาคารบางแหงพบวา มีการปด
ครอบตัวสัญญาณตรวจจับควันไฟ (Smoke
Detector) และตวัหัวกระจายน้าํ (Sprinkler) ซึง่
คาดวามีการปรับปรุงพื้นท่ีในระหวางปรับปรุง
เพือ่มิใหระบบทํางานหรือสงเสยีงรบกวนผูท่ีอยู
ในอาคาร แตหลังเสร็จสิน้การปรับปรุง อุปกรณ
ดังกลาวมิไดถกูปรับใหอยูในสภาพพรอมทํางาน
ทําใหพื้นท่ีดังกลาวระบบแจงเหตุจะไมทํางาน
สงผลใหเกดิความสญูเสยีโดยไมต้ังใจ

 ตามปกตทิุกช้ันของอาคารทีจ่ะตอง
มรีะบบหัวกระจายน้าํดบัเพลงิ (Sprinkler) แต
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2.2 ระบบน้าํดบัเพลงิ
2.2.1 ภายในอาคาร (In Door) ติดต้ังสาย

ฉีดน้าํดับเพลิง (Hose Reel) ขนาด 1"x100 ฟตุ
หรือสายดับเพลิงชุด (Hose Rack) ขนาด 1.5"
x100 ฟตุ พรอมมีวาลวจายน้าํขนาด 2.5" สาํหรับ
การดับเพลิงข้ันรุนแรงในทุกระยะไมเกิน 64
เมตร/1 ชุด

2.2.2 ภายนอกอาคาร (Out Door) ติดต้ัง
สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose) ขนาด 2.5"x
20 เมตร หรือ 30 เมตรตอ 1 ชุดในทุกระยะ
ไมเกิน 64 เมตร

2.2.3 แรงดันน้าํจดุปลายทางตองมีแรงดัน
ท่ี 65 - 100 ปอนด/ตารางนิ้ว

หมายเหตุ : ระบบน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ัง
พจิารณากบัอาคารดังนี้

 อาคารสงู ท่ีมีความสงูต้ังแต 23 เมตร
ซึ่งตองมีระบบหัวกระจายน้ํา (Sprinkler)

 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีพื้นท่ีจัดเก็บ
วัตถดิุบหรือวัตถท่ีุติดไฟได 1,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป

 ระบบเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงตองมีปริมาณ
การจายน้าํไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที และมี
น้ําฉีดตอเนื่องไมนอยกวา 30 นาที

ประกอบการตองมีการฝกซอมดับเพลิงอพยพ
หนีไฟอยางนอยปละ 1 คร้ัง

 จากในงานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย
แหงชาติคร้ังท่ี 31 ปนี ้นปิปอนจงึไดเนนนาํเสนอ
บริการดานการซอมบํารุงอุปกรณ (Service &
Maintenance) ดังนี้

สวนที ่3  ระบบสนบัสนนุ
ประกอบดวย
3.1 ปายทางออกฉุกเฉิน
3.2 ไฟฉุกเฉิน
3.3 ประตูทางออกฉุกเฉิน
และในสถานประกอบการ และอาคาร

1. การตรวจสอบระบบสญัญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม (Fire Alarm System Testing)

2. การตรวจสอบ/ทดสอบประสทิธภิาพ
เคร่ืองปมน้าํดับเพลิง (Performance Fire Pump
Testing)

3. การตรวจสอบ/ทดสอบอัตราการไหล
และแรงดันของจุดหัวจายน้ําดับเพลิง (Fire
Hydrant Flow Testing)

4. การตรวจสอบ/ทดสอบระบบสปริง-
เกลอรน้ํา/โฟม ท้ังระบบทอเปยกและทอแหง
(Foam/Sprinkler System Testing, Wet Pipe
System & Preaction system)

5. การตรวจสอบ/ทดสอบระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (Fire Suppression System) FM-200,
Novec 1230, IG 541, IG100, Aerosol, CO2

6. การตรวจสอบ/ทดสอบน้าํยาดับเพลิง
โฟม (Foam Concentration Testing Foam
Solution Testing)

ซึง่บริการดังกลาวนาจะเปนประโยชนใน
การเพิ่มความเชื่อม่ันในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและชวยใหระบบตางๆ เปนไปตามขอ
กาํหนดของกฎหมาย ท้ังนี ้นปิปอนไดใหบริการ
โดยใชเคร่ืองมือและแนวทางการตรวจสอบตาม
มาตรฐาน NFPA

และกอนจะจบการนาํเสนอรายละเอยีด
ในครัง้นี ้นปิปอนขอขอบพระคณุ พลเอกศริชัิย
ดษิฐกุล รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน และ
ทานผูมีเกียรติทุกทานที่เขามาเย่ียมชมสวน
แสดงสนิคาของบรษิทั นปิปอน เคมคิอล จํากัด
เปนกําลงัใจสาํคญัของพวกเราชาวนปิปอนใน
การพัฒนาสินคาและบริการใหดีย่ิงขึ้นเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการลกูคา ขอบคณุครบั


