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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ครัง้ ที่ 31 ประจําป พ.ศ. 2560 จัดขึน้ เมือ่ วันที่
29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ณ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดวาเปนงานใหญประจําป
ที่ผูที่อยูในวงการความปลอดภัยไดมีโอกาสมา
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและอัพเดท
วิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ
ซึง่ กอนถึงวันจัดงานดังกลาว มีเหตุการณ
สําคัญเมือ่ ชวงเชาของวันที่ 14 มิถนุ ายน ไดเกิด
เหตุเพลิงไหมอาคารอพารทเมนต “แกรนดเฟล
ทาวเวอร” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่
เปนอาคารสูง 27 ชั้น มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
หลายราย จากขอสันนิษฐานของการเกิดเหตุ
เพลิงไหมและลุกลามขึน้ ที่สงู อยางรวดเร็วนัน้ มี
สวนจากวัสดุทใี่ ชปด ตกแตงผนังอาคาร จากบท
วิเคราะหของผูเ ชีย่ วชาญหลายทานกลาวตรงกัน
วาวัสดุตกแตงผนังเปนวัสดุทลี่ กุ ลามไฟไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเหตุการณเชนนี้เคยเกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ เชน ตะวันออกกลาง จีน และประเทศ
ไทยก็เคยเกิดขึน้ ทีอ่ าคารสูงยานถนนรัชดาภิเษก
เปนแรงกระตุน ใหวงการวิศวกรรมปองกันอัคคีภยั
หันมาใหความสนใจเปนพิเศษ

จากกรณี ดั งกล าว ทําให ในงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ครั้งที่ 31 ทีมงาน
ของนิปปอนทัง้ ครูฝก และพนักงานขาย ตองตอบ
คําถามและแลกเปลี่ ยนความเห็นในเรื่ องเหตุ
เพลิงไหมที่เกิดชึน้ อยางกวางขวาง
ในประเทศไทยมีกฎหมายในการปองกัน
อัคคีภยั ในอาคารหรือในโรงงานอุตสาหกรรมอยู
หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แต
เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหมมกั ไมสามารถระงับยับยังได
ทัง้ ทีภ่ าครัฐไดวางมาตรฐานการปองกันอัคคีภยั
ไวในกฎหมายคอนขางรัดกุม

ซึ่งตามกฎหมาย นอกจากจะตองติดตั้ง
อุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน
เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้ ระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิง ระบบหัวกระจาย
น้ําดับเพลิง (Sprinkler) หรือระบบดับเพลิง
อัตโนมัติแลว ยังตองจัดใหมีหนวยดับเพลิงใน
สถานประกอบการ การฝกอบรมดับเพลิงขัน้ ตน
ใหกับบุคลากรรอยละ 40 ของจํานวนบุคลากร
ในสถานประกอบการ ตองฝกซอมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 ครัง้ รวมไปถึงการ
ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และตรวจสอบระบบไฟฟา
ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 อีกดวย
และจากขอกฎหมายดังกลาวชวยลดโอกาสและ
สถิติการเกิดอัคคีภัยอยางเปนรูปธรรม
ในสวนปญหาทีย่ งั เกิดความเสีย่ งตอการ
เกิดอัคคีภัยซึ่ งจะยั งความสูญเสียทั้ งชีวิตและ
ทรัพยสนิ นัน้ ในกลุม อาคารสูงมีหลายอาคารทีม่ ี
อุปกรณตามกําหนดของพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แตก็มักจะพบวาอุปกรณ
เหลานั้นอยูใสภาพชํารุดไมสามารถใชงานได
จากที่กลาวมานี้ และจากประสบการณ
ที่นิปปอนไดมีสวนรวมเขาตรวจสอบอุปกรณ
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ความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบ
การกอนฝกซอมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
มักพบปญหาสวนใหญทเี่ กิดขึน้ คือ
 ปญหาเรื่องระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม (Fire Alarm System) เกิดสัญญาณ
ผิดพลาด (Error) และทําใหกระดิง่ แจงเหตุดงั ขึน้
โดยมิไดเกิดจากกรณีเพลิงไหมซงึ่ อาจเกิดจากตัว

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชํารุดใชงานไมได
จากตัวอยางกลาวมา นิปปอน ตองการ
สะทอนปญหาใหทานเจาของอาคารหรือสถาน
ประกอบการไดทราบ โดยตองทําการปรับปรุง
หรือซอมบํารุงอยางเรงดวน ทัง้ นี้ อุปกรณความ
ปลอดภัยดานอัคคีภยั สําหรับอาคารสูงและโรงงาน
อุตสาหกรรมแบงออกไดเปน 3 สวนหลัก คือ
สวนที่ 1 อุปกรณแจงเตือนภัย
ซึ่ ง จะประกอบด วย อุ ป กรณ ตรวจจั บ
ควันไฟ ตรวจจับความรอนหรือตรวจจับเปลวไฟ
รวมถึงอุปกรณการแจงเหตุดวยมือเมื่อพบเห็น
เหตุเพลิงไหม (Manual Pull Station) ตองอยูใ น
สภาพพรอมใชงานและตองมีการตรวจซอมบํารุง
อยางนอย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อให
แนใจวาระบบอยูใ นสภาพพรอมใชงานกรณีมเี หตุ
เพลิงไหมกอ นสถานการณจะเติบโตถึงขัน้ รุนแรง
สามารถทําการระงับเหตุหรืออพยพคนออกจาก
อาคารเพื่อความปลอดภัย
สวนที่ 2 อุปกรณระงับเหตุ
ประกอบดวยอุปกรณตางๆ ที่สามารถ
พิจารณาตรวจสอบเบื้องตนได ดังตอไปนี้
2.1 เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้ (Portable
Fire Extinguish) ซึ่งจะตองเลือกใชใหตรงกับ
สภาพความเสี่ยง ไดแก
 กรณี เป น โรงงานอุ ตสาหกรรม ต อง
ติดตัง้ ทุกระยะ 20 เมตร/ตอเครื่อง
 อาคารสูงตองติดตัง้ ทุกระยะ 45 เมตร
ตอ 1 เครื่อง ในขนาดไมต่ํากวา 4 กิโลกรัม

อุปกรณตรวจจับเสือ่ มสภาพหรือสายไฟในระบบ
ชํารุดสรางความสับสนใหผูอยูในอาคาร สถาน
ประกอบการบางแหงแกปญ
 หาดวยการปดหรือ
ตัดระบบไฟฟาทีค่ วบคุมระบบโดยมิไดวเิ คราะห
สาเหตุหรือเขาตรวจสอบทีต่ รงจุดสงผลใหอปุ กรณ
เหลานั้นถูกปดอยางถาวรทําใหใชงานไมได
 ในอาคารบางแหงพบวา มีการปด
ครอบตัวสัญญาณตรวจจับควันไฟ (Smoke
Detector) และตัวหัวกระจายน้าํ (Sprinkler) ซึง่
คาดวามีการปรับปรุงพื้นที่ในระหวางปรับปรุง
เพือ่ มิใหระบบทํางานหรือสงเสียงรบกวนผูท อี่ ยู
ในอาคาร แตหลังเสร็จสิน้ การปรับปรุง อุปกรณ
ดังกลาวมิไดถกู ปรับใหอยูใ นสภาพพรอมทํางาน
ทําใหพื้นที่ดังกลาวระบบแจงเหตุจะไมทํางาน
สงผลใหเกิดความสูญเสียโดยไมตั้งใจ
ระบบเครือ่ งสูบน้ําไมสามารถใชงานได หรือ หรือ10 ปอนด
 โดยตองมีการตรวจสอบเครือ
่ งดับเพลิง
 ตามปกติทุกชัน
้ ของอาคารทีจ่ ะตอง พบวาชุดเครือ่ งสูบน้าํ ถูกปดไวในตําแหนงควบคุม
มีระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง (Sprinkler) แต ดวยมือ (Manual) หรือในอาคารบางแหงระบบ 6 เดือน/ครัง้

SAFET Y LIFE 2

2.2 ระบบน้าํ ดับเพลิง
2.2.1 ภายในอาคาร (In Door) ติดตัง้ สาย
ฉีดน้าํ ดับเพลิง (Hose Reel) ขนาด 1"x100 ฟุต
หรือสายดับเพลิงชุด (Hose Rack) ขนาด 1.5"
x100 ฟุต พรอมมีวาลวจายน้าํ ขนาด 2.5" สําหรับ
การดับเพลิงขั้นรุนแรงในทุกระยะไมเกิน 64
เมตร/1 ชุด
2.2.2 ภายนอกอาคาร (Out Door) ติดตัง้
สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose) ขนาด 2.5"x
20 เมตร หรือ 30 เมตรตอ 1 ชุดในทุกระยะ
ไมเกิน 64 เมตร
2.2.3 แรงดันน้าํ จุดปลายทางตองมีแรงดัน
ที่ 65 - 100 ปอนด/ตารางนิ้ว
หมายเหตุ : ระบบน้ําดับเพลิงที่ติดตั้ง
พิจารณากับอาคารดังนี้
 อาคารสูง ทีม
่ คี วามสูงตัง้ แต 23 เมตร
ซึ่งตองมีระบบหัวกระจายน้ํา (Sprinkler)
 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จัดเก็บ
วัตถุดบิ หรือวัตถุทตี่ ดิ ไฟได 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
 ระบบเครือ
่ งสูบน้าํ ดับเพลิงตองมีปริมาณ
การจายน้าํ ไมนอ ยกวา 30 ลิตรตอวินาที และมี
น้ําฉีดตอเนื่องไมนอยกวา 30 นาที

สวนที่ 3 ระบบสนับสนุน
ประกอบดวย
3.1 ปายทางออกฉุกเฉิน
3.2 ไฟฉุกเฉิน
3.3 ประตูทางออกฉุกเฉิน
และในสถานประกอบการ และอาคาร

ประกอบการตองมีการฝกซอมดับเพลิงอพยพ
หนีไฟอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จากในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาติครัง้ ที่ 31 ปนี้ นิปปอนจึงไดเนนนําเสนอ
บริการดานการซอมบํารุงอุปกรณ (Service &
Maintenance) ดังนี้

1. การตรวจสอบระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม (Fire Alarm System Testing)
2. การตรวจสอบ/ทดสอบประสิทธิภาพ
เครือ่ งปม น้าํ ดับเพลิง (Performance Fire Pump
Testing)
3. การตรวจสอบ/ทดสอบอัตราการไหล
และแรงดั นของจุ ดหั วจ ายน้ํา ดั บเพลิ ง (Fire
Hydrant Flow Testing)
4. การตรวจสอบ/ทดสอบระบบสปริงเกลอรน้ํา/โฟม ทั้งระบบทอเปยกและทอแหง
(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/ทดสอบน้าํ ยาดับเพลิง
โฟม (Foam Concentration Testing Foam
Solution Testing)
ซึง่ บริการดังกลาวนาจะเปนประโยชนใน
การเพิ่มความเชื่อมั่นในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและชวยใหระบบตางๆ เปนไปตามขอ
กําหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ นิปปอนไดใหบริการ
โดยใชเครือ่ งมือและแนวทางการตรวจสอบตาม
มาตรฐาน NFPA
และกอนจะจบการนําเสนอรายละเอียด
ในครัง้ นี้ นิปปอนขอขอบพระคุณ พลเอกศิรชิ ยั
ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน และ
ทานผูมีเกียรติทุกทานที่เขามาเยี่ยมชมสวน
แสดงสินคาของบริษทั นิปปอน เคมิคอล จํากัด
เปนกําลังใจสําคัญของพวกเราชาวนิปปอนใน
การพัฒนาสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการลูกคา ขอบคุณครับ
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