ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ในอาคาร
ความปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ในอาคาร
เมื่อสังคมใหญ่ขึ ้น ความเจริญต่างๆ ก็ต้องขยายตัวขึ ้นกลายเป็ นมหานครใหญ่ที่เต็มไปด้ วยอาคารต่างๆ เช่น สํานักงาน
ศูนย์การค้ า โรงแรม อพาร์ ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ หลายครัง้ ที่เราต้ องประสบกับเหตุการณ์อนั น่าเศร้ าใจ ที่เกิดขึ ้นในอาคาร
สาธารณะต่างๆ เหล่านี ้
อาคารสาธารณะ คืออาคารที่มีคนเป็ นจํานวนมากเข้ าไปใช้ ในแต่ละวัน ดังนัน้ ความปลอดภัยและความมัน่ คงแข็งแรงของ
อาคาร จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมากที่สดุ ไม่วา่ อาคารเหล่านันจะเป็
้
นอาคารประเภทใดหรื อมีวตั ถุประสงค์การใช้ งานที่
แตกต่างกันก็ตาม
เริ่มต้ นทําความรู้จกั กับกฎหมายควบคุมอาคาร
จุดประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารและเขตพื ้นที่ควบคุม
กฎหมายควบคุมอาคารใช้ บงั คับเฉพาะพื ้นที่ที่มีความเจริญและมีการก่อสร้ างอาคารแน่นหนา ซึง่ ในท้ องที่ใดจะประกาศให้ เป็ น
เขตควบคุมอาคารจะต้ องตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ซึง่ กฎหมายควบคุมอาคารจะดูแลในเรื่ องความมัน่ คงแข็งแรง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภยั ของอาคารโดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ
ระบบความปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายควบคุมอาคาร
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา พบว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ มักมีสาเหตุมาจากการสําลักควันไฟมากกว่าจากความร้ อน
ของเปลวเพลิง ดังนันจุ
้ ดประสงค์หลักในเรื่ องการป้องกันอัคคีภยั ไม่เพียงแต่จะเน้ นในด้ านของการดับไฟ แต่ยงั คงมีเรื่ องของ
เส้ นทางเพื่อใช้ ในการอพยพและป้องกันไม่ให้ ควันและไฟลุกลามหรื อแพร่กระจาย
สิง่ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภยั ในอาคาร
สิง่ สําคัญที่เราทุกคนควรรู้คือ เรื่ องของการหนีไฟและการระงับอัคคีภยั ในอาคารสูง ซึง่ เป็ นเรื่ องสําคัญที่เราต้ องเอาใจใส่และ
เตรี ยมความพร้ อมเป็ นพิเศษ
ระบบป้องกันและระงับ อัคคีภยั ในอาคารสูง
1. ความหมายของอาคารสูงและที่วา่ งโดยรอบอาคาร
อาคารที่มีความสูงตังแต่
้ 23 เมตรหรื อประมาณ 7 ชัน้ ต้ องจัดให้ มีความกว้ างของผิวการจราจรโดยรอบอาคารไม่ตํ่ากว่า 6
เมตร เพื่อความสะดวกในยามที่เกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงและรถกู้ภยั ต่างๆ จะเข้ าไปควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้
อย่างทันท่วงที
2. การติดตังแผนผั
้
งในตัวอาคาร

ต้ องติดตังแผนผั
้
งในแต่ละชันของอาคารที
้
่ระบุถงึ ตําแหน่งของห้ องทุกห้ อง เส้ นทางหรี ไฟ ตู้สายฉีดนํ ้า อุปกรณ์ดบั เพลิง และ
ลิฟท์สําหรับพนักงานดับเพลิงอย่างชัดเจน
3. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง ต้ องแยกเป็ นอิสระจากระบบอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ ไฟสํารองจะส่งไฟไปยังระบบต่างๆ ที่
จําเป็ นสําหรับการดับเพลิงและการหนีไฟได้ นานกว่า 2 ชัว่ โมง และจําเป็ นต้ องมีไฟสํารองตลอดเวลาสําหรับเครื่ องสูบนํ ้า ลิฟท์
ดับเพลิง ห้ อง ICU และระบบสื่อสาร
4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อาคารสูงจําเป็ นจะต้ องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทกุ ชัน้ ซึง่ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ 2 ตัว คือ Detector ซึง่ เป็ นตัวจับควัน
หรื อความร้ อนที่ผิดปกติ และ Alarm ซึง่ เป็ นตัวส่งสัญญาณในลักษณะของแสงหรื อเสียง
5. เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตังถั
้ งดับเพลิงทุกชันของอาคารเพื
้
่อการควบคุมเพลิงเบื ้องต้ นและต้ องจัดให้ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอย่าง Sprinkle system
6. ระบบเก็บนํ ้าสํารองและสายล่อฟ้า
ระบบเก็บนํ ้าสํารองสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการดับเพลิงแก่เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงได้ ส่วนสายล่อฟ้าจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้ เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า
7. บันไดหนีไฟในอาคารสูง
อาคารสูงทุกๆแห่งต้ องมีบนั ไดหนีไฟจากชันสู
้ งสุดลดลงสูพ่ ื ้นดินอย่างน้ อย 2 แห่ง โดยจะต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที่หาได้ ง่ายและไม่มี
สิง่ กีดขวาง ที่สําคัญจะต้ องไม่เป็ นบันไดเวียนเนื่องจากไม่สะดวกในขณะวิ่งลงมา สําหรับตึกที่มีชนใต้
ั ้ ดินตังแต่
้ 3 ชันขึ
้ ้นไปหรื อ
ลึกกว่า 7 เมตร ต้ องจัดให้ มีบนั ไดหนีไฟมาสูพ่ ื ้นดินด้ วย ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ไม่ควรใช้ บนั ไดภายในอาคารและบันไดเลื่อน
เพราะบันไดเหล่านี ้ไม่สามารถป้องกันควันไฟและเปลวไฟได้ และห้ ามใช้ ลฟิ ท์เด็ดขาดเพราะลิฟท์จะหยุดทํางาน
8. วัสดุที่เหมาะสมสําหรับผนังบันไดหนีไฟ
ผนังและประตูของช่องบันไดหนีไฟภายในตัวอาคารสูงต้ องทําจากวัสดุทนไฟ และต้ องเป็ นวัสดุที่ไม่ก่อให้ เกิดควันไฟ เช่น ผนัง
คอนกรี ตเสริมเหล็กหรื อผนังก่ออิฐทนไฟ เพื่อปิ ดกันไม่
้ ให้ เปลวไฟหรื อควันไฟเข้ าไปในบริเวณช่องบันได
9. ระบบควบคุมควันในช่องบันได
ในช่องบันไดจะต้ องมีช่องหน้ าต่างเพื่อการระบายควันหรื อระบบอัดอากาศเพื่อช่วยเพิ่มความดันในช่องบันไดให้ สงู กว่า
ภายนอกเป็ นการป้องกันควันไม่ให้ เข้ าไปในช่องบันได

10. ลักษณะที่ดีของประตูหนีไฟ
บันไดหนีไฟที่อยูใ่ นตัวอาคารจะต้ องจัดให้ มีผนังกันไฟโดยรอบ โดยเฉพาะตรงบานประตูนอกจากจะทําจากวัสดุทนไฟแล้ วยัง
ต้ องเป็ นลักษณะแบบผลักเข้ าสูด่ ้ านในของบันไดหนีไฟ เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทผู้คนออกจากตัวอาคาร ยกเว้ นในกรณีที่
เป็ นทางออกชันล่
้ างสุดหรื อดาดฟ้า ต้ องเป็ นแบบชนิดผลักออกเพื่อให้ หนีออกจากตัวอาคารได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ประตูทกุ
บานควรตังอุ
้ ปกรณ์บงั คับให้ ประตูปิดได้ เองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ ควันและไฟลุกลามเข้ ามา
11. ป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟ
ช่องบันไดหนีไฟที่อยูภ่ ายในตัวอาคารจะต้ องจัดให้ มีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้ อมทังมี
้ ป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทาง
หนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ทังด้
้ านในและด้ านนอกของบันไดหนีไฟทุกชัน้ เพื่อป้องกันการหนีออกผิดชันโดยเฉพาะ
้
ในตึกสูงที่มีชนใต้
ั ้ ดิน ป้ายบอกชันจะช่
้ วยให้ ผ้ หู นีไฟทราบว่าตอนนี ้อยูท่ ี่ชนล่
ั ้ าง และมีทางออกสูภ่ ายนอก
12. ดาดฟ้าบนอาคารสูง
ดาดฟ้าสามารถใช้ เป็ นทางหนีไฟที่ตอ่ เนื่องมาจากบันไดหนีไฟในตัวอาคาร โดยจัดให้ เป็ นที่โล่งและมีความกว้ าง 10x10 เมตร
หากเราเรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในอาคารสูงแล้ ว อันตรายก็จะไม่เกิดขึ ้นกับเรา
ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในอาคารทัว่ ไป
อาคารทัว่ ไปรวมทังอาคารที
้
่ใช้ เพื่อการชุมนุมคน เช่น หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา ห้ างสรรพสินค้ า ห้ องแถว
ตึกแถว บ้ าแฝด อาคารที่อยูอ่ าศัยรวมหรื ออพาร์ ตเมนต์ที่มากกว่า 4 ยูนิตขึ ้นไป ก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยจากอัคคีภยั
เช่นเดียวกัน
สิง่ จําเป็ นต้ องรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในอาคารทัว่ ไปคือ
1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ควรติดตังใน
้
- ห้ องแถวหรื อตึกแถวที่สงู ไม่เกิน 2 ชัน้ ต้ องติดตัง้ 1 เครื่ องต่อ 1 ยูนิต แต่ถ้าสูงตังแต่
้ 3 ชันขึ
้ ้นไป ต้ องติดตังทุ
้ กชันในแต่
้
ละยูนิต
- อาคารสาธารณะที่มีพื ้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร ต้ องติดตังในทุ
้ กชันของอาคาร
้
2. ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ 2 ตัว คือ Detector ซึง่ มีทงแบบระบบแจ้
ั้
งเหตุอตั โนมัติและระบบแจ้ งเหตุ
ที่ใช้ มือ เพื่อให้ กริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทํางาน ส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึง่ คือ เครื่ องส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ที่สามารถส่ง
เสียงหรื อสัญญาณให้ คนที่อยูใ่ นอาคารได้ ยินเมื่อเกิดไฟไหม้
3. การติดตังถั
้ งดับเพลิงแบบมือถือ

ห้ องแถวหรื อตึกแถวที่สงู ไม่เกิน 2 ชัน้ ต้ องติดตัง้ 1 เครื่ องต่อ 1 ยูนิต ส่วนอาคารสาธารณะอื่นๆ ต้ องติดตังอย่
้ างน้ อย 1 เครื่ อง
ทุกๆ 1,000 ตารางเมตร ซึง่ แต่ละเครื่ องต้ องติดตังห่
้ างกันอย่างน้ อย 45 เมตร และต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที่มองเห็นง่ายสะดวกต่อ
การดูแลรักษา
4. ป้ายบอกชันและทางหนี
้
ไฟ
ป้ายบอกตําแหน่งชันและทางหนี
้
ไฟพร้ อมไฟฉุกเฉิน ต้ องติดตังทุ
้ กชันของอาคารโดยเฉพาะอาคารสาธารณะที
้
่มีความสูงตังแต่
้
2 ชันขึ
้ ้นไป อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีความสูงตังแต่
้ 2 ชันขึ
้ ้นไปและอาคารอื่นๆที่มีพื ้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร
5. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง
อาคารสาธารณะที่มีคนอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีระบบไฟฟ้าสํารอง เช่น แบตเตอรี่ หรื อเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าไว้ สําหรับกรณีฉกุ เฉินที่ระบบไฟฟ้าปกติขดั ข้ องและต้ องสามารถจ่ายไฟในกรณีฉกุ เฉินได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง โดยเฉพาะ
จุดที่มีเครื่ องหมายทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ ทางเดินและระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
วิธีปฏิบตั ิตวั เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 10 ขันตอน
้
คุณอาจไม่เชื่อว่าควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ นนสามารถคร่
ั้
าชีวิตคุณได้ เพราะภายในเวลา 1 วินาที ควันไฟสามารถลอย
สูงขึ ้นไปได้ ถงึ 3 เมตร และภายใน 1 นาที ควันไฟสามารถลอยขึ ้นไปได้ สงู เท่ากับตึก 60 ชัน้ ดังนัน้ ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ควันไฟ
จะปกคลุมอยูร่ อบๆตัวคุณอย่างรวดเร็ว ทําให้ คณ
ุ สําลักควันไฟตายก่อนที่เปลวเพลิงจะคืบคลานมาถึงตัว เราจึงควรเรี ยนรู้
วิธีการปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 10 ขันตอน
้
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของตัวคุณเอง
ความปลอดภัยในอาคารนันต้
้ องเริ่มศึกษากันตังแต่
้ ก้าวแรกที่เดินทางเข้ าไปในอาคาร โดยเริ่มจาก
ขันตอนที
้
่ 1 ก่อนเข้ าพักในอาคาร
ควรศึกษาตําแหน่งบันไดหนีไฟ เส้ นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบ Sprinkle และอุปกรณ์อื่นๆ
รวมทังต้
้ องอ่านคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีไฟอย่างละเอียด
ขันตอนที
้
่ 2 ขณะที่อยูใ่ นอาคาร
ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ ห้องพัก ตรวจสอบดูวา่ ทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตาย หรื อมีสงิ่ กีดขวางและสามารถใช้
เป็ นเส้ นทางออกจากภายในอาคารได้ อย่างปลอดภัย ให้ นบั จํานวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้ องท่านสูท่ างหนีฉกุ เฉินทังสองทาง
้
เพื่อไปถึงทางหนีฉกุ เฉินได้ ถึงแม้ วา่ ไฟจะดับหรื อปกคลุมไปด้ วยควัน
ขันตอนที
้
่ 3 ก่อนเข้ านอน
วางกุญแจห้ องพักและไฟฉายไว้ ใกล้ กบั เตียงนอน หากเกิดเพลิงไหม้ จะได้ นํากุญแจห้ องและไฟฉายไปด้ วย อย่ามัวเสียเวลากับ
การเก็บสิง่ ของ และควรเรี ยนรู้และฝึ กเดินภายในห้ องพักในความมืด

ขันตอนที
้
่ 4 เมื่อต้ องประสบเหตุเพลิงไหม้
หาตําแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิ ดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จากนันหนี
้ จากอาคารแล้ วโทรศัพท์เรี ยกหน่วยดับเพลิงทันที
ขันตอนที
้
่ 5 เมื่อได้ ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ให้ รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
ขันตอนที
้
่ 6 ถ้ าเพลิงไหม้ ในห้ องพัก
ให้ หนีออกมาแล้ วปิ ดประตูห้องทันที รี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ดแู ลอาคาร เพื่อโทรศัพท์แจ้ งหน่วยดับเพลิง
ขันตอนที
้
่ 7 ถ้ าเพลิงไหม้ เกิดขึ ้นนอกห้ องพัก
ก่อนจะหนีออกมาให้ วางมือบนประตู หากประตูมีความเย็นอยูค่ อ่ ยๆเปิ ดประตูแล้ วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ ที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 8 ถ้ าเพลิงไหม้ อยูบ่ ริเวณใกล้ ๆ
ประตูจะมีความร้ อน ห้ ามเปิ ดประตูเด็ดขาด ให้ รีบโทรศัพท์เรี ยกหน่วยดับเพลิง และแจ้ งให้ ทราบว่าท่านอยูท่ ี่ใดของเพลิงไหม้
หาผ้ าเช็ดตัวเปี ยกๆปิ ดทางเข้ าของควัน ปิ ดพัดลม และเครื่ องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้ าต่าง
ขันตอนที
้
่ 9 เมื่อต้ องเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม
ให้ ใช้ วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะอากาศบริสทุ ธิ์จะอยูด่ ้ านล่าง (เหนือพื ้นห้ อง) นํากุญแจห้ องไปด้ วย หากหมดหนทางหนี
จะได้ สามารถกลับเข้ าห้ องได้
ขันตอนที
้
่ 10 การหนีออกจากตัวอาคาร
อย่าใช้ ลฟิ ท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่ควรใช้ บนั ไดภายในอาคารหรื อบันไดเลื่อน เนื่องจากบันไดเหล่านี ้ไม่สามารถป้องกันควัน
ไฟและเปลวไฟได้ ให้ ใช้ บนั ไดหนีไฟภายในอาคารเท่านัน้
เพราะเราไม่มีวนั รู้วา่ เหตุการณ์เลวร้ ายจะเกิดขึ ้นกับชีวิตเมื่อไร เราจึงไม่ควรประมาทกับชีวิตเลยสักวินาทีเดียว

