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Abstract 
  
 This research is about the inspection of basic system standards in Building 23, 
College of Social Communication Innovation Building, Srinakarinwirot University Prasanmit 
campus. The purpose of this research is to study the system standards based on building 
control act B.E.2522 (1979) e.g. Fire Prevention System, Sanitary Systemand other system 
standards apart from the control act such as Surround Sound System and air conditioners. 
Furthermore, we aim to study the inspection of concrete deterioration in structures by 
visual testing and implements. It is hoped this study will be sent to any companies to 
develop the systems afterwards.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคญัของการศกึษา 
 เน่ืองจากการเปิดใช้งานของอาคารจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. ทั้งในด้านงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มของผู้จัดทําได้เน้นไปทางด้านการตรวจสอบ
งานระบบของอาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและ
มาตรฐานภายในห้องนํ้า มลพิษทางเสียงในห้องเรียน มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยตรงแก่คนพิการ   
 จากการที่อาคารนวัตกรรมฯ ที่ประกอบไปด้วย 2 คณะคือคณะมนุษย์ศาสตร์และวิทยาลัย
นวัตกรรมฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาคาร ทางคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ จึง
ได้ขอความช่วยเหลือจากคณะวิศวกรรม กลุ่มผู้ศึกษาจึงได้ทําการเข้าไปตรวจสอบมาตรฐาน พ.ร.บ. ของ
ระบบต่าง ๆ เพ่ือส่งรายงานการตรวจสอบให้บริษัทต่าง ๆ เข้ามาแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพอาคารท่ีก่อสร้างแล้วกับมาตรฐานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
และวิศวกรรมปรับอากาศ 
 1.2.2 จัดทําขอ้เสนอเพ่ือการปรับปรุงระบบวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและวิศวกรรมปรับอากาศ 
  
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1ตรวจสอบมาตรฐาน พ.ร.บ. อาคารสูง กับอาคารเรียน23อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 1.3.2 วิเคราะห์สภาพเบ้ืองต้น และเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขในด้านระบบต่าง ๆ 
 1.3.3 จัดรูปแบบงานระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ. อาคารสูง 

 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 

 1.4.1 เข้าใจและสามารถนําไปพัฒนารูปแบบที่เป็นแนวทางในการตรวจสอบมาตรฐานอาคารสูง 
 1.4.2 สามารถนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาคารก่อนเปิดใช้งาน 
 1.4.3 ทําให้ทราบถึงมาตรฐาน พ.ร.บ. อาคารสูง  
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1.5 สถานท่ีทําการศึกษา 
อาคารเรียน 23 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 



บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เน้ือหาในบทน้ี จะกล่าวถึงหลกัการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. และหลักวิศวกรรม 
2.1 องค์ประกอบท่ัวไปของหลักวิศวกรรมและหลัก พ.ร.บ. อาคาร 

2.1.1 อายุของโครงสร้าง 
 อายุการก่อสร้างมีส่วนสําคัญต่อการเสื่อมสภาพโดยย่ิงอาคารมีอายุมากการเสื่อมสภาพจะ

มากข้ึนตาม สําหรับอาคารใหม่ ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพน้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ โดยในการก่อสร้างน้ัน
เราต้องคํานึงถึงอายุการใช้งานของอาคารน้ันด้วย 

2.1.2 การก่อสร้าง 
  โดยในการก่อสร้างน้ันหากช่างก่อสร้างหรือคนออกแบบไม่ทราบถึง พ.ร.บ. น้ันอาจทําให้
อาคารน้ันผิด พ.ร.บ. บางข้อได้ เช่น ความลาดเอียงของพ้ืนในห้องนํ้า ถ้าก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอาจทําให้
นํ้าขังอยู่ในห้องนํ้าและอาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้ 

2.2 สาเหตุท่ีอาจทําให้เกิดการผิดหลกัทางวิศวกรรมและผิด พ.ร.บ. อาคาร 

 2.2.1 การเลือกวัสดุ 
  ในการเลือกใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ น้ันจะต้องทําการศึกษาให้เข้าใจว่าวัสดุชนิดน้ันมีวิธีการใช้
อย่างไรเพ่ือที่จะใช้งานได้เต็มความสามารถ 

 2.2.2 การก่อสร้าง  
  โดยสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้อาคารผิดมาตรฐาน พ.ร.บ. มาจากการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบ

ซึ่งอาจเกิดจากการไม่รู้หรือต้ังใจหรือเกิดจากความไม่ชํานาญของผู้ก่อสร้าง โดยเราจะต้องติดตามการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้กําหนด เพ่ือที่หากเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่เป็นไปตามที่กําหนด เรายัง
สามารถแก้ไขได้ 
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2.3 รายละเอียดของ พ.ร.บ. อาคารและการตรวจตามหลักวศิวกรรม 
สําหรับการตรวจสอบการเสื่อมสภาพ เน่ืองจากอาคารที่เข้าไปตรวจสอบเป็นอาคารใหม่จึงทําให้

ยังมีการเสื่อมสภาพไม่มาก จึงเน้นไปทาด้าน พ.ร.บ. อาคารและตรวจสอบมาตรฐาน พ.ร.บ. ในแต่ละฉบับ
ว่ามีข้อไหนตรงกับระบบต่าง ๆ ที่เข้าไปตรวจสอบส่วนการตรวจตามหลักวิศวกรรมน้ันต้องศึกษา
ข้อกําหนดต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไรและจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 

 2.3.1 รายละเอียดการตรวจตาม พ.ร.บ. อาคารสูง 
 2.3.1.1 กฎกระทรวง ฉบับที ่33 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
  2.3.1.1.1 มาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสําหรับอาคารสูง 
   ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ที่บังคับใช้สําหรับอาคารสูงกําหนดไว้ว่าต้องจัดให้มีความกว้างของถนนโดยรอบอาคาร
ไม่ตํ่ากว่า  6  เมตร  เพ่ือความสะดวกสําหรับให้รถดับเพลิง และมีตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงทุกช้ัน ห่างกันไม่เกิน 
64 เมตร โดยในตู้ประกอบด้วย หัวสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 1 น้ิว และหัวต่อสารชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 
น้ิว และมีที่ดับเพลิงแบบมือถือ 1 เคร่ืองต่อพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร และสูงจาก
พ้ืนไม่เกิน 1.5 เมตร มีลิฟต์ดับเพลิงที่สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม และมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน 
  2.3.1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

  2.3.1.2.1 มาตรฐานบันไดหนีไฟ 
   ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดไว้ว่าบันไดหนีไฟสําหรับอาคารสูงน้ันจะต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา
เพ่ือเวลาเกิดเพลิงไหม้น้ันผู้อาศัยภายในอาคารจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างลงบันได และความกว้างของ
บันไดน้ันต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรในส่วนของประตูหนีไฟน้ันต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทําเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่
าน้ัน กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวก
ตลอดเวลา และประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบก้ัน 
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  2.3.1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 

  2.3.1.3.1 มลพิษทางเสียง 
   ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 กําหนดไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ได้รับเสียง 3 ช่ัวโมง ซึ่งเท่ากันกับระยะเวลาเรียนของนิสิตต้องได้รับ
ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน 97 เดซิเบล โดยทําการตรวจสอบค่าเดซิเบลในแต่ละตําแหน่งของห้องและนํามาหา
ระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงเฉลี่ยน้ันจะต้องไม่เกิน 97 เดซิเบล และไม่ควรฟังที่ระดับความดัง 85 เดซิ
เบลเป็นเวลานานติดต่อกัน เพราะอาจทําให้สูญเสียการได้ยิน 

 2.3.1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

  2.3.1.4.1 มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภายในห้องน้ํา 
   ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ได้กําหนดลักษณะของห้องนํ้าไว้ว่าต้องจัดให้มีระยะพ้ืนถึงเพดานไม่ควรน้อยกว่าระยะ 2 เมตร 
และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10 ของพ้ืนที่ห้องนํ้าหรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ และพ้ืนใน
ห้องนํ้าน้ันจะต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 และมีจุดระบายนํ้าทิ้งอยู่ที่ตําแหน่งตํ่าที่สุดของห้อง
เพ่ือที่จะไม่ทําให้นํ้าขังอยู่ภายในห้อง 

  2.3.1.4.2 มาตรฐานจํานวนห้องน้าํและห้องส้วมของอาคาร 
   ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ได้กําหนดไว้ว่าสําหรับสถานศึกษา ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลต่อพ้ืนที่ห้องเรียน 300 ตารางเมตร 
หรือต่อนักเรียน นักศึกษา 50 คน ประเภท สหศึกษา ต้องจัดให้มีห้องถ่ายอุจจาระ 1 ที่ ที่ถ่ายปัสสาวะ 1 
ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ ต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาชาย 50 คนสําหรับจํานวนนักเรียน นักศึกษาชายไม่เกิน 
500 คนส่วนที่เกิน 500 คน ให้เพ่ิมอย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนนักเรียนนักศึกษาชายทุก 100 คน และห้อง
ถ่ายอุจจาระ 2 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ ต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิง 50 คนสําหรับจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาหญิงไม่เกิน 500 คนส่วนที่เกิน 500 คน ให้เพ่ิม ห้องถ่ายอุจจาระ 2 ที่และอ่างล้างมือ 1 ที่ ต่อ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิงทุก 100 คน 

 2.3.1.5 กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

  2.3.1.5.1 มาตรฐานทางลาดสําหรบัคนพิการ 
  พ้ืนผิวทางลาดต้องทําจากวัสดุกันลื่น และความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร โดย

มีสัดส่วนความลาดเอียงไม่เกิน 1:20 และด้านที่ไม่มีผนังก้ันของทางลาดต้องทําขอบสูงจากพ้ืนผิวไม่ตํ่ากว่า 
10 เซนติเมตร และมีราวจับทั้ง 2 ข้าง สูงจากพ้ืนทางลาดไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
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2.3.1.5.2 มาตรฐานลิฟต์สาํหรับคนพิการ 
   ประตูลิฟต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติมตร และขนาดห้องลิฟต์กว้างยาวไม่น้อย

กว่า 1.10×1.40 เมตร และต้องมีปุ่มกดลิฟต์สูงจากพ้ืนระหว่าง 0.90-1.20 เมตร และมีอักษรเบรลล์กํากับ
ไว้ทุกปุ่ม และมีราวจับสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 

2.3.1.5.3 มาตรฐานห้องน้ําสําหรบัคนพิการ 
   ประตูห้องนํ้าที่จัดให้คนพิการควรเป็นประตูบานเลื่อนหรือบานพับ ถ้าเป็นบานพับ

ให้เปิดจากด้านนอกไม่มีธรณีประตู มีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และติดอักษรเบรลล์ เพ่ือให้ว่า
เป็นห้องนํ้าชายหรือห้องนํ้าหญิงไว้ที่บริเวณประตู และมีราวจับในแนวนอนระดับความสูงไม่ตํ่ากว่า 60 
เซนติเมตร และแนวด่ิงให้มีความยาวไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร ในที่อาบนํ้าและห้องส้วม  
  2.3.1.6 กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

  2.3.1.6.1 อาคารขนาดใหญ่ 
   อาคารขนาดใหญ่หมายถึงอาคารที่มีพ้ืนที่ช้ันหน่ึงช้ันใดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 

ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 15 เมตร หรือพ้ืนที่ทุกช้ันรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร และสูง 15 – 23 เมตร โดยความสูงวัดจากพ้ืนดินถึงดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือป้ันหยาให้วัดจากพ้ืนดินถึงยอดผนังช้ันสูงสุด 

  2.3.1.6.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
   อาคารขนาดใหญ่พิเศษหมายถึงอาคารที่มีพ้ืนที่ช้ันหน่ึงช้ันใดหรือรวมกันทุกช้ัน

มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตารางเมตร 
  2.3.1.6.3 อาคารสูง 
   อาคารสูงหมายถึงอาคารที่มีความสูงจากพ้ืนดินถึงช้ันดาดฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 23 

เมตร โดยความสูงวัดจากพื้นดินถึงดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากพ้ืนดินถึงยอดผนัง
ช้ันสูงสุด 

 2.3.2 การตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมเพิ่มเติม 
 2.3.2.1 มาตรฐานช้ันคณุภาพท่อ PVC ของระบบสุขาภิบาลและระบบประปา 

มาตรฐานช้ันคุณภาพของท่อ PVC น้ันจะแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะมี PVC-5 PVC-8.5 
และ PVC-13.5 โดยตัวเลขเหล่าน้ีสามารถจะแสดงถึงอัตราทนแรงดัน ซึ่งมีหน่วยเป็นบาร์แต่ละแบบน้ันจะ
มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันโดยระบบประปาจะใช้ท่ออยู่ 2 ลักษณะคือ 13.5 ส่วนระบบสุขาภิบาลจะใช้
8.5 



7 

รูปท่ี 2.1 ท่อ PVC–13.5 

รูปท่ี 2.2 ท่อ PVC–8.5 

 2.3.2.2 ระบบปรับอากาศ 
ตรวจสอบขนาดบีทียูของเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อขนาดของห้อง หาก BTU สูง

ไป คอมเพรสเซอร์จะตัดบ่อย ความช้ืนในห้องสูง ทําให้ไม่สบายตัว ราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงานหาก 
BTU ตํ่าไป คอมเพรสเซอร์จะทํางานหนัก ต้องทํางานตลอดเวลา เพราะความเย็นไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ต้ังไว้ 
สิ้นเปลืองพลังงาน และอายุการใช้งานแอร์ลดลงโดยคํานวณได้จากสูตร บีทียูเท่ากับพ้ืนที่ห้องคูณค่าตัว
แปร โดยค่าตัวแปร 700-800 สําหรับห้องนอน หรือห้องที่มีความร้อนน้อย (ห้องที่ไม่โดนแดดหรือโดน
เล็กน้อย ฝ้าตํ่า หรือห้องที่ใช้แอร์ช่วงกลางคืน) และ 800-900 สําหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อน
ปานกลาง - มาก (ห้องที่โดนแดด อยู่ทิศตะวันตก หรือใช้แอร์ช่วงกลางวัน) และ 900-1,000 สําหรับห้อง
ทํางาน ห้องออกกําลังกาย หรือห้องที่มีความร้อนมาก หรือฝ้าสูง(ห้องที่โดนแดด อยู่ทิศตะวันตก อยู่ช้ัน
บนสุด หรือใช้แอร์ช่วงกลางวัน) และ 1,000-1,200 สําหรับร้านค้า ร้านอาหารที่เปิดปิดประตูบ่อย ร้านทํา
ผม หรือสํานักงานท่ีมีคนอยู่จํานวนมาก หากฝ้าเพดานสูงกว่า 2.5 เมตร มีจํานวนคนในห้องมาก หรือมี
คอมพิวเตอร์ ควรบวกค่า BTU เพ่ิมขึ้นอีก 5% จากค่าปกติ 



บทที่ 3
ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

  

รูปท่ี 3.1 แผนผังขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 

ศึกษาข้อมูล การตรวจสอบ การประเมิน สรุปผล 

ขั้นตอนและ 
วิธีดําเนินงาน 

อาคารเรียน 23 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

ศึกษาโครงสร้างของอาคาร 

ศึกษา พ.ร.บ. อาคาร 

ศึกษาวิธีการตรวจสอบ 

ศึกษาวิธีแก้ไขหรือแนะนํา 

ศึกษาวิธีการประเมิน 
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เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงข้ันตอนการดําเนินงานการตรวจสอบมาตรฐานของอาคาร 
แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
 2. ขั้นตอนการการตรวจสอบ
 3. ขั้นตอนการประเมิน
 4. ขั้นตอนการสรุปผล

3.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
  ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการเสื่อมสภาพ
และมาตรฐานพ.ร.บ.ก่อนเปิดใช้ของอาคารสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนด้ังน้ี 

 1. การศึกษาโครงสร้างของอาคาร
 2. การศึกษา พ.ร.บ. อาคาร
 3. การศึกษาวิธีการตรวจสอบ
 4. การศึกษาวิธีแก้ไขหรือแนะนํา
 5. การศึกษาวิธีการประเมิน

 3.1.1 การศึกษาโครงสร้างอาคาร 
  จะเป็นการศึกษาลักษณะของอาคารผ่านแบบว่าอาคารนั้นมีลักษณะอย่างไรมีจํานวนก่ีช้ัน
เป็นอาคารประเภทไหนเพ่ือที่จะได้สามารถดูข้อกําหนดของอาคารนั้นได้ โดยอาคารที่นิสิตใช้เป็นตัวอย่าง
ในการศึกษานั้นจะเป็นอาคารเรียน โดยอาคารเรียนน้ันสูงเกิน 23 เมตร จะอยู่ในหมวดอาคารสูง 
 3.1.2 การศึกษา พ.ร.บ. อาคาร 
  การศึกษา พ.ร.บ. อาคารน้ันต้องทําเพ่ือให้ทราบว่าอาคารที่จะทําการตรวจสอบนั้นได้เป็นไป
ตามข้อกําหนดหรือไม่ โดยจะต้องศึกษาให้ตรงกับลักษณะอาคารเมื่อทราบถึงมาตรฐานแล้วผู้ตรวจสอบจะ
สามารถนํามาตรฐานน่ีไปใช้ได้กับอาคารประเภทเดียวกันได้  
 3.1.3 การศึกษาวิธีการตรวจสอบ 
  การศึกษาวิธีตรวจสอบน้ันทําให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกวิธี และแม่นยํา
เพราะการตรวจสอบบางอย่างน้ันผู้ตรวจสอบจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจสอบไม่สามารถเช็คด้วยสายตาได้ 
สําหรับกรณีที่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาต้องศึกษาข้อกําหนดมาให้ชัดเจนให้ถูกกับประเภทของอาคาร
น้ัน ๆ  
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  3.1.3.1 การตรวจสอบด้วยสายตา 
ในส่วนของการตรวจสอบด้วยสายตาน้ันจะสามารถตรวจสอบได้แค่บางส่วน บางอย่างที่

จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบการตรวจสอบด้วยสายตานั้นไม่สามารถทําได้ การตรวจสอบด้วย
สายตาจะเป็นการช่วยให้สามารถทํางานได้เร็วขึ้น จะตรวจสอบพวกรอยร้าวของกําแพง วัสดุที่เสียหายเป็น
ต้น 

รูปท่ี 3.1 การตรวจสอบด้วยสายตา 
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 3.1.3.2 การตรวจสอบด้วยอุปกรณ ์

ในการตรวจสอบบ้างอย่างจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบเพื่อที่จะได้ถูกต้อง
และแม่นยํา เช่น การวัดขนาดลิฟต์จําเป็นจะต้องมีคลับเมตร วัดความลาดเอียงของพื้นในห้องนํ้าจะต้องมี
ที่วัดระดับเพ่ือจะได้ค่าที่ถูก 

            กล้อง ไม้วัดระดับ 

ตลับเมตร                 แผ่นวัดรอยร้าว 

รูปท่ี 3.2 เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

3.1.4 การศึกษาวิธีแก้ไขหรอืแนะนํา 

  หลังจากที่ผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจอาคารว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ผู้ตรวจสอบควร
จะต้องมีวิธีแก้ไขหรือสามารถแนะนําว่าควรทําอย่างไร และสามารถนําเสนอเจ้าของอาคารน้ันได้  
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3.1.5 การศึกษาวิธีการประเมิน 
  การศึกษาวิธีการประเมินจะแบ่งการประเมินเป็น 2 แบบโดยแรกจะเป็นการพูดถึง พ.ร.บ. 
ของอาคารว่าอาคารนั้นก่อสร้างได้ตามข้อกําหนดหรือไม่ และแบบท่ีสองจะเป็นการตรวจสอบการ
เสื่อมสภาพของอาคารโดยจะตรวจสอบทั้ง รอยร้าว การระบายนํ้า ระบบต่าง ๆ 
  3.1.5.1 วิธีการประเมินตาม พ.ร.บ. อาคาร

ในการประเมินประเภทน้ีจะเป็นการประเมินว่าอาคารน้ันเป็นไปตาม พ.ร.บ. หรือไมโดย
จะต้องศึกษา พ.ร.บ. ให้ละเอียดและให้ตรงกับอาคารที่จะตรวจโดยอาคารที่นิสิตเข้าไปตรวจน้ันเป็น
อาคารสูง พ.ร.บ. น้ันก็จะเป็นของอาคารสูง เมื่อศึกษา พ.ร.บ. เรียบร้อยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 
  3.1.5.2 วิธีการประเมินการเสื่อมสภาพ 

การเสื่อมสภาพนั้นจะเน้นไปที่ร้อยราวภายในอาคารเป็นหลักโดยจะทําการเช็คเป็น
ตารางว่าในแต่ละช้ันมีรอยร้าวก่ีประเภท และมีกี่ตําแหน่ง โดยทําออกมาเป็นตารางเพื่อเจ้าของอาคารจะ
สามารถใช้ตรวจสอบหรือเฝ้าระวังได้ 

ตารางที่ 3.1 ตารางตรวจสอบมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภายในห้องนํ้า 

มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภายในห้องน้ํา 
ระยะด่ิงระหว่างพ้ืนห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนตํ่าสุดต้องไม่ตํ่ากว่า 1.00 เมตร 

มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ 
พ้ืนห้องน้ําและห้องส้วมมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 100 ส่วน และมจีุดระบายนํ้าทิ้งอยู่ใน

ตําแหน่งตํ่าสุดบนพ้ืนห้อง 

ที่มา: http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่-39-พศ-2537.html 
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ตารางที่ 3.2 ตารางตรวจสอบมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย 

มาตรฐานระบบป้องกันอัคคภัีย 
ความกว้างของถนนโดยรอบอาคารต้องไม่ตํ่ากว่า  6  เมตร  เพ่ือความสะดวกสําหรับให้รถดับเพลิง 

มีตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิงทุกช้ัน ห่างกันไม่เกิน 64 เมตร ในตู้ประกอบด้วย หัวสายฉีดนํ้าดับเพลิงขนาด 1 น้ิว
และหัวต่อสารชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 น้ิว 

มีลิฟต์ดับเพลิง อย่างน้อย 1 ชุด สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม โถงหน้าลิฟต์ต้องมี
ตู้สายฉีดนํ้าหรือหัวต่อสาย 

ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 1 เคร่ืองต่อพ้ืนที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร สูง
จากพ้ืนไม่เกิน 1.5 เมตร 

มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน 
เคร่ืองส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้สามารถส่งเสียงให้คนในอาคารได้ยินทั่วถึง 

มีระบบเก็บนํ้าสํารองสําหรับช่วยอํานวยความสะดวกในการดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

ที่มา: http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่-39-พศ-2537.html 

ตารางที่ 3.3 ตารางตรวจสอบมาตรฐานบันไดหนีไฟ 

มาตรฐานบันไดหนีไฟ 
บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา และความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
ต้องมีช่องหน้าต่างเพ่ือการระบายควันหรือระบบอัดอากาศเพ่ือป้องกันควันไม่ให้เข้าไปได้ 

ประตูหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 
เมตร 

มีบันไดหนีไฟที่ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหน่ึงแห่งและต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันได้ โดยไม่มี
สิ่งกีดขวาง 

ที่มา: http://www.fire2fight.com/articles.php?article_id=40&c_start=300 
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ตาราง 3.4 ตารางมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ

มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
พ้ืนผิวทางลาดใช้วัสดุกันลื่น และความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังก้ันให้ทําขอบสูงจากพ้ืนผิวไม่ตํ่ากว่า 10 เซนติเมตร 
ทางลาดคนพิการ 1:20 

ความกว้างลิฟต์ไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร 
ขนาดของลิฟต์ไม่น้อยกว่า 1.10×1.40 เมตร 

ปุ่มกดลิฟต์อยู่สูงจากพ้ืนระหว่าง 0.90-1.20 เมตร 
ภายในลิฟต์มีราวจับสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 

ที่มา: www.elevatordesigner.com/documents/04.pdf 

ตาราง 3.5 ตารางขนาดบีทียูเคร่ืองปรับอากาศที่เหมาะสมต่อขนาดห้องเรียน 

ขนาดบีทียูเครือ่งปรับอากาศท่ีเหมาะสมต่อขนาดห้องเรยีน 
คํานวณขนาดบีทียูเคร่ืองปรับอากาศที่เหมาะสมต่อขนาดของห้องเรียน 

ที่มา: http://www.theaircond.com/btucalculation.htm 

ตารางที่ 3.6 ตารางตรวจสอบมลพิษทางเสียงในห้องเรียน 

วิธีการตรวจ 
วัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่ตําแหน่งหน้าห้อง กลางห้อง และหลังห้อง โดยค่าระบเสียงเฉลี่ยห้ามเกิน 97 เดซิ

เบล 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เดซิเบล 
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ตารางที่ 3.7 ตารางมาตรจํานวนห้องน้ําและห้องส้วมของอาคาร

จํานวนนิสิต จํานวนตามมาตรฐาน จํานวนที่ตรวจสอบได้ 
ห้องถ่าย
อุจจาระ 

ที่ถ่าย
ปัสสาวะ 

อ่างล้างมือ ห้องถ่าย
อุจจาระ 

ที่ถ่าย
ปัสสาวะ 

อ่างล้างมือ 

นิสิตชาย  
_ คน 

นิสิตหญิง  
_ คน 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/133518 

ตารางที่ 3.8 ตารางมาตรฐานช้ันคุณภาพท่อพีวีซีระบบสุขาภิบาลและระบบประปา

ช้ันคุณภาพท่อพีวีซีระบบสุขาภิบาลต้องไม่ตํ่ากว่า PVC-8.5 
ช้ันคุณภาพท่อพีวีซีระบบประปาต้องไม่ตํ่ากว่า PVC–13.5 

ที่มา: http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/technology/item/504-pvc-5-8-5-13-
5 

ตารางที่ 3.9 ตารางมาตรฐานลิฟต์

วิธีการตรวจสอบ 
เช็คปุ่มต่าง ๆ ภายในและนอกลิฟต์ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ 

แสงสว่างภายในลิฟต์มากเพียงพอและมีไฟฉุกเฉิน 
มีโทรศัพท์เอาไว้ใช้ฉุกเฉินภายในลิฟต์ 

ที่มา: http://www.adherolift.com/maintenance.html 

3.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
ในส่วนของขั้นตอนตรวจสอบน้ันทางผู้ตรวจจะแยกการตรวจเป็นสองส่วนคือตรวจสอบในส่วน

ของการเสื่อมสภาพกับตรวจสอบให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ของอาคาร 
 3.2.1 การตรวจสอบให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ของอาคาร 

ในส่วนของการตรวจสอบรูปแบบนี้จะต้องทําความเข้าใจกับ พ.ร.บ. ให้ละเอียดเพ่ือเมื่อเข้าไป
ตรวจสอบจะต้องสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดผิด พ.ร.บ. และจะต้องทําอย่างไรแก้ไขยังไง 
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3.2.2 การตรวจสอบการเสือ่มสภาพของอาคาร 
จะเป็นการตรวจสอบความเสียหายของอาคารตรวจสอบอาคารว่ามีสิ่งใดเสียหายหรือใช้การ

ไม่ได้เพ่ือจะให้เจ้าของอาคารน้ันสามารถเขา้ไปแก้ไขได้ 

3.3 ขั้นตอนการประเมินผลการตรวจสอบ 
ในการประเมินน้ันผู้ตรวจสอบจะทําออกมาเป็นตารางเพ่ือง่ายต่อการเช็คและสามารถส่งให้

เจ้าของอาคารดูและสามารถเข้าใจได้โดยการประเมินน้ันจะไล่ไปในแต่ละช้ันตาม พ.ร.บ. ที่ทําออกมาเป็น
ตารางและนําข้อมูลที่ได้มาใส่ในตารางเพ่ือที่จะได้สรุปผล 

3.4 ขั้นตอนการสรุปผล 
ขั้นตอนสรุปผลจะเป็นในส่วนสุดท้ายโดยทางผู้ตรวจสอบน้ันจะรวบรวมข้อมูลทําออกมาเป็น

ตารางให้เจ้าของอาคาร เพ่ือที่เจ้าของอาคารน้ันสามารถทําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องตาม
พ.ร.บ. 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

4.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
ได้ทําการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของอาคารเพ่ือให้ทราบถึงมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาคาร 

โดยใช้แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักคือ กลุ่มระบบป้องกันอัคคีภัย กลุ่มระบบ
สุขาภิบาล กลุ่มระบบเครื่องปรับอากาศ กลุ่มมลพิษทางเสียงในห้องเรียน กลุ่มระบบลิฟต์ และกลุ่ม
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
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ตารางที่ 4.1 ตารางตรวจสอบมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ชั้น มีตู้หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงทุกชัน้
และห่างกันไม่
เกิน 64 ม. 

มีที่ดับเพลิงแบบมือถือ 
1 เครื่องต่อพืน้ที่ 1000 
ตรม. ทุก 45 ม. และสูง
จากพื้นไม่เกิน 1.5 ม. 

มีระบบ
สัญญาณ
เตือนเพลิง
ไหม้ทุกชั้น 

เครื่องส่ง
สัญญาณเตือน

เพลิงไหม้ส่งเสยีง
ทั่วถึงทั้งชั้น 

หมาย
เหตุ 

1     ข. 
2     ก. ข. 
3     ก. ข. 
4     ก. ข. 
5     ก. ข. 
6     ก. ข. 
7     ข. 
8     ข. 
9     ข. 
10     
11     ก. 
12     ก. ข. 
13     ก. ข. 
14     ก. ข. 
15     ก. ข. 
16     ก. ข. 
17     ก. ข. 

ก. ไม่ได้ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือประจําช้ัน 
ข. มีเคร่ืองส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จํานวน 1 เคร่ือง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการได้ยินของคน

ภายในช้ันอย่างทั่วถึง 
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ข้อกําหนด ผล หมายเหตุ 
มีความกว้างของถนนโดยรอบอาคารไม่ตํ่ากว่า  6  เมตร  2.80 เมตร 
มีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุด สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้ไม่
น้อยกว่า 630 กก. 

 

ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ    ไม่มีระบบ Sprinkler 
มีระบบเก็บสํารองสําหรับดับเพลิง  

รูปท่ี 4.1 ตู้หัวฉีดนํ้าดับเพลิง 

รูปท่ี 4.2 ลิฟต์ดับเพลิง 
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รูป 4.3 เคร่ืองส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

รูปท่ี 4.4 ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ 
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รูปท่ี 4.5 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

รูปท่ี 4.6 ระบบเก็บสํารองสําหรับดับเพลิง 
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รูปท่ี 4.7 อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

รูปท่ี 4.8 ถนนรอบอาคาร 
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ตารางที่ 4.2 ตารางตรวจสอบมาตรฐานบันไดหนีไฟของอาคาร 

ข้อกําหนด ผลการตรวจ 

บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา และมีความกว้างทางเดินไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร 

 

ประตูหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร 

 

มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  

ต้องมีช่องหน้าต่างเพ่ือการระบายควันหรือระบบอัดอากาศเพ่ือป้องกันควันไม่ให้เข้าไปได้  

รูปท่ี 4.9 ประตูหนีไฟของอาคาร 
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รูปท่ี 4.10 ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟ 

รูปท่ี 4.11 ทางเดินบันไดหนีไฟของอาคาร 
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รูปท่ี 4.12 บันไดหนีไฟของอาคาร 

รูปท่ี 4.13 ช่องระบายอากาศของบันไดหนีไฟ 
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ตารางที่ 4.3 ตารางตรวจสอบมาตรฐานจํานวนห้องนํ้า และห้องส้วมของอาคาร

รายการ นิสิตชาย 577 คน นิสิตหญิง 854 คน 

ห้องถ่ายอุจจาระ จํานวนมาตรฐาน 11 34

จํานวนที่ตรวจได้ 17 51

ที่ถ่ายปัสสาวะ จํานวนมาตรฐาน 11 -

จํานวนที่ตรวจได้ 34 -

อ่างล้างมือ จํานวนมาตรฐาน 11 17

จํานวนที่ตรวจได้ 17 17

รูปท่ี 4.14 โถถ่ายปัสสาวะของห้องนํ้าชาย 
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รูปท่ี 4.15 ห้องถ่ายอุจจาระของห้องนํ้าชาย 

รูปท่ี 4.16 ห้องถ่ายอุจจาระภายในห้องนํ้าหญิง 
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รูปท่ี 4.17 อ่างล้างมือภายในห้องนํ้าของอาคาร 
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ตารางที่ 4.4 ตารางตรวจสอบช้ันคุณภาพท่อพีวีซีของระบบสุขาภิบาล และระบบประปา 

มาตรฐาน ที่วัดได้ 
ท่อพีวีซีระบบสุขาภิบาล PVC – 8.5 PVC – 8.5 
ท่อพีวีซีระบบประปา PVC – 13.5 PVC – 13.5 

รูปท่ี 4.18 ท่อพีวีซีระบบสุขาภิบาล 

รูปท่ี 4.19 ท่อพีวีซีระบบประปา 
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รูปท่ี 4.20 ท่อระบายน้ําฝน 
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ตารางที่ 4.5 ตารางตรวจสอบมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภายในห้องนํ้าของอาคาร  

ชั้น ระยะพืน้ถึง
เพดานต้องไม่ตํ่า
กว่า 2 เมตร 

มีช่องระบายอากาศไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของ
พื้นที่หรือ มีพดัลมระบาย

อากาศได้เพียงพอ 

มีความลาดเอียงไม่น้อย
กว่า 1 ใน 100 ส่วน และ

จุดระบายน้ําท้ิงอยู่ใน
ตําแหน่งตํ่าสดุบนพืน้ห้อง 

หมาย
เหตุ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    ก. 
10    ข. 
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

ก. ห้องนํ้าชายไม่มีพัดลมระบายอากาศ 
ข. ห้องนํ้าหญิงไม่มีพัดลมระบายอากาศ 



32 

รูปท่ี 4.21 ช่องระบายอากาศภายในห้องน้ําของอาคาร 

รูปท่ี 4.22 พัดลมระบายอากาศภายในห้องนํ้าของอาคาร 
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รูปท่ี 4.23 ห้องนํ้าชายที่ไม่ได้ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 

รูปท่ี 4.24 ห้องน้ําหญิงที่ไม่ได้ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 
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ตารางที่ 4.6 ตารางการตรวจสอบมลพิษทางเสียงในห้องเรียน 

ห้องท่ีใช้ระบบเสียง ระดับเสียงเฉลี่ยท่ีวัดได้ หมายเหตุ 
601 75
602 76
701 74 สายไมโครโฟนหลวม 
801 73
802 74
901 76
902 76
903 77
1001 75
1002 76
1003 73
1101 78
1102 78
1103 76

รูปท่ี 4.25 โปรแกรมวัดระดับเสียง 
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ตารางที่ 4.7 ตารางการตรวจสอบอุปกรณ์หน้าลิฟต์

ชั้น อุปกรณ์หนา้ลฟิต์ 
ความสมบรูณข์องปุ่มกดนอก ความสมบรูณข์องไฟแสดงชัน้ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
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รูปท่ี 4.26 ปุ่มกดหน้าลิฟต์ 

รูปท่ี 4.27 ไฟแสดงช้ันหน้าลิฟต์ 
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ตารางที่ 4.8 ตารางการตรวจสอบอุปกรณ์ตัวลิฟต์ 

อุปกรณ์ตัวลฟิต์ ลิฟต์ตัวที่ 1 ลิฟต์ตัวที่ 2 หมายเหตุ 
สวิตซ์ควบคุม   

ปุ่มกดใน   
ไฟแสงสว่าง   
โทรศัพท์ลิฟต์   
การว่ิงข้ึน-ลง   

รูปท่ี 4.28 ปุ่มกดภายในลิฟต์ (1) 
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รูปท่ี 4.29 ปุ่มกดภายในลิฟต์ (2) 

รูปท่ี 4.30 ไฟแสดงช้ันภายในลิฟต์ 
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รูปท่ี 4.31 แสงสว่างภายในลิฟต์ 

รูปท่ี 4.32 โทรศัพท์ลิฟต์ 
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ตารางที่ 4.9 ตารางตรวจสอบขนาดบีทียูของเคร่ืองปรับอากาศที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ของห้อง

ห้อง ขนาดบีทียูทีเ่หมาะสมกับหอ้ง ขนาดบีทียูที่ตรวจได้ 
601 124,000 132,000
701 
801 
901 
1001 
1101 
602 125,550 132,000
702 
802 
902 61,965 66,000
1002 
1102 
903 63,585 66,000
1003 
1103 
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ตารางที่ 4.10 ตารางตรวจสอบลิฟต์คนพิการ 

ความกว้างลฟิต์ไม่
น้อยกว่า 0.85 

เมตร 

ขนาดห้องลฟิต์ กว้าง 
ยาว ไม่น้อยกว่า 

1.10 × 1.40 เมตร 

ปุ่มกดลิฟต์สูง
จากพื้น 0.90 - 

1.20 เมตร 

ภายในลิฟต์มีราว
จับ 

ลิฟต์คนพิการของ
อาคาร 

    

รูปท่ี 4.33 ลิฟต์ผู้พิการ 



42 

รูปท่ี 4.34 ปุ่มกดภายในลิฟต์ผู้พิการ  

รูปท่ี 4.35 ขนาดห้องลิฟต์ผู้พิการ 
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รูปท่ี 4.36 ราวจับภายในลิฟต์ผู้พิการ 

ตารางที่ 4.11 ตารางตรวจสอบทางลาดชันคนพิการ 
พื้นผิวทางลาดใช้วัสดุกัน
ลื่นและความกว้างไม่

น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

ความลาดชนั 
ไม่เกิน 
1:20 

ทางลาดที่ไม่มีผนังให้
ทําขอบสูงจากพื้นผิวไม่
ตํ่ากว่า 10 เซนติเมตร 

มีราวจับ
ทั้ง 2 
ข้าง 

ทางลาดคนพิการ
ของอาคาร 
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รูปท่ี 4.37 ทางลาดชันผู้พิการ 



บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการทําแบบตรวจสอบมาตรฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย ทําให้ทราบได้ว่า ช้ัน 2 ถึงช้ัน 6 

กับช้ัน 11 ถึงช้ัน 18 ไม่มีการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ และชั้น 1 ถึงช้ัน 9 กับช้ัน 12 ถึงช้ัน 18 มี
เครื่องส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการได้ยินของคนภายในช้ันซึ่ง
อยู่ไกลจากสัญญาณเตือน และไม่มีการติดต้ัระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น Sprinkler 

จากการทําแบบตรวจสอบมาตรฐานห้องนํ้าของอาคาร ทําให้ทราบว่า จํานวนห้องนํ้าของอาคาร
เพียงพอต่อจํานวนนิสิตคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม แต่ห้องนํ้าชายช้ัน 9 กับห้องน้ําหญิงช้ัน 10 ไม่มีพัด
ลมระบายอากาศ 

จากการทําแบบตรวจสอบระบบเสียงภายในห้องเรียน ทําให้ทราบว่า ห้องเรียน 701 มีการ
บกพร่องของสายไมโครโฟน จึงส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนในขณะที่มีการใช้งานของไมโครโฟน 

จากการทําแบบตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หน้าลิฟต์และอุปกรณ์ตัวลิฟต์ ทําให้ทรายว่า ไฟแสดง
ช้ันกับปุ่มกดนอกของอุปกรณ์หน้าลิฟต์ทุกช้ัน และอุปกรณ์ตัวลิฟต์ คือ สวิตซ์ควบคุม ปุ่มกดใน  ไฟแสง
สว่าง แสงสว่างฉุกเฉิน โทรศัพท์ลิฟต์ และการว่ิงข้ึน – ลง อยู่ในสภาพสมบูรณ์  

จากการทําแบบตรวจสอบขนาดบีทียูของเคร่ืองปรับอากาศที่เหมาะสมต่อขนาดของห้อง ทําให้
ทราบว่าขนาดบีทียูของเคร่ืองปรับอากาศที่อยู่ภายในห้องเรียน มีปริมาณเพียงพอต่อขนาดของห้อง 

จากการทําแบบตรวจสอบทางลาดและลิฟต์ของผู้พิการ ทําให้ทราบว่า ทางลาดของผู้พิการมี
ความกว้างไม่ถึงมาตรฐานที่กําหนด และไม่มีราวจับสําหรับผู้พิการ และขอบของทางลาดผู้พิการมีความสูง
จากพ้ืนผิวไม่ถึงมาตรฐานของกฎหมายฟ้ืนฟูผู้พิการและควรแบ่งพ้ืนที่ห้องนํ้าอย่างน้อย 1 ห้อง เพ่ือสร้าง
เป็นห้องนํ้าสําหรับคนพิการ เน่ืองจากภายในอาคารไม่มีห้องนํ้าสําหรับคนพิการ 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา  
1. สําหรับการตรวจสอบอาคารในครั้งน้ี เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นของอาคารเท่าน้ัน ที่ใช้

ตรวจสอบแค่บางระบบของอาคารเรียน 23 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฉะน้ันหากท่านใดนําไปตรวจสอบอาคารอ่ืน ๆ ควรศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 
ระบบต่าง ๆ ของลานจอดรถ  

2. หากต้องการตรวจสอบขั้นสูงโดยผู้เช่ียวชาญ สามารถนําข้อมูลผลการตรวจสอบจากโครงงาน
วิศวกรรมน้ี เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการตรวจสอบได้ 
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ช่ือ ช่ือสกุล  นายณน่าน สอนพรหม 
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