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บทคัดยอ 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยดานอัคคีภัยเปน
อยางมากเนื่องจากอัคคีภัยเมื่อเกิดข้ึนแลวจะกอใหเกิดความเสียหายกับอาคารทุกประเภทเปนอยาง
มาก และในอาคารประเภทโรงแรมขนาดเลก็หองพักไมเกนิ 10 หอง ผูวิจัยจึงจัดทําเปนแบบประเมนิ
ตารางใหผูดูแลไดตรวจเช็คความพรอมใชงานของอุปกรณปองกันอัคคีภัย  โดยการรวบรวม
ขอกําหนดและมาตรฐานตาม พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547,กฎกระทรวงกําหนดประเภทและ
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และ กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ใหเหมาะสม และไดรวบรวมขอมูลตามกฏหมาย จัดทําเปนคูมือการติดตั้งตามมาตรฐานการปองกัน
อัคคีภัย เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กหองพักไมเกิน 10หอง เพื่อใหงายตอการตวจสอบ 

การตรวจสอบตามกฎหมายโดยการสุมโรงแรม 5 แหงจาก 47 แหงในเขตพระนคร มี 1 แหง ที่
ถูกตองตามกฏหมายทุกขอกําหนด และอีก 4 แหงไมครบทุกขอกําหนด ซึ่งอาจเปนความเสี่ยงหาก
เกิดอัคคีภัย ผูดูแลผูจัดการหรือเจาของสถานประกอบการควรตระหนักเปนอยางย่ิงและดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขอยาเร็วที่สุดเพื่อความพรอมใชงาน 

คําสําคัญ: โรงแรมขนาดเล็ก, อัคคีภัย, อุปกรณปองกันอัคคีภัย, มาตรฐานการปองกัน 
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Abstract 

From the study of related theories The researcher considered the importance 
of fire safety as the fire occurred when it caused a lot of damage to the building of 
a small hotel room, not more than 10 rooms. Take care to check the availability of 
fire protection equipment. By compiling the requirements and standards according 
to Hotel Act B.E. 2004, Ministerial Regulations prescribing categories and criteria for 
hotel business operations, 2008 and Ministerial regulations prescribing categories and 
criteria for hotel business operations, 2016, to inspect and improve the installation 
of fire protection equipment appropriately And has compiled information according 
to law Prepared as a installation guide according to fire protection standards To 
operate a small hotel business with no more than 10 rooms for easy checking 

A legal examination by a random 5 hotels from 47 locations in Phra Nakhon 
district has 1 legal place in every requirement and the other 4 places do not meet 
all the requirements. Which may be a risk if there is a fire Caregivers, managers or 
owners of enterprises should be fully aware and take action as soon as possible to 
ensure availability. 

Keyword: Small Hotels, Fire, Fire Protection Equipment, Protection standards 
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บทนํา 

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยรูจักการ
คิดคนการเกิดไฟ และการใชประโยชนจากไฟ 
เราทราบถึงภัยจากไฟ และความประมาททําให
เกิดความสูญเสีย ทําใหเกิดเปนอัคคีภัย 

อัคคีภัยเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่ง 
ซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลาและมนุษยไม
สามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการดํารงชีวิต 
ประจํา วันของมนุษยมีความจํา เปนที่ตอง 
เกี่ยวของกับไฟหรือพลังงานความรอนใน 
ชีวิตประจําวัน เชน การประกอบอาหาร การใช 
อุปกรณที่กอใหเกิดความรอน การใชอุปกรณ 
ไฟฟาเพ่ืออํานวยความสะดวก ซึ่งการกระทํา
เหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัยข้ึนไดและ
หากเกิดข้ึนแลวจะสงผลเสียเปนอยางมาก 

อยางเชนเหตุการณที่เกิดเพลิงไหมที่
ชุมชนแพรงนราทําใหเกิดความสูญเสียทาง
ทรัพยสินเปนอยางมาก เนื่องจากตัวอาคารอยู
ในชุมชนแออัดและเปนอาคารไมทํา ให ไฟ
ลุกลามไดเร็วยิ่งข้ึนซึ่งไมไดเกิดความเสียหายแค
อาคาร ท่ี เปนตน เพลิงแตรวมไปถึงอาคาร
ใกลเคียงซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอชุมชนและผู
ประกอบอาชีพใกลเคียงชุมชนแพรงนรา ถาหาก
ประชาชนไมรูวิธีปองกันอัคคีภัย ไมรูวิธีการเอา
ตัวรอดจากไฟอาจทําใหเกิดการสูญเสียถึงชีวิต
ได 

โดยเฉพาะสถานกอบการประเภท
โรงแรมซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติตางๆ 
ได โดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัยและเมื่อเกิดเหตุ
ข้ึนมาแลวจะนํามาซึ่งความสูญเสียอยางมากทั้ง
ในเรื่องของชีวิต ทรัพยสิน การขาดโอกาสทาง

เศรษฐกิจจากการดําเนินกิจการ การสูญเสีย
งบประมาณของหนวยงานภาครัฐจากการระงับ
เหตุเพลิงไหมรวมถึงการใชงบประมาณในการ
บรรเทาทุกขผูประสบภัยและการเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง 

โรงแรมขนาดเล็กหองพักไมเกิน 10 
หอง ดวยเชนกัน ซึ่ง เปนการนําบานเกามา
ประยุกตใหเปนโรงแรมขนาดเลกและหากขาด
ความรูความเขาใจเรื่องการปองกันอัคคีภัยถา
เกิดเหตุเพลิงไหมข้ึนมาจะสงผลเสียหายเปน
อยางมากดังท่ีเคยเกิดข้ึนกับชุมชนแพรงนรา ซึ่ง
เปนอาคารเกาเชนกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหาปจจุบันของโรงแรมขนาด
เล็กหองพักไมเกิน 10 หอง 

2. ศึกษากฏหมาย และมาตรฐานการปองกัน
และระงับอัคคีภัยสําหรับโรงแรมขนาดเล็ก   
หองพักไมเกิน 10 หอง 

3. ศึกษาแผนผังที่ตัง้และการติดตั้งอุปกรณ
ปองกันอัคคัคีภับสําหรับโรงแรมขนาดเล็ก
หองพักไมเกิน 10 หอง   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1.ศึกษาจากเอกสารมาตรฐานตางๆเกี่ยวกับ
โรงแรมขนาดเล็กและกฎหมายเรื่องความ
ปลอดภัยดานอัคคี ภัย  รวบรวมขอมูลจาก
วิทยากรท่ีมีประสบการณจริงเกี่ยวกับระบบ
ดับเพลิง 
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2.จัดทําและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
คือตารางแบบสํารวจและดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลกบัสภาพระบบดับเพลิงของ
โรงแรมขนาดเล็กทัง้ 5 แหง 

 

 

 

3.รายงานวิจัยที่ไดเพื่อจากการตรวจสอบความ
ถูกตองโดยการใชตารางการตรวจสอบเบือ้งตน
ตามมาตรฐานและนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรงุ 

ผลการวิจัย 

 จากการวเคราะหื เอกสาร และการ
สํารวจลงพื้นที่จริง ทําใหเกดแนวทางในการ
พัฒนาชุดตรวจสอบการติดตั้งตามมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภัยเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาด
เล็กไมเกิน 10 หอง 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากการสํารวจทางกายภาพของโรงแรม
ขนาดเล็ก หองพักไมเกิน 10 หอง ซึ่งโรงแรมทั้ง 5 
แห ง  แบ ง ไ ด ดั ง นี้  Boutique A, Boutique B, 
Hostel C, Hostel D และ  Boutique E ซึ่ งทั้ ง  5 
แหงเปนสถานท่ีพักโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ
เพื่อใหบริการท่ีพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทาง หรือ
บุคคลอ่ืน ผูจัยไดศึกษามาตรฐาน และ กฏหมายที่
เกี่ยวของ และนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะทาง
กายภาพของ โรงแรมท้ัง 5 แหง โดยใชกฏหมาย
ดังนี ้

1. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

2. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 

3. พระราชบัญญัติโรงแรม 2547 

จากการวิเคราะหรวบรวมขอมูลผูวิจัย
ไดจัดทําคูมือประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
หองพักไมเกิน 5 หอง สําหรับบุคคลที่สนใจ
ตองการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
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ประเภท Boutique  และ Hostel หองพักไม
เกิน 10 หอง และยังเปนประโยชนสําหรับ
ผูประกอบการที่ดํ า เนินกิจการโรงแรมใน
ปจจุบันอยูแลวดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบ เพื่ อดํ า เนินการ ให เป นไปตาม
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 
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