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บทคัดย่อ
การศึกษาการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายการลงทุนการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ แ บบ
อัตโนมัติประเภทโรงแรม โดยดาเนินการศึกษาจากกลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีพ้ ืนที่แตกต่าง
กัน ทาการประมาณการปริมาณวัสดุอุปกรณ์และต้ นทุนในการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของ
อาคารโรงแรมทั้งหมด ในระบบ Hard Wire (Conventional) และแบบระบุตาแหน่งเต็มรูปแบบ
(Full Addressable) ทาการออกแบบระบบแบบระบุตาแหน่ งเต็มรู ป แบบ (Full Addressable)
เพื่อนามาเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบ ทาการคานวณต้ นทุนของงานติดตั้งระบบทั้ง 2 รูปแบบเทียบกับ
หน่ ว ยพื้ นที่ค วบคุ ม ของอาคารโรงแรมตั ว อย่ า ง (บาทต่ อ ตารางเมตร) น าข้ อ มู ล ทั้ง หมดมา
เปรี ย บเที ย บ เพื่ อวิ เ คราะห์ ห าต้ นทุ น เฉลี่ ย ของงานเมื่ อ พื้ นที่ ค วบคุ ม ของอาคารโรงแรม
เปลี่ยนแปลงไปและเพื่ อหาความสัมพั นธ์ของต้ นทุนเฉลี่ยของงานติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ต่อหน่วยพื้นที่ของอาคารในแต่ละรูปแบบกับกลุ่มอาคารโรงแรมที่ใช้ ในการศึกษานี้ท้งั หมด
ผลการศึกษาพบว่า ต้ นทุนเฉลี่ยของงานทั้ง 2 รูปแบบ ต่อหน่วยพื้นที่ควบคุมของอาคารที่
มีพ้ ืนที่ควบคุมน้ อยที่สดุ จะมีต้นทุนเฉลี่ยของงานน้ อยที่สุด และอาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุมมากที่สุดจะ
มีต้นทุนเฉลี่ยของงานมากที่สุด โดยต้ นทุนเฉลี่ ยของงานทั้ง 2 รูปแบบจะมีต้นทุนเฉลี่ ยของงาน
เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของพื้นที่ควบคุมเพิ่มขึ้นทุก 5,000 ตารางเมตร โดยระบบแบบ Hard Wire จะมี
อัตราเฉลี่ยมากสุดร้ อยละ 10 และ ระบบ Addressable จะมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากสุดร้ อยละ 18
ต้ น ทุ น เฉลี่ ย ของงานต่ อ หน่ ว ยพื้ นที่ ค วบคุ ม ของอาคารของระบบแบบ Hard Wire และแบบ
Addressable จะมี อัตราเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้ น ตามพื้ นที่ควบคุ ม โดยแบบ Addressable จะมี มูลค่ า เฉลี่ ย
มากกว่าแบบ Hard Wire ตามพื้นที่ควบคุมน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 51 และแบบ Addressable จะ
มีมูลค่าเฉลี่ยมากกว่าแบบ Hard Wire ตามพื้นที่ควบคุมมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 56
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ABSTRACT
The purpose of this study is to compare Investment costs for the installation of an
automatic fire alarm system for hotels. The methodologies consist of 3 major parts as
exploring and studying the different areas of hotel buildings, estimating the number of
materials, equipment, and costs of installing a fire alarm system for all hotel buildings in a
Hard Wire (Conventional) system and a Full Addressable System, design the Full
Addressable System for comparison, Calculate the cost of both types of system installation
work compared to the control area of the hotel building sample in Baht per square meter. All
data were collected to compare and analyze the average cost of the work when the control
areas of the hotel building change and to find the relationship of the average cost of the fire
alarm system installation per unit of each type of building with all hotels used in this study.
The result showed that the average costs of both forms of work per unit of the control
area of the building that has the least control area are the least average cost of the work. On
the other hand, the building with the most control area is the most average cost of the work
also. The average cost of both types of work increases the average cost of the work when the
size of the control area increases every 5,000 square meters. The highest average rate of the
Hard Wire system is 10% and the highest average rate of the Addressable system is 18%.
The average cost of work per unit of the Hard Wire and Addressable system will increase the
average rate depend on the control area. The average value of the Addressable system is
greater than the Hard Wire system with the smallest control area of 51%, and the Addressable
system has the highest average value of the Hard Wire type depend on the most controlled
area of 56%.

ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
ในปั จจุ บันประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางสังคมซึ่งปั จจัยส่วนหนึ่งของการ
เติบโตนั้นก็คือธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะประเทศไทยเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยแหล่ งท่องเที่ยว
มากมายตามเมืองท่องเที่ยวต่ างๆ จึ งเกิดการขยายเมืองในจั งหวั ดที่มีแหล่ งท่องเที่ยวเหล่ า นั้ น
ปั จจุ บัน ธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ น โรงแรมขนาดเล็ก และโรงแรมระดับ
1-5 ดาว แน่นอนว่าแนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้ างอาคารโรงแรมให้ เป็ นเอกลักษณ์
พร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆให้ เหมาะสมแก่กลุ่ มผู้ ท่ีเข้ ามาใช้ บริ การนั้น ในส่วนการ
ก่อสร้ างอาคารโรงแรมนั้นก็จะประกอบด้ วยข้ อบังคับต่างๆที่ใช้ ในการออกแบบและก่อสร้ าง รวม
ไปถึงการออกแบบและติดตั้งระบบประกอบอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น

ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ องกันอัคคีภัย โดยระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ันจุ ดประสงค์เพื่ อ
แจ้ งเตือนให้ เกิดการอพยพและการเข้ าถึงการระงับเหตุได้ ทนั ท่วงที ส่วนระบบการป้ องกันอัคคีภัย
จุดประสงค์เพื่อการระงับไม่ให้ เกิดการลุกลามจนเกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ันจะมีท้งั แบบควบคุมเองและแบบอัตโนมัติ จะเห็นได้ ว่าระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ น้ันสาคัญและจาเป็ นอย่างมากที่จะต้ องติดตั้งระบบนี้ไว้ ในอาคาร เพราะถ้ าระบบการแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ท่ดี ีแล้ ว โอกาสการเข้ าถึงที่เกิดเหตุและการระงับเหตุกจ็ ะสามารถทาได้ ทนั ทีและสามารถ
ยับยั้งการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารโรงแรมนั้นสามารถ
ออกแบบได้ ห ลากหลายประเภท ซึ่ ง การเลื อ กประเภทนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ ขนาดของอาคาร ความ
เหมาะสม ตลอดถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุนของการออกแบบและติดตั้งระบบด้ วย ซึ่งในการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายของการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ัน จะต้ องพิจารณาถึงการออกแบบ
และติดตั้งระบบต่อหน่วยพื้นที่ (บาทต่อตารางเมตร) อาจไม่ใช่การนาไปสู่การลงทุนที่ทาให้ เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ และอาจจะไม่สามารถทราบได้ ว่าการออกแบบและติดตั้ง
ระบบแจ้ งเหตุ เพลิ ง ไหม้ แ บบอัต โนมั ติแ ละควบคุ ม เองในแต่ ล ะขนาดอาคารโรงแรมนั้ น จะมี
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนมากน้ อยกว่ากัน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ แบบ
Hard Wire และแบบ Addressable
2. เพื่ อ ศึ ก ษางบประมาณการลงทุ น ในการออกแบบและติ ด ตั้ งระบบแจ้ ง เหตุเ พลิ ง ไหม้
อัตโนมัติ แบบ Hard Wire และแบบ Addressable ในอาคารโรงแรมที่มีพ้ ืนที่การใช้ สอยที่
ต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
1. ศึ กษาเฉพาะอาคารประเภทโรงแรม ที่มีขนาดพื้ นที่ไม่ เกิน 15,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงไม่เกิน 23 เมตรเท่านั้น
2. ทาการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้ วย
2.1 อาคารโรงแรม 4 ชั้น จานวน 3 อาคาร พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
2.2 อาคารโรงแรม 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ที่มีพ้ ื นที่ควบคุมตั้งแต่ 5,000 - 10,000
ตารางเมตร
2.3 อาคารโรงแรม 3ชั้น จานวน 4 อาคาร อาคารจัดเลี้ยง อาคารห้ องอาหาร อาคาร
ออฟฟิ ศ

3. ศึกษาเฉพาะการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ แบบ Hard Wire
และแบบ Addressable ในอาคารโรงแรมเท่านั้น
4. วัสดุอุปกรณ์ท่นี ามาใช้ ในการศึกษานี้ มาจากผลิตภัณฑ์เดียวกัน
5. การคานวณงบประมาณเบื้องต้ นในการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ัน จะดาเนินการ
คิดค่าใช้ จ่ายทั้งหมดเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าดาเนินการต่างๆโดยอ้ างอิงจากแบบแปลนของ
อาคารโรงแรม ไม่รวมค่าภาษีอ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการศึกษา จะอ้ างอิงจาก มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (วสท.2002-49) ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ National Fire Alarm Code 72 (NFPA 72) เป็ นเกณฑ์ใน
การศึกษาเท่านั้น

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นข้ อมูลในการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ สาหรับอาคารโรงแรม
2. เพื่ อเป็ นข้ อมูลในการเลือกใช้ ในการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แ บบ
Hard Wire หรื อ แบบ Addressable เพื่ อ ความเหมาะสมและความปลอดภั ย สูง สุด ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ บริการอาคารโรงแรม
3. เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทางบประมาณค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเบื้องต้ นในการออกแบบ
และติ ด ตั้ ง ระบบแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ อัต โนมั ติ แ บบ Hard Wire หรื อ แบบ Addressable ส าหรั บ
อาคารโรงแรม
4. เพื่อเป็ นแนวทางและข้ อมูลให้ กับเจ้ าของประกอบการโรงแรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ เพื่ อ
ความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ บริการอาคารโรงแรม

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ชัยยศ ณ บางช้ าง (2558) ทาการวิจัยเรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายในการติดตั้ง
ระบบแจ้ ง เตื อ นอั ค คี ภั ย แบบอั ต โนมั ติ ใ นอาคารประเภทคอนโดมิ เ นี ย ม วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ทาการศึกษาการลงทุนในการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้ งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคารประเภท
คอนโดมิ เ นี ย มที่มี พ้ ื นที่ใ ช้ ส อยที่แ ตกต่ า งกั น โดยการด าเนิ น การประมาณราคาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าแรงงาน และค่าดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทาการคานวณหาเงินลงทุนต่อหน่วยพื้นที่ใช้ สอย
ของอาคาร และนาข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์หาความแตกต่าง ทาการลงทุนติดตั้งระบบในอาคาร
ประเภทเดียวกันที่มีพ้ ืนที่ท่แี ตกต่างกัน โดยผลจากศึกษาพบว่า ต้ นทุนเฉลี่ยของานทั้ง 3 รูปแบบ
ต่อหน่วยพื้นที่ควบคุมของอาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุมน้ อยที่สดุ จะมีต้นทุนเฉลี่ยของงานมากที่สุดและ

อาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุมมากที่สุดจะมีต้นทุนเฉลี่ยของงานน้ อยที่สุด โดยต้ นทุนเฉลี่ยของงานทั้ง 3
รูปแบบจะมีต้นทุนเฉลี่ยของงานลดลง เมื่อขนาดของพื้นที่ควบคุมเพิ่มขึ้นทุก 5,000 ตารางเมตร
โดยระบบ Hard Wire จะมีอตั ราเฉลี่ยลดลงน้ อยที่สุดคือร้ อยละ 8.81 และระบบ Addressable จะ
มีอัตราเฉลี่ ลดลงมากที่สุด คือร้ อยละ 32.49 ต้ นทุ นเฉลี่ ยของงานต่ อ หน่ ว ยพื้ นที่ควบคุ ม ของ
อาคารของระบบแบบ Hard Wire จะมีต้นทุ นเฉลี่ ยน้ อยที่สุด โดยระบบแบบ Addressable จะมี
ต้ นทุนเฉลี่ยมากที่สดุ และต้ นทุนเฉลี่ยในแต่ละระบบจากแบบ Hare Wire และ Semi Addressable
ไปถึงระบบแบบ Addressable จะมีอตั ราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยโดยรวมร้ อยละ 35.04
กวีพจน์ ธงรบ (2553) ทาการวิจัยเรื่ อง การศึกษาปั ญหาของระบบแจ้ งเตือนอัคคีภัย
อัตโนมัติในอาคาร โรงแรม : กรณีศึกษา โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาปัญหาของระบบแจ้ งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคารโรงแรม โดยทาการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ตรวจจับ เช่น Smoke Detector, Heat Detector และ Manual Pull Station จาก
รายงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน ของ ว.ส.ท. และ NFPA.
โดยการเก็บ ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ พบว่ า จ านวนอุ ป กรณ์ ตรวจจั บ ในระบบฯมี จ านวนอุ ป กรณ์
ตรวจจับมากกว่ ามาตรฐาน ของ ว.ส.ท. และ NFPA. โดยเฉพาะชั้ นที่เป็ นห้ องพั กและทางเดิน
แสดงให้ เห็นว่ าอาคารที่ศึกษานี้ ให้ ความสาคัญกับการป้ องกันอัคคีภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร และมาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA. ปั ญหาที่ทาให้ อุปกรณ์ตรวจจับเกิดการแจ้ ง
เตือนบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้
สอยพื้ นที่ในอาคาร เกิดจากผู้มาใช้ บริการตั้งใจ และไม่ต้ังใจทาให้ อุปกรณ์ตรวจจับหรือแจ้ งเหตุ
ทางาน เกิดจากการขาดการ บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และเกิดจากความผิดพลาดจากตัวอุปกรณ์
เอง ซึ่ ง ทั้ง 4 สาเหตุ น้ ี เป็ นปั ญ หาที่ส าคั ญ ของการควบคุ ม และดู แ ลระบบแจ้ ง เตื อ นอั ค คี ภั ย
อัตโนมัติ
นิเทศ นิ่มประเสริฐ (2555) ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ : กรณีศึกษา อาคาร 5 (สนั่น เกตุทัต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มจานวนอุปกรณ์ของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
อัตโนมัติท่ตี ิดตั้งในอาคารที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ ถูกต้ องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ (วสท.) กับการเลือกใช้ เทคโนโลยีระบบใหม่ท่ีสามารถระบุ
ตาแหน่งอุปกรณ์ได้ และทาการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายการลงทุนในการติดตั้งระบบที่เหมาะสมสาหรั บ
อาคารสูงของทั้งสองทางเลือก จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติท่ี
ติดตั้งในอาคารปั จจุ บันนั้นยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่ากว่ ามาตรฐาน จากการวิเคราะห์ทางเลือกที่
หนึ่ง จะต้ องทาการปรับปรุงระบบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานโดยต้ องเพิ่ มอุปกรณ์ และต้ องใช้ เงิน
ลงทุนประมาณ 490,921.60 บาท ทั้งนี้ระบบการสั่งงานยังคงเป็ นแบบธรรมดา ซึ่งหากเกิดปัญหา

และมีความต้ อ งการแจ้ งเหตุ การแจ้ งเหตุ จ ะไม่ สามารถแสดงจุ ดแจ้ งเหตุ ได้ ชั ดเจน ในขณะที่
ทางเลือกที่สอง คือ ส่วนการออกแบบโดยใช้ เทคโนโลยีชนิดระบุตาแหน่ง (Addressable System)
จะต้ องทาการติดตั้งอุปกรณ์โดยใช้ เงินลงทุนประมาณ 1,849,051.60 บาท ซึ่งทางเลือกที่สองจะ
มีค่าใช้ จ่ายในการลงทุนคิดเป็ น 376.60% ของทางเลือกที่หนึ่ง ทั้งนี้การนาระบบใหม่มาใช้ จะช่วย
ตรวจสอบจุ ดเกิดเหตุได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแจ้ งตาแหน่ งของอุปกรณ์ได้ ทุกตัวและ
สามารถบอกตาแหน่งของจุ ดแจ้ งเหตุได้ อย่างถูกต้ อง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบและเพิ่ม
จานวนอุปกรณ์หรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารได้
วิเคราะห์จากงานวิจัยในอดีตนั้น ผู้วิจัยได้ นาหลักการคิดและวิธีดาเนินการในการศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ข องมู ล ค่ า เฉลี่ ย ของงานต่ อ หน่ ว ย พื้ นที่ ค วบคุ ม ของกลุ่ ม อาคารประเภท
คอนโดมิเนี ยม โดยการศึ ก ษาค่ า ใช้ จ่ า ยในการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ ตามกลุ่ มอาคาร
ตัวอย่าง โดยทาการคานวณหาเงินลงทุนต่อหน่วยพื้นที่ใช้ สอยของอาคาร และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
หาความแตกต่าง ทาการลงทุนการติดตั้งระบบในอาคารประเภทเดียวกันที่มีพ้ ืนที่แตกต่างกันโดย
ทาการวิจัยระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติท้งั 3 รูปแบบด้ วยกัน คือ แบบ Hard Wire , SemiAddressable และแบบ Full Addressable ซึ่ งจะต่ างกันจากงานที่ผ้ ู วิจัยได้ ทาการศึกษา ผู้ วิจัยได้
ศึกษาไปยังกลุ่มโรงแรมที่มีพ้ ืนที่ต้ังแต่ 0 – 15,000 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
เท่านั้น โดยการนากลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละอาคารตัวอย่างนั้นจะมีพ้ ื นที่
เพิ่มขึ้นทุกๆ 5,000 ตารางเมตร เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาความแตกต่างในการลงทุนในงาน
ติดตั้งระบบในตัวอย่างเดียวกัน เพื่อทาการวิเคราะห์การติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ 2 รูปแบบ
คือ แบบ Hard Wire และ แบบ Addressable เท่า นั้ น และน าผลจากการวิ จั ยหาความสัม พั น ธ์
มูลค่าเฉลี่ยในการลงทุนบาทต่อหน่วยพื้นที่ตารางเมตร

วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนออกแบบ
และติดตั้งระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบอัตโนมัติประเภทโรงแรม” มีแนวคิดในการศึกษา
มูลค่าในการลงทุนในการติดตั้งระบบแจ้ เหตุเพลิงไหม้ ของอาคารประเภทโรงแรม จุดประสงค์เพื่อ
ต้ องการทราบงบประมาณในการลงทุนติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบอัตโนมัติเปรียบเทียบ
ระหว่ างการติดตั้งแบบ Hard wire กับแบบ Addressable ซึ่งในการเปรี ยบเทียบดังกล่ า วจะคิด
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงในการติดตั้งระบบรวมไปถึงค่าดาเนินการ
ในการจั ดหาของแต่ ละตั ว อย่ า งของโรงแรมต่ อ หน่ ว ยพื้ นที่ท่ีทาการติ ดตั้ ง แล้ ว น าผลที่ได้ ของ
ค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบดังกล่าวทั้ง 2 แบบต่อหนึ่งตัวอย่างอาคารประเภทโรงแรม ซึ่งผลจาก

การศึกษานั้นจะทาให้ ทราบถึงความแตกต่างถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุนการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ อตั โนมัติแบบ Hard wire และแบบ Addressible ของแต่ละพื้นที่โรงแรมที่แตกต่างกัน
ในการศึกษานี้จะดาเนินการโดยการเลือกอาคารโรงแรมที่มีความสูงไม่เกิน 23เมตร ซึ่งไม่
เข้ าข่ายตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีพ้ ืนที่ไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร
ตามเกณฑ์ท่ไี ด้ กาหนดไว้ เท่านั้น ในการทาการประมาณปริมาณวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้ จ่ายต่างๆนั้น
ทาการตรวจสอบข้ อมู ลจากแบบแปลนระบบแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ เดิมที่ทาการติดตั้งจริ งในแต่ละ
โรงแรมตัวอย่าง เช่ น หากโรงแรมเดิมได้ ทาการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบ Hard wire
สามารถนาแบบแปลนดังกล่าวประมาณการคิดปริมาณค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้ เลย พร้ อมทั้งทาการ
ออกแบบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ใหม่โดยทาการออกแบบเป็ นแบบ Addressable ด้ วยเพื่อนาแบบ
แปลนจากการออกแบบใหม่น้ ีมาคิดค่าใช้ จ่ายเพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเดิมที่มีการติดตั้งจริง ใน
การคิดค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องนะรบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้ แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงในการ
ติดตั้ง ค่าดาเนินการต่างๆ เช่นค่าทดสอบระบบ ค่าขนส่ง ค่าฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ ูใช้ งานระบบ ซึ่งการ
ประมาณราคานั้ น จะไม่ คิ ด ถึ ง ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ า งๆที่เ กี่ ย วข้ อ ง และน าค่ า ใช้ จ่ า ยที่ไ ด้ จ ากการ
ประมาณทั้ง 2 แบบ หารด้ วยพื้นที่ท่คี รอบคลุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในแต่ละโรงแรม แล้ วนา
ผลที่ได้ ท่เี ป็ นค่าเฉลี่ ยค่าใช้ จ่ายในการลงทุ นต่อพื้ นที่ของอาคารประเภทโรงแรมที่ใช้ เป็ นอาคาร
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อต้ องการทราบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนต่อหน่วย
พื้นที่ (บาทต่อตารางเมตร) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะพื้นที่ใช้ สอยของอาคารประเภทโรงแรม
และนาข้ อมูลในการเปรียบเทียบระบบดังกล่าวทั้ง 2 แบบ เพื่อหาความสัมพันธ์ในการลงทุนติดตั้ง
ระบบแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ กับขนาดของพื้ นที่ใช้ สอยของอาคารประเภทโรงแรมที่ไม่เกิน 15,000
ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 23 เมตรต่อไป

แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและศึกษาแบบติดตั้งเดิม ตลอด
จนถึงการประมาณราคาและสืบราคา โดยมีลาดับขั้นตอนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย

ข้อมูลของอาคารทีใ่ ช้ในการศึกษา
อาคารที่นามาใช้ ในการศึกษานี้ ใช้ อาคารประเภทโรงแรมมีพ้ ื นที่ไม่เกิน 15,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงไม่เกิน 23 เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็ นอาคารที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ แต่ละประเภทของ
โรงแรมนั้นได้ มีการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติแบบ Hard Wire จานวน 2 โรงแรม
และแบบ Addressable จานวน 1 โรงแรม
ตัวอย่างที่ 1 อาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุม ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
ตัวอย่างที่ 2 อาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุม ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 ตารางเมตร
ตัวอย่างที่ 3 อาคารที่มีพ้ ืนที่ควบคุม ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร

โดยแต่ละโรงแรมจะมีอาคารเดียวหรื อหลายอาคารก็ได้ แต่พ้ ื นที่ควบคุมจะมีการติดตั้ง
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบ Hard Wire ซึ่ง จะต้ องทาการนาแบบแปลนระบบดังกล่าวของแต่ละ
โรงแรมตัวอย่ า งมาออกแบบใหม่ เป็ นแบบ Addressable เพื่ อน าแบบแปลนดังกล่ า วประมาณ
ปริมาณเพื่อนาไปสู่การเปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
ตัวอย่างที่ 1 อาคารโรงแรม 4 ชั้นที่มีพ้ ืนที่ควบคุม ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
 ลักษณะอาคารโรงแรม จานวน 4 ชั้น 3 อาคาร
 มีจานวน 51 ยูนิต มีพ้ ืนที่ใช้ สอยทั้งสิ้น 4,812 ตารางเมตร
 พื้นที่ถูกควบคุมด้ วยระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติแบบ Addressable
 สถานที่ต้งั ถนนท่าแพ ตาบลท่าแพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั ว อย่ า งที่ 2 อาคารโรงแรม 8 ชั้ น ที่มีพ้ ื นที่ควบคุ ม ไม่ เ กิน 5,000 – 10,000 ตาราง
เมตร
 ลักษณะอาคารโรงแรม จานวน 8 ชั้น 2 อาคาร ดาดฟ้ าเป็ นสระว่ายนา้
 มีจานวน 74 ยูนิต มีพ้ ืนที่ใช้ สอยทั้งสิ้น 8,920 ตารางเมตร
 พื้นที่ถูกควบคุมด้ วยระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติแบบ Hard Wire
 สถานที่ต้งั ถนนศิริมังคลาจารย์ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 ตัวอย่างที่ 3 อาคารโรงแรมที่มีพ้ ื นที่ควบคุม ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตาราง
เมตร
 ลักษณะอาคารโรงแรมประกอบด้ วย อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จานวน 4อาคารๆละ
36 ยูนิตอาคารต้ อนรั บ อาคารจัดเลี้ยงและสัมมนา อาคารห้ องอาหาร อาคาร
ออฟฟิ ต และห้ องทาอาหาร
 มีพ้ ืนที่ใช้ สอยทั้งสิ้น 8,538 ตารางเมตร
 พื้นที่ถูกควบคุมด้ วยระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติแบบ Hard Wire
 สถานที่ต้งั ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาและออกแบบ
จากการศึกษาแบบแปลนระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติเดิมของโรงแรมตัวอย่า งนั้น
เป็ นแบบ Hard wire เมื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบแจ้ งเหตุ เ พลิ ง ไหม้ อั ต โนมั ติ แ บบ
Addressable นั้นจะต้ องทาการออกแบบใหม่โดยการนาแบบแปลนของอาคารโรงแรมตัวอย่างมา
ทาการศึ ก ษาการออกแบบเพื่ อ สามารถจั ดทาประมาณการค่ า ใช้ จ่ ายในการลงทุ น ติดตั้งระบบ
ดังกล่ าวได้ ซึ่งการออกแบบระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติน้ันผู้ออกแบบจะต้ องเป็ นวิศวกร

ไฟฟ้ าที่ได้ รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ และการออกแบบจะอ้ างอิงตามมาตรฐานการออกแบบ
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
การคานวณค่าใช้จ่ายติดตั้ง
การคานวณค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติน้ัน จะต้ องประมาณ
การพื้นที่โดยระยะจากแบบแปลน ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์และราคาจากแบบแปลน
อาคารโรงแรมตัวอย่างที่ติดตั้งแล้ วเสร็จแบบ Hard wire และจากแบบแปลนที่ได้ ทาการออกแบบ
ระบบดังกล่าวแบบ Addressable เพื่อนาแบบแปลนทั้ง2 ชนิดของระบบดังกล่าวมาคานวณปริมาณ
เพื่อหาค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การประมาณค่าใช้ จ่ายต่างๆในการดาเนินการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ อัตโนมัติน้ัน จะแบ่งการประมาณการเป็ น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนแรกจะเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ ใ นระบบ ได้ แ ก่ ชุ ด แผงควบคุ ม (Fire alarm control panel or FCP) อุ ป กรณ์ เ ริ่ ม สัญ ญาณ
(Initiating Device) อุปกรณ์แจ้ งสัญญาณ (Notification Application Device) อุปกรณ์แยกแจ้ ง
สัญ ญาณ (Graphic Annunciator) อุป กรณ์ เสริ ม (Auxiliary Device) สายน าสัญ ญาณ (Signal
Cable) ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ท่กี ล่าวมาทั้งหมดจะเป็ นค่าใช้ จ่ายส่วนแรกในการติดตั้งระบบดังกล่าว ส่วน
ที่สองจะเป็ นการประมาณการเรื่องค่าแรงงานในการติดตั้งระบบดังกล่าว ได้ แก่ค่าแรงติดตั้งวั สดุ
อุปกรณ์ซ่ึงจะบอกเป็ นบาทต่อชิ้น ค่าแรงงานในการติดตั้ งท่อร้ อยสาย ประกอบไปยังการเดินสาย
นาสัญญาณ ซึ่งค่าแรงติดตั้งเหล่ านี้จะถูกคิดอ้ างอิงจากแบบแปลนทั้ง 2 ชนิ ดที่ใช้ ในการติดตั้ง
ระบบ รวมไปถึงค่าแรงในการเชื่อมต่อระบบ ส่วนที่สามค่าทดสอบระบบและค่าดาเนินการต่างๆ
ตลอดถึงค่าอบรมในการใช้ งานของระบบให้ กับผู้ใช้ งานอาคาร ค่าใช้ จ่ายเหล่านี้จะคิดค่าใช้ จ่า ย
แบบเหมาจ่ายเป็ นรายการในแต่ละรายการซึ่งมูลค่างานโดยรวมจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้ องทั้งหมดของงานเหล่ านั้ น ซึ่ งในการศึ กษานี้ จะไม่ นาภาษี ต่างๆมาคิดรวมกับ
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ ี
การคานวณหาพื้ นทีข่ องอาคารโรงแรม
การคานวณพื้ นที่ของอาคารโรงแรมที่นามาใช้ เ ป็ นตัว อย่ า งในการศึ ก ษานี้ จะคิดพื้ นที่
ทั้งหมดที่ใช้ สอยในอาคารที่ครอบคลุมการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเป็ นพื้นที่ใช้ งานจริ ง
ซึ่ งโดยส่วนใหญ่ พ้ ื นที่การใช้ สอยในอาคารโรงแรมนั้ น 90% เป็ นพื้ นที่ครอบคลุ มในการติ ดตั้ ง
ระบบทั้งหมดเว้ นแต่บริ เวณพื้ นที่สระว่ ายนา้ ชั้นดาดฟ้ าของอาคารโรงแรมนั้นๆ พื้ นที่ดังกล่ าวจะ
นามาคิดค่าใช้ จ่ายและงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเทียบกับค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ท้งั 2ชนิด
ของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ตามเกณฑ์ในการศึกษานี้
แนวการค านวณหาพื้ นที่ค วบคุ ม ของการติ ด ตั้ ง ระบบแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ น้ั น จะใช้ วิ ธี
คานวณเป็ นหน่วยต่อพื้นที่ ในส่วนอาคารจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คานวณห้ องของแต่ ละชั้น โดยนา ความกว้ างของห้ อง x ความยาวของห้ อง x
จานวนห้ องทั้งหมด
ส่วนที่ 2 คานวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง โดยนา ความกว้ างของทางเดิน x ความยาวของ
ทางเดินนาพื้นที่ท่ไี ด้ จากการคานวณแต่ละชั้นมารวมกันเพื่อหาพื้นที่ควบคุมทั้งหมดของอาคาร

ผลการวิจยั
จากการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดจากแบบแปลนระบบเดิมของและทาการออกแบบระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ใหม่ของอาคารโรงแรมตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี้โดยทั้งทาการประมาณการ
จานวนวัสดุอุปกรณ์ท่ตี ้ องใช้ ในการติดตั้งจากแบบแปลนที่มีการติดตั้งแล้ วเสร็จและแบบที่ทาการ
ออกแบบใหม่ตลอดถึงการประมาณการค่าแรงงาน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่จานวนในในการติดตั้ง
ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบอัตโนมัติ และการคานวณหาขนาดของพื้ นที่ท่ตี ิดตั้งระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ตามอาคารโรงแรมตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการทราบงบประมาณ
หรือมูลค่าของงานติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติเปรียบเทียบการติดตั้งทั้ง 2 แบบ Hard
Wire กับ Addressable ของอาคารโรงแรมตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนในการลงทุนต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้
ในการประมาณของวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการติดตั้งระบบแจ้ งเตือนเพลิงไหม้ อัตโนมัติท้งั 2
แบบ ตลอดจนถึงค่าแรงงานในการติดตั้ง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ในการติดตั้งระบบตลอด
ถึงค่าดาเนินการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าทดสอบระบบ ค่าจัดอบรมการใช้ งาน ค่าออกแบบระบบแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็ นต้ น (ภาคผนวก ง) โดยการประมาณการวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้ จ่ายต่างๆรวมไปถึง
รายละเอียดของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของแต่ละอาคารโรงแรมตัวอย่าง ได้ แสดงค่าในตารางที่ 1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดและค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบ
ลาดบั ขอบเขต(ตร.ม.)

ยูนิต

4,812

4 FL

51

654,995

1,358,310

Bl. A
Bl. B

8,920

8 Fl.
8 Fl.

78
78

1,339,032

2,800,000

BL

11,000

N/A

N/A

1,772,566

4,060,052

อาคาร

ตวอ
ั ย่างโรงแรม1

BLA/B/C

2 5,000 - 10,000 ตวอ
ั ย่างโรงแรม2
3 10,000 - 15,000 ตวอ
ั ย่างโรงแรม3

1

5,000

มูลค่า (บาท)
Hard Wire Addressable

จานวนชนั้

อาคารโรงแรม

พืน้ ที(ต
่ ร.ม.)

ตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่ า โรงแรมตัวอย่ างที่นามาศึ กษาในหั วข้ อนี้ โดยแต่ ละอาคาร
โรงแรมตัวอย่ างนั้ นจะมีพ้ ื นที่เพิ่ มขึ้นทุ ก 5,000 ตารางเมตร ค่ าใช้ จ่ายในการติดตั้งแบบ Hard

Wire และ แบบ Addressable อ้ างอิงตามพื้นที่ของอาคารโรงแรมตัวอย่าง ซึ่งจากตารางจะเห็นได้
ว่ า อาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีพ้ ื นที่เพิ่ มขึ้นทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ เพิ่มขึ้นไปด้ วย
จากงบประมาณติดตั้งระบบสามารถนาไปคานวณค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบทั้ง 2 แบบ
โดยการคิ ดคานวณค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หน่ ว ยพื้ นที่ (บาทต่ อ ตารางเมตร) ของแต่ ละอาคารโรงแรม
ตัวอย่างได้ ค่าแสดงในตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าใช้ จ่ายการติดตั้งระบบต่อหน่วยพื้นที่
ลาดบั ขอบเขต(ตร.ม.)

ยูนิต

4,812

4 FL.

51

136

282

Bl. A
Bl. B

8,920

8 Fl.
8 Fl.

78
78

150

313

BL

11,000

N/A

N/A

161

369

อาคาร

ตวอ
ั ย่างโรงแรม1

BLA/B/C

2 5,000 - 10,000 ตวอ
ั ย่างโรงแรม2
3 10,000 - 15,000 ตวอ
ั ย่างโรงแรม3

1

5,000

มูลค่า/พืน้ ที(บ
่ าท/ตร.ม.)
Hard Wire Addressable

จานวนชนั้

อาคารโรงแรม

พืน้ ที(ต
่ ร.ม.)

ตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า มูลค่าค่าใช้ จ่ายในการลงทุนทั้ง 2 รูปแบบเมื่อเทียบกับพื้ นที่
ควบคุมของอาคารโรงแรมตัวอย่าง โดยให้ ความสัมพั นธ์ค่าใช้ จ่ายต่อหน่ วยพื้ นที่ (บาทต่อพื้ นที่
ตารางเมตร)
อาคารโรงแรม ตัวอย่ างที่ 1 เป็ นอาคารโรงแรม 4 ชั้ น ระดับ 5 ดาว มีความสูง 4 ชั้ น
(รวมชั้นใต้ ดิน) พื้น ที่ขนาด 4,812 ตารางเมตร มีจานวนห้ องพั กอาศัยทั้งหมด 51 ยูนิต พื้ นที่
ทั้งหมดเป็ นพื้นที่ควบคุมด้ วยระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ
ติดตั้งจริงเป็ น Addressable ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Notifier และได้ ทาการออบแบบใหม่เป็ นแบบ Hard
Wire เพื่อนาข้ อมูลทั้ง 2 ชนิดมาเปรียบเทียบกัน โดยค่าใช้ จ่ายปะมาณการในการติดตั้งระบบHard
Wire เป็ นเงิน 654,995 บาท คิดเป็ น 136 บาทต่อตารางเมตร
Addressable เป็ นเงิน 1,358,310บาท คิดเป็ น 282 บาทต่อตารางเมตร (ภาคผนวก ก)
สถานที่ต้งั ของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 อยู่บริเวณถนนท่าแพ ตาบลท่าแพ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 เป็ นอาคารโรงแรมสูง 8 ชั้น ระดับ 5 ดาว (รวมชั้นดาดฟ้ า
เป็ นพื้นที่สระว่ายนา้ ) มีพ้ ืนที่ขนาด 8,920 ตารางเมตร (รวม 2 อาคาร) มีห้องอาศัยทั้งหมด 150
ยูนิต (รวม 2 อาคาร) พื้ นที่ท้งั หมดเป็ นพื้นที่ควบคุมด้ วยระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ ติดตั้งจริงเป็ นแบบ Hard Wire โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Notifier และได้
ทาการออกแบบใหม่ เ ป็ นแบบ Addressable เพิ่ อน าข้ อมู ลทั้ง 2 ชนิ ดมาเปรี ยบเทียบกัน โดย
ค่าใช้ จ่ายประมาณการติดตั้งระบบ

Hard Wire เป็ นเงิน 1,339,032 บาท คิดเป็ น 150 บาทต่อตารางเมตร
Addressable เป็ นเงิน 2,800,000 บาท คิดเป็ น 313 บาทต่อตารางเมตร
สถานที่ต้ังของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 อยู่บริเวณ ถนนศิริมังคลาจารย์ ตาบลสุเทพ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 เป็ นอาคารประกอบด้ วยอาคารสูง 4 ชั้น 4 อาคารๆละ 36 ยู
นิต อาคารต้ อนรับ 1 ชั้น อาคารจัดเลี้ยงและสัมมนา อาคารห้ องอาหาร อาคารต้ อนรับ และห้ อง
ทาอาหาร พื้ นที่ประมาณ 18,000 ตารางเมตร พื้ นที่ถูกควบคุ มด้ วยระบบแจ้ งเหตุเพลิ ง ไหม้
ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ ติดตั้งจริงเป็ นแบบ Hard Wire
โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Notifier และได้ ทาการออกแบบใหม่เป็ นแบบ Addressable เพื่อนาข้ อมูลทั้ง
2 ชนิด มาเปรียบเทียบกัน โดยค่าใช้ จ่ายประมาณการติดตั้งระบบ
Hard Wire เป็ นเงิน 1,772,566 บาท คิดเป็ น 161 บาทต่อตารางเมตร
Addressable เป็ นเงิน 4,060,052 บาท คิดเป็ น 369 บาทต่อตารางเมตร
สถานที่ต้ังของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 อยู่บริเวณ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตาบล
ช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากการประมาณการวัสดุอุปกรณ์ละค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของ
อาคารโรงแรมตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี้ และการหาค่าเฉลี่ยของค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการติดตั้งระบบ
ต่อหน่วยพื้นที่ควบคุม (บาทต่อตารางเมตร) มูลค่าของงานหรืองบประมาณในการติดตั้งระบบต่อ
หน่วยพื้นที่ของแต่ละกลุ่มอาคารได้ แสดงดังตารางที่ 3 ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของงานติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ลาดบั ขอบเขต(ตร.ม.)
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จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า มูลค่าเฉลี่ยของงานติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ น้ัน ใน
แต่ละอาคารโรงแรมตัวอย่างของงานแตกต่างกันออกไป ดังนี้
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 มีพ้ ื นที่ของอาคารไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่าเฉลี่ย
ของงานติดตั้งระบบต่อหน่วยพื้นที่ในการติดตั้ง Hard Wire 136 บาทต่อตารางเมตร Addressable
282 บาทต่อตารางเมตร

อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 มีพ้ ื นที่ของอาคารตั้งแต่ 5,000 – 10,000 ตารางเมตร มี
มูลค่าเฉลี่ยของงานติดตั้งระบบต่อหน่ วยพื้นที่ในการติดตั้ง Hard Wire 150 บาทต่อตารางเมตร
Addressable 313 บาทต่อตารางเมตร
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 มีพ้ ืนที่ของอาคารตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร มี
มูลค่าเฉลี่ยของงานติดตั้งระบบต่อหน่ วยพื้นที่ในการติดตั้ง Hard Wire 161 บาทต่อตารางเมตร
Addressable 369 บาทต่อตารางเมตร
มูลค่าเฉลี่ยของงานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติต่อหน่วยพื้นที่ควบคุมของอาคารจะ
เพิ่ มขึ้นตามขนาดของพื้ นที่ควบคุมที่เพิ่ มขึ้นทุก 5,000 ตารางเมตร ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ชนิด Hard Wire จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดร้ อยละ 10 และ ชนิด Addessable จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 18
จากการประมาณการมูลค่าค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย สาหรับการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของ
อาคารโรงแรมตัวอย่าง แล้ วทาการคานวณหาความสัมพั นธ์ของมู ลค่ าเฉลี่ ยของงานติดตั้งทั้ง 2
ชนิด ตามอาคารโรงแรมตัวอย่างเท่ากับ 149,321 บาทต่อตารางเมตร โดยมูลค่างานติดตั้ งแบบ
Addressable มีมูลค่าเฉลี่ยของงานมากกว่า งานติดตั้งระบบแบบ Hard Wire
ตามอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 มูลค่างานการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ
แบบ Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็ นร้ อยละ 51
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 มูลค่างานการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติแบบ
Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็ นร้ อยละ 52
อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 มูลค่างานการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติแบบ
Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็ นร้ อยละ 56

สรุปผลงานวิจยั
ผลจากการวิจัย “การศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนการออกแบบ
และติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติประเภทโรงแรม” ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของ
มูลค่าเฉลี่ยของงานต่อหน่วยพื้นที่ของกลุ่มอาคารโรงแรม จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่า
เฉลี่ยของงานต่อหน่วยพื้นที่ควบคุมกลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีการติดตั้งระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
อัตโนมัติท้ัง 2 รู ปแบบ ต่ อหน่ วยพื้ นที่ควบคุมทั้ง 3 อาคารตัวอย่างนั้น จะพบว่ า การติดตั้งแบบ
Hard Wire มีอตั ราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากสุดร้ อยละ 10 และ การติดตั้งแบบ Addressable จะมีอตั ราเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากสุดร้ อยละ 18 โดยทั้ง 2 ชนิด จะมีการเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ควบคุมตามเกณฑ์ช่องละ 5,000
ตารางเมตร และเมื่อได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่าเฉลี่ยของงานในแต่ละรูปแบบการติดตั้ง
พบว่า การติดตั้งระบบ แบบ Addressable มีมูลค่าเฉลี่ยของงานมากกว่ า แบบ Hard Wire มีอัตรา
เฉลี่ยมากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 56 และมีอตั ราเฉลี่ยน้ อยสุดคิดเป็ น ร้ อยละ 51
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