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บทคดัย่อ 

 การศึกษาการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการลงทุนการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ

อัตโนมัติประเภทโรงแรม โดยด าเนินการศึกษาจากกลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีพ้ืนที่แตกต่าง

กัน ท าการประมาณการปริมาณวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนในการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ

อาคารโรงแรมทั้งหมด ในระบบ Hard Wire (Conventional) และแบบระบุต าแหน่งเตม็รูปแบบ 

(Full Addressable) ท าการออกแบบระบบแบบระบุต าแหน่งเต็มรูปแบบ (Full Addressable) 

เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบทั้ง 2 แบบ ท าการค านวณต้นทุนของงานติดตั้งระบบทั้ง 2 รูปแบบเทยีบกบั

หน่วยพ้ืนที่ควบคุมของอาคารโรงแรมตัวอย่าง (บาทต่อตารางเมตร) น าข้อมูลทั้งหมดมา

เปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์หาต้นทุนเฉล่ียของงานเม่ือพ้ืนที่ควบคุมของอาคารโรงแรม

เปล่ียนแปลงไปและเพ่ือหาความสัมพันธ์ของต้นทุนเฉล่ียของงานติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ต่อหน่วยพ้ืนที่ของอาคารในแต่ละรูปแบบกบักลุ่มอาคารโรงแรมที่ใช้ในการศึกษาน้ีทั้งหมด 

 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนเฉล่ียของงานทั้ง 2 รูปแบบ ต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมของอาคารที่

มีพ้ืนที่ควบคุมน้อยที่สดุจะมีต้นทุนเฉล่ียของงานน้อยที่สุด และอาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุมมากที่สุดจะ

มีต้นทุนเฉล่ียของงานมากที่สุด โดยต้นทุนเฉล่ียของงานทั้ง 2 รูปแบบจะมีต้นทุนเฉล่ียของงาน

เพ่ิมข้ึนเม่ือขนาดของพ้ืนที่ควบคุมเพ่ิมข้ึนทุก 5,000 ตารางเมตร โดยระบบแบบ Hard Wire จะมี

อัตราเฉล่ียมากสุดร้อยละ 10 และ ระบบ Addressable จะมีอัตราเฉล่ียเพ่ิมข้ึนมากสุดร้อยละ 18 

ต้นทุนเฉล่ียของงานต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมของอาคารของระบบแบบ Hard Wire และแบบ 

Addressable จะมีอัตราเฉล่ียเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนที่ควบคุม โดยแบบ Addressable จะมีมูลค่าเฉล่ีย

มากกว่าแบบ Hard Wire ตามพ้ืนที่ควบคุมน้อยที่สดุคิดเป็นร้อยละ 51 และแบบ Addressable จะ

มีมูลค่าเฉล่ียมากกว่าแบบ Hard Wire ตามพ้ืนที่ควบคุมมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 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%. 

 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางสังคมซ่ึงปัจจัยส่วนหน่ึงของการ

เติบโตน้ันกคื็อธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะประเทศไทยเราน้ันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว

มากมายตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ จึงเกิดการขยายเมืองในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ัน 

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้ นอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมขนาดเลก็ และโรงแรมระดับ 

1-5 ดาว แน่นอนว่าแนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงแรมให้เป็นเอกลักษณ์ 

พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้บริการน้ัน ในส่วนการ

ก่อสร้างอาคารโรงแรมน้ันกจ็ะประกอบด้วยข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง รวม

ไปถึงการออกแบบและติดตั้งระบบประกอบอาคารเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 



 

 

 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ันจุดประสงค์เพ่ือ

แจ้งเตือนให้เกิดการอพยพและการเข้าถึงการระงับเหตุได้ทนัทว่งท ีส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัย

จุดประสงค์เพ่ือการระงับไม่ให้เกิดการลุกลามจนเกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ันจะมีทั้งแบบควบคุมเองและแบบอัตโนมัติ จะเหน็ได้ว่าระบบแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้น้ันส าคัญและจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องติดต้ังระบบน้ีไว้ในอาคาร เพราะถ้าระบบการแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ที่ดีแล้ว โอกาสการเข้าถึงที่เกิดเหตุและการระงับเหตุกจ็ะสามารถท าได้ทนัทแีละสามารถ

ยับย้ังการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารโรงแรมน้ันสามารถ

ออกแบบได้หลากหลายประเภท ซ่ึงการเลือกประเภทน้ันขึ้ นอยู่กับขนาดของอาคาร ความ

เหมาะสม ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนของการออกแบบและติดตั้งระบบด้วย ซ่ึงในการลงทุน

ค่าใช้จ่ายของการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ัน จะต้องพิจารณาถึงการออกแบบ

และติดต้ังระบบต่อหน่วยพ้ืนที่ (บาทต่อตารางเมตร) อาจไม่ใช่การน าไปสู่การลงทุนที่ท  าให้เกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ และอาจจะไม่สามารถทราบได้ว่าการออกแบบและติดตั้ง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติและควบคุมเองในแต่ละขนาดอาคารโรงแรมน้ันจะมี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากน้อยกว่ากนั 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทยีบการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ แบบ 

Hard Wire และแบบ Addressable 

2. เพ่ือศึกษางบประมาณการลงทุนในการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อตัโนมัติ แบบ Hard Wire และแบบ Addressable ในอาคารโรงแรมที่มีพ้ืนที่การใช้สอยที่

ต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาเฉพาะอาคารประเภทโรงแรม ที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 15,000 ตารางเมตรและมี

ความสงูไม่เกนิ 23 เมตรเทา่นั้น 

2. ท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

2.1  อาคารโรงแรม 4 ช้ัน จ านวน 3 อาคาร พ้ืนที่ไม่เกนิ 5,000 ตารางเมตร 

2.2  อาคารโรงแรม 8 ช้ัน จ านวน 2 อาคาร ที่มีพ้ืนที่ควบคุมต้ังแต่ 5,000 - 10,000 

ตารางเมตร 

2.3 อาคารโรงแรม 3ช้ัน จ านวน 4 อาคาร อาคารจัดเ ล้ียง อาคารห้องอาหาร อาคาร

ออฟฟิศ 



 

 

 

3. ศึกษาเฉพาะการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ แบบ Hard Wire 

และแบบ Addressable ในอาคารโรงแรมเทา่นั้น 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการศึกษาน้ี มาจากผลิตภัณฑเ์ดียวกนั 

5. การค านวณงบประมาณเบ้ืองต้นในการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ัน จะด าเนินการ

คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าด าเนินการต่างๆโดยอ้างองิจากแบบแปลนของ

อาคารโรงแรม ไม่รวมค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

6. ในการศึกษา จะอ้างอิงจาก มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท.2002-49) ของ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ National Fire Alarm Code 72 (NFPA 72) เป็นเกณฑ์ใน

การศึกษาเทา่นั้น 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ส าหรับอาคารโรงแรม 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ในการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ 

Hard Wire หรือแบบ Addressable เพ่ือความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของผู้ใช้บริการอาคารโรงแรม 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบ้ืองต้นในการออกแบบ

และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติแบบ Hard Wire หรือแบบ Addressable ส าหรับ

อาคารโรงแรม 

4. เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมูลให้กับเจ้าของประกอบการโรงแรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือ

ความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสดุในชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ใช้บริการอาคารโรงแรม 

  

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ชัยยศ ณ บางช้าง (2558) ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติในอาคารประเภทคอนโดมิเนียม วัตถุประสงค์เพ่ือ

ท าการศึกษาการลงทุนในการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคารประเภท

คอนโดมิเนียมที่มีพ้ืนที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน โดยการด าเนินการประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน และค่าด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าการค านวณหาเงินลงทุนต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอย

ของอาคาร และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาความแตกต่าง ท าการลงทุนติดตั้งระบบในอาคาร

ประเภทเดียวกันที่มีพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยผลจากศึกษาพบว่า ต้นทุนเฉล่ียของานทั้ง 3 รูปแบบ 

ต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมของอาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุมน้อยที่สดุ จะมีต้นทุนเฉล่ียของงานมากที่สุดและ



 

 

 

อาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุมมากที่สุดจะมีต้นทุนเฉล่ียของงานน้อยที่สุด โดยต้นทุนเฉล่ียของงานทั้ง 3 

รูปแบบจะมีต้นทุนเฉล่ียของงานลดลง เม่ือขนาดของพ้ืนที่ควบคุมเพ่ิมข้ึนทุก 5,000 ตารางเมตร

โดยระบบ Hard Wire จะมีอตัราเฉล่ียลดลงน้อยที่สุดคือร้อยละ 8.81 และระบบ Addressable จะ

มีอัตราเฉล่ีลดลงมากที่สุด คือร้อยละ 32.49 ต้นทุนเฉล่ียของงานต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมของ

อาคารของระบบแบบ Hard Wire จะมีต้นทุนเฉล่ียน้อยที่สุด โดยระบบแบบ Addressable จะมี

ต้นทุนเฉล่ียมากที่สดุ และต้นทุนเฉล่ียในแต่ละระบบจากแบบ Hare Wire และ Semi Addressable 

ไปถึงระบบแบบ Addressable จะมีอตัราที่เพ่ิมข้ึนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 35.04  

กวีพจน์ ธงรบ (2553) ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัญหาของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

อัตโนมัติในอาคาร โรงแรม : กรณีศึกษา โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ใน 

การศึกษาปัญหาของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคารโรงแรม โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ตรวจจับ เช่น Smoke Detector, Heat Detector และ Manual Pull Station จาก

รายงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ของ ว.ส.ท. และ NFPA. 

โดยการเก็บข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ พบว่า จ านวนอุปกรณ์ตรวจจับในระบบฯมีจ านวนอุปกรณ์

ตรวจจับมากกว่ามาตรฐาน ของ ว.ส.ท. และ NFPA. โดยเฉพาะช้ันที่เป็นห้องพักและทางเดิน 

แสดงให้เหน็ว่าอาคารที่ศึกษาน้ีให้ความส าคัญกับการป้องกันอัคคีภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร และมาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA. ปัญหาที่ท  าให้อุปกรณ์ตรวจจับเกิดการแจ้ง

เตือนบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้

สอยพ้ืนที่ในอาคาร เกิดจากผู้มาใช้บริการต้ังใจ และไม่ต้ังใจท าให้อุปกรณ์ตรวจจับหรือแจ้งเหตุ

ท างาน เกิดจากการขาดการ บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง และเกิดจากความผิดพลาดจากตัวอุปกรณ์

เอง ซ่ึงทั้ง 4 สาเหตุน้ี เป็นปัญหาที่ส าคัญของการควบคุมและดูแลระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

อตัโนมัต ิ

นิเทศ น่ิมประเสริฐ (2555) ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ : กรณีศึกษา อาคาร 5 (สน่ัน เกตุทัต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อตัโนมัติที่ติดต้ังในอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับการเลือกใช้เทคโนโลยีระบบใหม่ที่สามารถระบุ

ต าแหน่งอุปกรณ์ได้และท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการลงทุนในการติดต้ังระบบที่เหมาะสมส าหรับ

อาคารสงูของทั้งสองทางเลือก จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติที่

ติดตั้งในอาคารปัจจุบันน้ันยังมีการติดต้ังอุปกรณ์ต ่ากว่ามาตรฐาน จากการวิเคราะห์ทางเลือกที่

หน่ึง จะต้องท าการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยต้องเพ่ิมอุปกรณ์ และต้องใช้เงิน

ลงทุนประมาณ 490,921.60 บาท ทั้งน้ีระบบการสั่งงานยังคงเป็นแบบธรรมดา ซ่ึงหากเกดิปัญหา



 

 

 

และมีความต้องการแจ้งเหตุ การแจ้งเหตุจะไม่สามารถแสดงจุดแจ้งเหตุได้ชัดเจน ในขณะที่

ทางเลือกที่สอง คือ ส่วนการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชนิดระบุต าแหน่ง (Addressable System) 

จะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,849,051.60 บาท ซ่ึงทางเลือกที่สองจะ

มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนคิดเป็น 376.60% ของทางเลือกที่หน่ึง ทั้งน้ีการน าระบบใหม่มาใช้จะช่วย

ตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้ น โดยสามารถแจ้งต าแหน่งของอุปกรณ์ได้ทุกตัวและ

สามารถบอกต าแหน่งของจุดแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเช่ือมต่อระบบและเพ่ิม

จ านวนอุปกรณ์หรือเช่ือมต่อระหว่างอาคารได้ 

วิเคราะห์จากงานวิจัยในอดีตน้ัน ผู้วิจัยได้น าหลักการคิดและวิธีด าเนินการในการศึกษา

ความสัมพันธ์ของมูลค่าเฉล่ียของงานต่อหน่วย พ้ืนที่ควบคุมของกลุ่มอาคารประเภท

คอนโดมิเนียม โดยการศึกษาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามกลุ่มอาคาร

ตัวอย่าง โดยท าการค านวณหาเงินลงทุนต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร และน าข้อมูลมาวิเคราะห์

หาความแตกต่าง ท าการลงทุนการติดต้ังระบบในอาคารประเภทเดียวกันที่มีพ้ืนที่แตกต่างกนัโดย

ท าการวิจัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติทั้ง 3 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบ Hard Wire , Semi-

Addressable และแบบ Full Addressable ซ่ึงจะต่างกันจากงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้

ศึกษาไปยังกลุ่มโรงแรมที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 0 – 15,000 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร

เท่าน้ัน โดยการน ากลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละอาคารตัวอย่างน้ันจะมีพ้ืนที่

เพ่ิมขึ้ นทุกๆ 5,000 ตารางเมตร เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความแตกต่างในการลงทุนในงาน

ติดตั้งระบบในตัวอย่างเดียวกนั เพ่ือท าการวิเคราะห์การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2 รูปแบบ

คือ แบบ Hard Wire และ แบบ Addressable เท่าน้ัน และน าผลจากการวิจัยหาความสัมพันธ์

มูลค่าเฉล่ียในการลงทุนบาทต่อหน่วยพ้ืนที่ตารางเมตร 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการเปรียบเทยีบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนออกแบบ

และติดตั้งระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอตัโนมัติประเภทโรงแรม” มีแนวคิดในการศึกษา

มูลค่าในการลงทุนในการติดตั้งระบบแจ้เหตุเพลิงไหม้ของอาคารประเภทโรงแรม จุดประสงค์เพ่ือ

ต้องการทราบงบประมาณในการลงทุนติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติเปรียบเทยีบ

ระหว่างการติดตั้งแบบ Hard wire กับแบบ Addressable ซ่ึงในการเปรียบเทียบดังกล่าวจะคิด

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงในการติดตั้งระบบรวมไปถึงค่าด าเนินการ

ในการจัดหาของแต่ละตัวอย่างของโรงแรมต่อหน่วยพ้ืนที่ที่ท  าการติดต้ัง แล้วน าผลที่ได้ของ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบดังกล่าวทั้ง 2 แบบต่อหน่ึงตัวอย่างอาคารประเภทโรงแรม ซ่ึงผลจาก

 



 

 

 

การศึกษาน้ันจะท าให้ทราบถึงความแตกต่างถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนการติดตั้งระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้อตัโนมัติแบบ Hard wire และแบบ Addressible ของแต่ละพ้ืนที่โรงแรมที่แตกต่างกนั 

ในการศึกษาน้ีจะด าเนินการโดยการเลือกอาคารโรงแรมที่มีความสงูไม่เกนิ 23เมตร ซ่ึงไม่

เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีพ้ืนที่ไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร 

ตามเกณฑท์ี่ได้ก าหนดไว้เทา่น้ัน ในการท าการประมาณปริมาณวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆน้ัน 

ท าการตรวจสอบข้อมูลจากแบบแปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เดิมที่ท  าการติดต้ังจริงในแต่ละ

โรงแรมตัวอย่าง เช่น หากโรงแรมเดิมได้ท าการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ  Hard wire 

สามารถน าแบบแปลนดังกล่าวประมาณการคิดปริมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้เลย พร้อมทั้งท าการ

ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใหม่โดยท าการออกแบบเป็นแบบ Addressable ด้วยเพ่ือน าแบบ

แปลนจากการออกแบบใหม่น้ีมาคิดค่าใช้จ่ายเพ่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่มีการติดต้ังจริง ใน

การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะรบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงในการ

ติดตั้ง ค่าด าเนินการต่างๆ เช่นค่าทดสอบระบบ ค่าขนส่ง ค่าฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานระบบ ซ่ึงการ

ประมาณราคาน้ันจะไม่คิดถึงภาษีมูลค่าเพ่ิมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และน าค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ

ประมาณทั้ง 2 แบบ หารด้วยพ้ืนที่ที่ครอบคลุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในแต่ละโรงแรม แล้วน า

ผลที่ได้ที่เป็นค่าเฉล่ียค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อพ้ืนที่ของอาคารประเภทโรงแรมที่ใช้เป็นอาคาร

ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี โดยจุดประสงค์หลักเพ่ือต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อหน่วย

พ้ืนที่ (บาทต่อตารางเมตร) ที่เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารประเภทโรงแรม 

และน าข้อมูลในการเปรียบเทยีบระบบดังกล่าวทั้ง 2 แบบ เพ่ือหาความสมัพันธใ์นการลงทุนติดตั้ง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้กับขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารประเภทโรงแรมที่ไม่เกิน 15,000 

ตารางเมตร และสงูไม่เกนิ 23 เมตรต่อไป 

 

แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงานวิจยั 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและศึกษาแบบติดตั้งเดิม ตลอด

จนถึงการประมาณราคาและสบืราคา โดยมีล าดับข้ันตอนดังภาพที่ 1 

 



 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

ขอ้มูลของอาคารทีใ่ชใ้นการศึกษา 

อาคารที่น ามาใช้ในการศึกษาน้ี ใช้อาคารประเภทโรงแรมมีพ้ืนที่ไม่เกิน 15,000 ตาราง

เมตรและมีความสูงไม่เกิน23 เมตรเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ แต่ละประเภทของ

โรงแรมน้ันได้มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติแบบ Hard Wire จ านวน 2 โรงแรม 

และแบบ Addressable จ านวน 1 โรงแรม 

ตัวอย่างที่ 1 อาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุม ไม่เกนิ 5,000 ตารางเมตร 

ตัวอย่างที่ 2 อาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุม ต้ังแต่ 5,000 – 10,000 ตารางเมตร 

ตัวอย่างที่ 3 อาคารที่มีพ้ืนที่ควบคุม ต้ังแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร 



 

 

 

โดยแต่ละโรงแรมจะมีอาคารเดียวหรือหลายอาคารกไ็ด้ แต่พ้ืนที่ควบคุมจะมีการติดต้ัง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Hard Wire ซ่ึง จะต้องท าการน าแบบแปลนระบบดังกล่าวของแต่ละ

โรงแรมตัวอย่างมาออกแบบใหม่เป็นแบบ Addressable เพ่ือน าแบบแปลนดังกล่าวประมาณ

ปริมาณเพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ตัวอย่างที่ 1 อาคารโรงแรม 4 ช้ันที่มีพ้ืนที่ควบคุม ไม่เกนิ 5,000 ตารางเมตร  

 ลักษณะอาคารโรงแรม จ านวน 4 ช้ัน 3 อาคาร 

 มีจ านวน 51 ยูนิต มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,812 ตารางเมตร  

 พ้ืนที่ถูกควบคุมด้วยระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติแบบ Addressable 

 สถานที่ต้ัง ถนนทา่แพ ต าบลทา่แพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวอย่างที่ 2 อาคารโรงแรม 8 ช้ันที่มีพ้ืนที่ควบคุม ไม่เกิน 5,000 – 10,000 ตาราง

เมตร  

 ลักษณะอาคารโรงแรม จ านวน 8 ช้ัน 2 อาคาร ดาดฟ้าเป็นสระว่ายน า้ 

 มีจ านวน 74 ยูนิต มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 8,920 ตารางเมตร  

 พ้ืนที่ถูกควบคุมด้วยระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติแบบ Hard Wire 

 สถานที่ต้ัง ถนนศิริมังคลาจารย์ ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ตัวอย่างที่ 3 อาคารโรงแรมที่มีพ้ืนที่ควบคุม ต้ังแต่ 10,000 – 15,000 ตาราง

เมตร 

 ลักษณะอาคารโรงแรมประกอบด้วย อาคารพักอาศัย 3 ช้ัน จ านวน 4อาคารๆละ 

36 ยูนิตอาคารต้อนรับ อาคารจัดเล้ียงและสัมมนา อาคารห้องอาหาร อาคาร

ออฟฟิต และห้องท าอาหาร 

 มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 8,538 ตารางเมตร  

 พ้ืนที่ถูกควบคุมด้วยระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติแบบ Hard Wire 

 สถานที่ต้ัง ถนนสเุทพ ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษาและออกแบบ 

  จากการศึกษาแบบแปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติเดิมของโรงแรมตัวอย่างน้ัน

เป็นแบบ Hard wire เมื่ อศึกษาเปรียบเทียบกับระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้อัตโนมัติแบบ 

Addressable น้ันจะต้องท าการออกแบบใหม่โดยการน าแบบแปลนของอาคารโรงแรมตัวอย่างมา

ท าการศึกษาการออกแบบเพ่ือสามารถจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งระบบ

ดังกล่าวได้ ซ่ึงการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติน้ันผู้ออกแบบจะต้องเป็นวิศวกร



 

 

 

ไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการออกแบบจะอ้างอิงตามมาตรฐานการออกแบบ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

การค านวณค่าใชจ่้ายติดตั้ง 

  การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติน้ัน จะต้องประมาณ

การพ้ืนที่โดยระยะจากแบบแปลน ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์และราคาจากแบบแปลน

อาคารโรงแรมตัวอย่างที่ติดต้ังแล้วเสรจ็แบบ Hard wire และจากแบบแปลนที่ได้ท าการออกแบบ

ระบบดังกล่าวแบบ Addressable เพ่ือน าแบบแปลนทั้ง2 ชนิดของระบบดังกล่าวมาค านวณปริมาณ

เพ่ือหาค่าใช้จ่ายในการลงทุน การประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการติดตั้งระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้อัตโนมัติน้ัน จะแบ่งการประมาณการเป็น 3 ส่วนดังน้ี ส่วนแรกจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ในระบบ ได้แก่ ชุดแผงควบคุม (Fire alarm control panel or FCP) อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ 

(Initiating Device) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Notification Application Device) อุปกรณ์แยกแจ้ง

สัญญาณ (Graphic Annunciator) อุปกรณ์เสริม (Auxiliary Device) สายน าสัญญาณ (Signal 

Cable) ซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรกในการติดต้ังระบบดังกล่าว ส่วน

ที่สองจะเป็นการประมาณการเร่ืองค่าแรงงานในการติดต้ังระบบดังกล่าว ได้แก่ค่าแรงติดต้ังวัสดุ

อุปกรณ์ซ่ึงจะบอกเป็นบาทต่อช้ิน ค่าแรงงานในการติดตั้ งท่อร้อยสาย ประกอบไปยังการเดินสาย

น าสัญญาณ ซ่ึงค่าแรงติดตั้งเหล่าน้ีจะถูกคิดอ้างอิงจากแบบแปลนทั้ง 2 ชนิดที่ใช้ในการติดต้ัง

ระบบ รวมไปถึงค่าแรงในการเช่ือมต่อระบบ ส่วนที่สามค่าทดสอบระบบและค่าด าเนินการต่างๆ

ตลอดถึงค่าอบรมในการใช้งานของระบบให้กับผู้ใช้งานอาคาร ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะคิดค่าใช้จ่าย

แบบเหมาจ่ายเป็นรายการในแต่ละรายการซ่ึงมูลค่างานโดยรวมจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของงานเหล่าน้ัน ซ่ึงในการศึกษาน้ีจะไม่น าภาษีต่างๆมาคิดรวมกับ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ี 

การค านวณหาพื้ นทีข่องอาคารโรงแรม 

  การค านวณพ้ืนที่ของอาคารโรงแรมที่น ามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาน้ี จะคิดพ้ืนที่

ทั้งหมดที่ใช้สอยในอาคารที่ครอบคลุมการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ใช้งานจริง 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พ้ืนที่การใช้สอยในอาคารโรงแรมน้ัน 90% เป็นพ้ืนที่ครอบคลุมในการติดต้ัง

ระบบทั้งหมดเว้นแต่บริเวณพ้ืนที่สระว่ายน า้ช้ันดาดฟ้าของอาคารโรงแรมน้ันๆ พ้ืนที่ดังกล่าวจะ

น ามาคิดค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่จะเกดิข้ึนเทยีบกบัค่าใช้จ่ายในการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ทั้ง2ชนิด

ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามเกณฑใ์นการศึกษานี้  

  แนวการค านวณหาพ้ืนที่ควบคุมของการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ัน จะใช้วิธี

ค านวณเป็นหน่วยต่อพ้ืนที่ ในส่วนอาคารจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 



 

 

 

  ส่วนที่ 1 ค านวณห้องของแต่ละช้ัน โดยน า ความกว้างของห้อง x ความยาวของห้อง x 

จ านวนห้องทั้งหมด 

  ส่วนที่ 2 ค านวณพ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง โดยน า ความกว้างของทางเดิน x ความยาวของ

ทางเดินน าพ้ืนที่ที่ได้จากการค านวณแต่ละช้ันมารวมกนัเพ่ือหาพ้ืนที่ควบคุมทั้งหมดของอาคาร 

 

ผลการวิจยั 

 จากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากแบบแปลนระบบเดิมของและท าการออกแบบระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ใหม่ของอาคารโรงแรมตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้ีโดยทั้งท าการประมาณการ

จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดต้ังจากแบบแปลนที่มีการติดต้ังแล้วเสรจ็และแบบที่ท  าการ

ออกแบบใหม่ตลอดถึงการประมาณการค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ านวนในในการติดต้ัง

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ และการค านวณหาขนาดของพ้ืนที่ที่ติดต้ังระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามอาคารโรงแรมตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบงบประมาณ

หรือมูลค่าของงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติเปรียบเทยีบการติดตั้งทั้ง 2 แบบ Hard 

Wire กับ Addressable ของอาคารโรงแรมตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ต้นทุนในการลงทุนต่อไป 

ซ่ึงมีรายละเอยีดของผลการศึกษาดังน้ี 

 ในการประมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต้ังระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติทั้ง 2 

แบบ ตลอดจนถึงค่าแรงงานในการติดต้ัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการติดต้ังระบบตลอด

ถึงค่าด าเนินการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าทดสอบระบบ ค่าจัดอบรมการใช้งาน ค่าออกแบบระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ เป็นต้น (ภาคผนวก ง) โดยการประมาณการวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึง

รายละเอยีดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคารโรงแรมตัวอย่าง ได้แสดงค่าในตารางที่ 1 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตารางที ่1 รายละเอยีดและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

 

Hard Wire Addressable

Bl. A 8 Fl. 78

Bl. B 8 Fl. 78

1,358,310      

มลูคา่ (บาท)
ยนูติล าดบั อาคารโรงแรม อาคาร พืน้ที่ (ตร.ม.) จ านวนช ัน้ขอบเขต (ตร.ม.)

1 ตวัอยา่งโรงแรม 1 654,995           BL A/B/C 4 FL 515,000 4,812            

2,800,000      

3 10,000 - 15,000 ตวัอยา่งโรงแรม 3 11,000          1,772,566        4,060,052      BL N/A N/A

2 5,000 - 10,000 ตวัอยา่งโรงแรม 2 8,920            1,339,032        

 

 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โรงแรมตัวอย่างที่น ามาศึกษาในหัวข้อน้ี โดยแต่ละอาคาร

โรงแรมตัวอย่างน้ันจะมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนทุก 5,000 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังแบบ Hard 



 

 

 

Wire และ แบบ Addressable อ้างอิงตามพ้ืนที่ของอาคารโรงแรมตัวอย่าง ซ่ึงจากตารางจะเหน็ได้

ว่า อาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้เพ่ิมข้ึนไปด้วย 

 จากงบประมาณติดตั้งระบบสามารถน าไปค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบทั้ง 2 แบบ 

โดยการคิดค านวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพ้ืนที่ (บาทต่อตารางเมตร) ของแต่ละอาคารโรงแรม

ตัวอย่างได้ค่าแสดงในตารางที่ 2 โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตารางที ่2 ค่าใช้จ่ายการติดต้ังระบบต่อหน่วยพ้ืนที่ 

 

Hard Wire Addressable

Bl. A 8 Fl. 78

Bl. B 8 Fl. 78

4,812            

313              

3 10,000 - 15,000 ตวัอยา่งโรงแรม 3 11,000          161                 369              BL N/A N/A

2 5,000 - 10,000 ตวัอยา่งโรงแรม 2 8,920            150                 

282              

มลูคา่/พืน้ที่ (บาท/ตร.ม.)
ยนูติล าดบั อาคารโรงแรม อาคาร พืน้ที่ (ตร.ม.) จ านวนช ัน้ขอบเขต (ตร.ม.)

1 ตวัอยา่งโรงแรม 1 136                 BL A/B/C 4 FL. 515,000

 

 ตารางที่ 2 แสดงให้เหน็ว่า มูลค่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้ง 2 รูปแบบเม่ือเทียบกับพ้ืนที่

ควบคุมของอาคารโรงแรมตัวอย่าง โดยให้ความสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพ้ืนที่ (บาทต่อพ้ืนที่

ตารางเมตร) 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 เป็นอาคารโรงแรม 4 ช้ัน ระดับ 5 ดาว มีความสูง 4 ช้ัน 

(รวมช้ันใต้ดิน) พ้ืนที่ขนาด 4,812 ตารางเมตร มีจ านวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 51 ยูนิต พ้ืนที่

ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ควบคุมด้วยระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

ติดตั้งจริงเป็น Addressable ใช้ผลิตภัณฑข์อง Notifier และได้ท าการออบแบบใหม่เป็นแบบ Hard 

Wire เพ่ือน าข้อมูลทั้ง 2 ชนิดมาเปรียบเทยีบกนั โดยค่าใช้จ่ายปะมาณการในการติดตั้งระบบHard 

Wire เป็นเงิน 654,995 บาท คิดเป็น 136 บาทต่อตารางเมตร  

 Addressable เป็นเงิน 1,358,310บาท คิดเป็น 282 บาทต่อตารางเมตร (ภาคผนวก ก) 

 สถานที่ต้ังของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 อยู่บริเวณถนนทา่แพ ต าบลทา่แพ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 เป็นอาคารโรงแรมสูง 8 ช้ัน ระดับ 5 ดาว (รวมช้ันดาดฟ้า

เป็นพ้ืนที่สระว่ายน า้) มีพ้ืนที่ขนาด 8,920 ตารางเมตร (รวม 2 อาคาร) มีห้องอาศัยทั้งหมด 150 

ยูนิต (รวม 2 อาคาร) พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ควบคุมด้วยระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติ ติดตั้งจริงเป็นแบบ Hard Wire โดยใช้ผลิตภัณฑข์อง Notifier และได้

ท าการออกแบบใหม่เป็นแบบ Addressable เพ่ิอน าข้อมูลทั้ง 2 ชนิดมาเปรียบเทียบกัน โดย

ค่าใช้จ่ายประมาณการติดตั้งระบบ  



 

 

 

 Hard Wire เป็นเงิน 1,339,032 บาท คิดเป็น 150 บาทต่อตารางเมตร 

 Addressable เป็นเงิน 2,800,000 บาท คิดเป็น 313 บาทต่อตารางเมตร 

 สถานที่ต้ังของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 อยู่บริเวณ ถนนศิริมังคลาจารย์ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 เป็นอาคารประกอบด้วยอาคารสูง 4 ช้ัน 4 อาคารๆละ 36 ยู

นิต อาคารต้อนรับ 1 ช้ัน อาคารจัดเล้ียงและสัมมนา อาคารห้องอาหาร อาคารต้อนรับ และห้อง

ท าอาหาร พ้ืนที่ประมาณ 18,000 ตารางเมตร พ้ืนที่ถูกควบคุมด้วยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ติดตั้งจริงเป็นแบบ Hard Wire 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Notifier และได้ท าการออกแบบใหม่เป็นแบบ Addressable เพ่ือน าข้อมูลทั้ง 

2 ชนิด มาเปรียบเทยีบกนั โดยค่าใช้จ่ายประมาณการติดตั้งระบบ  

 Hard Wire เป็นเงิน 1,772,566 บาท คิดเป็น 161 บาทต่อตารางเมตร 

 Addressable เป็นเงิน 4,060,052 บาท คิดเป็น 369 บาทต่อตารางเมตร 

 สถานที่ต้ังของอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 อยู่บริเวณ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต าบล

ช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 จากการประมาณการวัสดุอุปกรณ์ละค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ

อาคารโรงแรมตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้ี และการหาค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดต้ังระบบ

ต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุม (บาทต่อตารางเมตร) มูลค่าของงานหรืองบประมาณในการติดต้ังระบบต่อ

หน่วยพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่มอาคารได้แสดงดังตารางที่ 3 ตามรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายเฉล่ียของงานติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 

Hard Wire Addressable

Bl. A 8 Fl. 78

Bl. B 8 Fl. 78

369              BL N/A N/A

2 5,000 - 10,000 ตวัอยา่งโรงแรม 2 8,920            150                 

3 10,000 - 15,000 ตวัอยา่งโรงแรม 3 11,000          161                 

4 FL. 515,000 4,812            

313              

149                 321              

282              

คา่เฉลีย่มลูคา่/พืน้ที่ (บาท/ตร.ม.)
ยนูติล าดบั อาคารโรงแรม อาคาร พืน้ที่ (ตร.ม.) จ านวนช ัน้ขอบเขต (ตร.ม.)

1 ตวัอยา่งโรงแรม 1 136                 BL A/B/C

 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เหน็ว่า มูลค่าเฉล่ียของงานติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ัน ใน

แต่ละอาคารโรงแรมตัวอย่างของงานแตกต่างกนัออกไป ดังน้ี 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 มีพ้ืนที่ของอาคารไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่าเฉล่ีย

ของงานติดต้ังระบบต่อหน่วยพ้ืนที่ในการติดต้ัง Hard Wire 136 บาทต่อตารางเมตร Addressable 

282 บาทต่อตารางเมตร 



 

 

 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 มีพ้ืนที่ของอาคารต้ังแต่ 5,000 – 10,000 ตารางเมตร มี

มูลค่าเฉล่ียของงานติดต้ังระบบต่อหน่วยพ้ืนที่ในการติดต้ัง Hard Wire 150 บาทต่อตารางเมตร 

Addressable 313 บาทต่อตารางเมตร 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 มีพ้ืนที่ของอาคารต้ังแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร มี

มูลค่าเฉล่ียของงานติดต้ังระบบต่อหน่วยพ้ืนที่ในการติดต้ัง Hard Wire 161 บาทต่อตารางเมตร 

Addressable 369 บาทต่อตารางเมตร 

 มูลค่าเฉล่ียของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมของอาคารจะ

เพ่ิมข้ึนตามขนาดของพ้ืนที่ควบคุมที่เพ่ิมข้ึนทุก 5,000 ตารางเมตร ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชนิด Hard Wire จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียมากที่สุดร้อยละ 10 และ ชนิด Addessable จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียมาก

ที่สดุร้อยละ 18 

 จากการประมาณการมูลค่าค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ส าหรับการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ

อาคารโรงแรมตัวอย่าง แล้วท าการค านวณหาความสัมพันธ์ของมูลค่าเฉล่ียของงานติดต้ังทั้ง 2 

ชนิด ตามอาคารโรงแรมตัวอย่างเท่ากับ 149,321 บาทต่อตารางเมตร โดยมูลค่างานติดตั้ งแบบ 

Addressable มีมูลค่าเฉล่ียของงานมากกว่า งานติดต้ังระบบแบบ Hard Wire  

 ตามอาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 1 มูลค่างานการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

แบบ Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็นร้อยละ 51 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 2 มูลค่างานการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติแบบ 

Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็นร้อยละ 52 

 อาคารโรงแรม ตัวอย่างที่ 3 มูลค่างานการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติแบบ 

Addressable จะมีมูลค่าการติดตั้งมากกว่าแบบ Hard Wire คิดเป็นร้อยละ 56 

 

สรุปผลงานวิจยั 

 ผลจากการวิจัย “การศึกษาการเปรียบเทยีบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนการออกแบบ

และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติประเภทโรงแรม” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสมัพันธ์ของ

มูลค่าเฉล่ียของงานต่อหน่วยพ้ืนที่ของกลุ่มอาคารโรงแรม จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่า

เฉล่ียของงานต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมกลุ่มอาคารโรงแรมตัวอย่างที่มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อัตโนมัติทั้ง 2 รูปแบบ ต่อหน่วยพ้ืนที่ควบคุมทั้ง 3 อาคารตัวอย่างน้ัน จะพบว่า การติดตั้งแบบ 

Hard Wire มีอตัราเฉล่ียเพ่ิมข้ึนมากสุดร้อยละ 10 และ การติดต้ังแบบ Addressable จะมีอตัราเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนมากสดุร้อยละ 18 โดยทั้ง 2 ชนิด จะมีการเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนที่ควบคุมตามเกณฑช่์องละ 5,000 

ตารางเมตร และเมื่อได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่าเฉล่ียของงานในแต่ละรูปแบบการติดต้ัง

พบว่า การติดตั้งระบบ แบบ Addressable มีมูลค่าเฉล่ียของงานมากกว่า แบบ Hard Wire มีอัตรา

เฉล่ียมากสดุคิดเป็นร้อยละ 56 และมีอตัราเฉล่ียน้อยสดุคิดเป็น ร้อยละ 51 
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