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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อคัดเลือกสารดับเพลิงที�เหมาะสมให้กับอาคาร National ITMX 
Data Center ซึ�งประกอบธุรกิจทางด้าน Data Center ภายในอาคารมีการเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที�มีมูลค่าสูงเป็นจ�านวนมากซึ�งมีความส�าคัญในการด�าเนินการทางธุรกิจ ผู้วิจัยจึงได้น�าเอา
กระบวนการล�าดับขั�นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยใช้โปรแกรม Expert Choice  
มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจเลือกสารดับเพลิงให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในใช้งาน
ให้มากที�สุดโดยก�าหนดปัจจัยหลักที�น�ามาพิจารณา จ�านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผลกระทบต่ออุปกรณ์ 2) 
ความปลอดภัยต่อคน 3) ค่าใช้จ่ายการบ�ารุงรักษาหลังการติดตั�ง 4) การรับประกันคุณภาพหลังการติดตั�ง 
และ 5) วิสัยทัศน์การมองเห็นขณะฉีดพ่น 
              ปัจจัยและทางเลือกต่างๆ ได้ถูกน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบโครงสร้างล�าดับชั�นเพื� อใช้ในการ
คัดเลือกสารดับเพลิงที�เหมาะสมที�สดุ ข้อมูลที�ถูกเกบ็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัฝ่ายบริหารงานวิศวกรรม
อาคาร Data Center และวิศวกรติดตั�งสารดับเพลิงได้ถูกบันทึกลงในแบบประเมินจ�านวน 3 ชุด เมื�อ
พิจารณาค่าน��าหนักให้แก่ทางเลือกแล้วพบว่า สารดับเพลิงก๊าซไนโตรเจนหรือ IG-100 เป็นทางเลือกที�ดี
ที�สุดโดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 41.80% ล�าดับที� 2 คือน��ายาดับเพลิง NovecTM 1230 (FK-5-1-12) โดยมี
ค่าน��าหนักอยู่ที� 25.80% ล�าดับที� 3 คือสารดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 
16.60% และล�าดับสุดท้ายคือสารดับเพลิงชนิดไพโรเจน (Pyrogen) โดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 15.90% 

  

ABSTRACT 
 The objective of this study was to select a type of fire extinguishers suitable for the use in 
National ITMX Data Center Company Building which operates data center  business. Inside the 
building, there are many valuable electronic equipment and electrical appliances important for business 
operations. The researcher applied Analytic Hierarchy Process or (AHP) using Expert Choice program 
in order to evaluate problems and help with decision-making on the most suitable type of fire 
extinguishers with the properties meeting the most requirements. There were Five factors in 
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consideration: (1) impact on equipment; (2) safety to humans; (3) after-installation maintenance 
fee; (4) quality warranty after installation; and (5) visibility during the use of fire extinguishers.  
                  Factors and alternatives were identified and used for developing a hierarchical structure 
which was utilized to select the most suitable type of fire extinguishers. Data were collected from a 
number of in-depth interviews with the Department of Engineering Management and a number of 
engineers responsible for installing fire extinguishers at National ITMX Data Center Building. These 
were recorded on three sets of assessment forms. The results from evaluating the weight values of all 
alternatives showed that Nitrogen, or IG-100, was the best alternative with a weight of 41.80%. 
The next best alternative was  NovecTM 1230 (FK-5-1-12) with a weight of 25.80%. The third-
ranked alternative was carbon dioxide (CO2) with a weight of 16.60%. The least preferable 
alternative was Pyrogen with a weight of 15.90%. 
 

บทน�า 
           สภาวะโลกร้อนนั�นเกดิจากกา๊ซเรือนกระจกที�เพิ�มขึ�นจากการท�ากจิกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื� อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที�มีส่วนผสมของกา๊ซเรือนกระจกที�มนุษย์เป็น
ผู้สร้างขึ�นเพื�อน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงท�าให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี�ลอยขึ� นไปรวมตัวกันอยู่บนชั�น
บรรยากาศของโลก ท�าให้รังสีของดวงอาทติย์ที�ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที�เหมาะสมกลับถูก
กา๊ซเรือนกระจกเหล่านี�กกัเกบ็ไว้ ท�าให้อุณหภมูิของโลกค่อยๆสงูขึ�นจากเดิม ดังนั�นการลดการใช้สารเคมีที�
ท �าลายชั�นโอโซนที�มนุษย์เป็นผู้สงัเคราะห์ขึ�นจึงเป็นอกีวิธีหนึ�ง โดยสารดับเพลิงที�ใช้ในอาคาร ITMX ซึ�งอยู่
ในส่วนของอาคาร Data Center จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ซึ�งใช้สาร
ดับเพลิงประเภทฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) HFC-227ea มีชื�อทางการค้าว่า FM-200 หรือ 
FE-227 ซึ�งในอนาคตสารชนิดนี� อาจถูกยกเลิกการใช้งานเนื�องจากเป็นสารที�ไม่เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม
เนื�องจากมีค่า Global Warming Potential (GWP) หรือศักยภาพในการท�าให้โลกร้อน โอโซนเป็นค่าที�วัด
เทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยก�าหนดให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่า GWP เท่ากับ 1 สารฮาโล
คาร์บอน HFC-227ea ที�มี ค่า GWP สูงถึง 3,220 เท่า หมายความว่าท�าให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 3,220 เท่า ในที�นี� เป็นข้อมูล GWP ของช่วงเวลา 100 ปี ค่า GWP ยิ�งสูงยิ�งท �าให้
โลกร้อนมาก ซึ�งสารHFC-227ea จะมีช่วงเวลาที�สารตกค้างในชั�นบรรยากาศ (Atmospheric Lifetime) ค่า
ยิ�งสูงยิ�งตกค้างในชั�นบรรยากาศนาน โดยสารHFC-227ea จะมีค่าสารตกค้างในชั�นบรรยากาศอยู่ที� 36.5 
ปี ดังนั�นผู้ศึกษาจึงสนใจที�จะศึกษาปัจจัยด้านต่างๆในการคัดเลือกสารดับเพลิงให้มีความเหมาะสมเพื�อน�า
ข้อมูลที�ได้ไปก�าหนดแนวทางในการหาสารดับเพลิงชนิดใหม่มาทดแทนสารดับเพลิงชนิดเดิมให้มี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการในการใช้งานของอาคาร National ITMX  Data Center 

 

วตัถุประสงค ์
เพื�อท�าการคัดเลือกสารดับเพลิงที�น�ามาใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมน�ามาทดแทนสาร

ดับเพลิงชนิดเดิม 
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งานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
          รัฐอาภา ศักดิ�ศาสตร์ (2553) เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy  Process: AHP) ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนจ�าหน่ายเหล็กลวดคาร์บอนต��า โดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูป Expert Choice มาเป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์โดยศึกษาถึงปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกผู้แทนจ�าหน่ายเหล็กลวด SWRCH  18A ของบริษัทกรณีศึกษา ทั�งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพควบคู่กัน โดยผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจัดซื� อของบริษัท
กรณีศึกษา สามารถสรุปค่าน��าหนักเฉลี�ยของปัจจัยได้ดังนี�  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของเหล็กมีค่าน��าหนัก 
0.342ปัจจัยด้านความสามารถในการจัดส่งมีค่าน��าหนัก 0.249 ปัจจัยด้านราคามีค่าน��าหนัก 0.212 ปัจจัย
ด้านบริการหลังการขายมีค่าน��าหนัก 0.095 ปัจจัยด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีค่าน��าหนัก 0.212 ปัจจัยด้าน
บริการหลังการขายมีค่าน��าหนัก 0.095 ปัจจัยด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีค่าน��าหนัก 0.054 และปัจจัยด้าน
ระยะเวลาการช�าระเงินมีค่าน��าหนัก 0.048 ซึ�งอัตราส่วนความไม่สอดคล้องของข้อมูลมีค่า 0.03 และผล
การประเมินเพื�อคัดเลือกผู้แทนจ�าหน่ายเหล็กลวด SWRCH 18 A ที�เหมาะสมคือ บริษัท B มีผลประเมิน
อยู่ที�ระดับ27.4 % สูงกว่าบริษัท C ซึ�งมีผลประเมินอยู่ที�ระดับ 21.5% บริษัท E มีผลประเมินอยู่ที�ระดับ 
21.2% บริษัท A มีผลประเมินอยู่ที�ระดับ 18.7% และบริษัท D ซึ�งมีผลประเมินอยู่ที�ระดับ 11.2% โดยมี
อัตราส่วนความไม่สอดคล้องของข้อมูลมีค่า 0.02 
          สุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร (2560) ศึกษาเรื�องการออกแบบป้องกันอัคคีภัยส�าหรับอาคารสูงโดยใช้
การจ�าลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัย ท�าการศึกษาถึงการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงนั�นมักจะท �าให้เกิดความ
เสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิเป็นจ�านวนมาก เนื�องจากพฤติกรรมของไฟและควันจะเคลื�อนที�จากที�ต��าสู่ที�
สูง จึงท�าให้ผู้ที�อาศัยอยู่ในอาคารชั�นที�สูงกว่าชั�นที� เกิดเพลิงไหม้ไม่สามารถหนีไฟลงสู่ ชั� นล่างได้ 
วิทยานิพนธ์นี� เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม Fire Dynamics Simulator ในการวิเคราะห์พฤติกรรม การ
พัฒนาตัวของไฟและการแพร่กระจายตัวของควันไฟเพื�อให้เข้าใจถึงลักษณะของการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
สูง และศึกษาการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงระบบควบคุมควันไฟ ผลจากการศึกษา
ท�าให้ทราบว่าเมื�อเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง โดยต้นเพลิงมาจากกองเอกสารไฟและควันจะพัฒนาตัวอย่าง
รวดเร็ว โดยเมื�อความร้อนของเพดานจะมีอุณหภูมิสูงถึง 620 องศาเซลเซียส และควันจะใช้เวลาประมาณ 
3 นาทีกจ็ะกระจายตัวหนาแน่นเตม็ห้องอุณหภูมิในแต่ละชั�นความสูงของห้องจะมีค่าต่างกัน โดยที�เวลา 
100 วินาท ีที�ความสงูจากพื�นห้อง 3.2,2.1 และ1.0เมตร อุณหภูมิห้องโดยรอบจะมีค่าประมาณ 140,77 
และ 30 องศาเซลเซียสตามล�าดับ ในส่วนของการออกแบบจ�านวนการติดตั�งอุปกรณ์ตัวจับความร้อนและ
ระบบหัวกระจายน��าดับเพลิง และการออกแบบระบบควบคุมควันจะต้องใช้ปริมาณอากาศอัดเข้าสู่บันได
หนีไฟเท่ากับ 7.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื�อน�ามาจ�าลองสภาวะโดยใช้การสร้างภาพเหมือน พบว่า
ปริมาณอากาศที�ใช้สามารถผลักดันไม่ให้ควันเข้าสู่บันไดหนีไฟได้ 
          สุกิจ อังสุวรรณ (2538) เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์ในการ
ตัดสินใจเลือกผู้เข้าประมูลระบบควบคุมในโครงการกรณีศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยแบ่งขั�นตอนในการวิเคราะห์เป็น 2 ขั�นตอน คือขั�นตอนที� 1 เป็นขั�นตอนตรวจสอบข้อมูลหลักของแต่
ละทางเลือก และขั�นตอนที� 2 เป็นขั�นตอนการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์
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ภายใต้ปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย คือ เทคนิค ราคาการจัดการโครงการเอกสาร และความสามารถของบริษัท ผล
จากการสอบถามความคิดเห็น ของพนักงานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทที�ปรึกษา ที�
เกี�ยวข้องกบัการเลือกผู้เข้าประมูล ตามแนวทางของเทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์สามารถสรุป 
ค่าน��าหนักเฉลี�ยของปัจจัยหลักดังกล่าวได้เท่ากบั 0.421, 0.217, 0.134, 0.097 และ 0.131 ตามล�าดับ 
จากการตรวจสอบข้อมูลหลัก ของผู้เข้าประมูลแต่ละรายตามขั�นตอนที�1และการวิเคราะห์ผลจากการ
สอบถามความคิดเหน็ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทที�ปรึกษาที�เกี�ยวข้องกบั
การเลือกผู้ เข้าประมูลตามแนวทางของเทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์ เพื�อเปรียบเทียบผู้เข้า
ประมูลในแต่ละปัจจัยสามารถสรุปผลการตัดสินใจเลือกผู้เข้าประมูลที�เหมาะสม เรียงล�าดับ ได้คือ ผู้เข้า
ประมูลรายที� 2 ผู้เข้าประมูลรายที� 1 ผู้เข้าประมูลรายที� 4 และผู้เข้าประมูลรายที� 3 โดยมี คะแนนเฉลี�ย
เท่ากับ 0.298, 0.236, 0.234 และ 0.232 ตามล�าดับ ซึ�งผลจากการเลือกนี�  ได้ผลลัพธ์ผู้เข้าประมูลที�
เหมาะสมที�สุดคือ ผู้เข้าประมูลรายที 2 เช่นเดียวกับทางเลือกโดยวิธีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์ความไวของปัจจัยหลักต่างๆพบว่าปัจจัยหลักที�มีผลต่อการเลือกผู้เข้าประมูลที�
เหมาะสมที�สดุมี 2 ปัจจัยคือ เทคนิคและราคา 
          กวีพจน์ ธงรบ (2554) ได้ท�าการศึกษาปัญหาของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคาร
โรงแรม โดยท�าการวิเคราะห์ปัจจัยของปัญหาที�ส่งผลต่ออุปกรณ์ตรวจจับเช่น Smoke Detector, Heat 
Detector และ Manual Station จากรายงานของเครื�องคอมพิวเตอร์ควบคุมเพื�อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ ว.ส.ท. และ NFPA โดยจากการเกบ็ข้อมูลที�ได้ส่วนใหญ่ พบว่า 1) จ�านวนอุปกรณ์ตรวจจับของระบบ
ที�ติดตั�งปัจจุบันเทยีบกบัมาตรฐานของ ว.ส.ท. และ NFPA มีอุปกรณ์ตรวจจับมากกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะ
ชั�นที�เป็นห้องพัก และทางเดิน แสดงให้เหน็ว่าอาคารที�ท �าการศึกษานี� ให้ความส�าคัญกับการป้องกันอัคคีภัย 
การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐาน ว .ส.ท. และ NFPA รวมถึงการติดตั�งอุปกรณ์ และ
การออกแบบอาคาร 2) ด้านปัญหาที�ท �าให้อุปกรณ์ตรวจจับเกดิการแจ้งเตือนบ่อยครั�งโดยไม่มีสาเหตุ ส่วน
ใหญ่เกิดจากพนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้สอยพื�นที�ภายในอาคาร เกิดจากแขกที�ใช้บริการตั�งใจ 
และไม่ตั�งใจท �าให้อุปกรณ์ตรวจจับ หรือแจ้งเหตุท�างาน เกิดจากการขาดการบ�ารุงรักษา และ 3) เกิดจาก
ความผิดพลาดจากอุปกรณ์เอง ซึ�งทั�ง 3 สาเหตุเป็นปัญหาที�ส�าคัญของการควบคุม และแก้ปัญหาในระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ 
          เสริมวิทย์ วัชระไชยคุปต์ และคณะ(2553) ศึกษาการตัดสนิใจในการเลือกต�าแหน่งที�ตั�งโรงไฟฟ้า
พลังงานน��าขนาดเลก็จากพื�นที�ที�มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื�นที�ลุ่มน��าชีโดยมีหลักเกณฑใ์นการ
ตัดสินใจโดยให้น��าหนักความส�าคัญต่อเกณฑ์ต่างๆจากพื�นที�ที�มีศักยภาพทั�ง 5ทางเลือก 1.ฝายชนบท 2.
ฝายคุยเชือก 3. ฝายวังยาว 4. เขื�อนล�าปาว 5. ฝายธาตุน้อย หลักเกณฑท์ี�ส �าคัญในการพิจารณาคอื 1. ด้าน
การผลิตไฟฟ้า  2. ด้านวิศวกรรม 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 4. สังคมสิ�งแวดล้อมและ 5. การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงล�าดับชั�นมาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ผลจากการวิจัยพบว่า
พื�นที�ที�มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าในพื�นที�ลุ่มน��าชีนี�ที�เหมาะสมที�สดุคือ 1. ฝายวังยาว 2. ฝายคุยเชือก 3. 
ฝายชนบท 4. ฝายธาตุน้อย และ 5. เขื�อนล�าปาว ตามล�าดับ 
          พันธุ์พร นรพัลลภ (2560) ศึกษาการวิเคราะห์การเกิดอัคคีภัยอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษาเขตคลองเตย ในการศึกษาเรื� องนี� ก ็เพื� อวิเคราะห์ถึงการเกิดอัคคีภัยของอาคารสูงใน
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กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการวิเคราะห์ส่วนส�าคัญที�ท �าให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
ได้แก่ กฎหมายที�ใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง รวมทั�งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
วิศวกรรมโยธาในการสร้างอาคารสูงเพื�อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในอาคารสูงและสถานภาพอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา ศักยภาพการเกิด
อัคคีภัยในอาคารสูงชี� ให้เห็นว่าอาคารสูงในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเภท 16-25 ชั�นและ
อาคารที�สูงมากกว่า 25 ชั�น มีการเตรียมความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละปัจจัยผ่านเกณฑ์
ก�าหนดมากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ (P< 0.05) ที�ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ 95 เมื�อเปรียบเทียบกับอาคารสูง
ประเภท 5-10 ชั�นและอาคาร 11-15 ชั�นและผลการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปว่าอาคารสูงในเขต
คลองเตยมีข้อบกพร่องเกี�ยวกับทางบันไดหนีไฟรวมทั�งระบบไฟฟ้าจัดเป็นประเด็นปัญหาที�ส �าคัญของ
ปัจจัยเสริมซึ�งอาคารสูงโดยส่วนใหญ่มีระบบที�ต้องแก้ไขตามกฎหมายฉบับที� 47 (พ.ศ.2540) เนื�องจาก
ไม่มีแผนผังที�ใช้แสดงอาคารแต่ละชั�น ต�าแหน่งห้องทุกห้อง ต�าแหน่งที�เกบ็อุปกรณ์ดับเพลิง และประตู
หรือทางหนีไฟ 
           Sumit Guptaและคณะ (2015) ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ล�าดับชั�น (AHP) ส�าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติที� ยั�งยืนการผลิตแผงไฟฟ้าในอินเดีย โดยศึกษาเพื� อให้บริษัทผู้ผลิตมีความ
กระตือรือร้นจะกลายเป็นผู้ที�สนใจอย่างยั�งยืนในทุกแง่มุมทั�งสามได้แก่ ประหยัด สงัคมและสิ�งแวดล้อม มี
จ�านวนของการปฏิบัติที�มีการผลิตได้แก่ การออกแบบเพื�อสิ�งแวดล้อม การออกแบบกระบวนการห่วงโซ่
อุปทานสเีขียว การปฏบัิติตามแนวโน้มกู้คืนผลิตภัณฑแ์ละการผลิตที�สะอาดโดยบริษัทต้องการที�จะพัฒนา
อย่างยั�งยืนบทความนี� น�าเสนอรูปแบบของกระบวนการ AHP ใช้พัฒนาอย่างยั�งยืนในการผลิตที�ใช้การ
ปฏิบัติจริงที� ต่างกันในการผลิต โดยระยะแรกของการศึกษานี� จะใช้วิธีการที�ใช้ในการส�ารวจจาก
สถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมจากนั�นพัฒนารูปแบบกระบวนการ AHP จากการศึกษานี� จะถูกระบุว่า 
บริษัท EP-3 มีสถิติดีมากขึ�นเกี�ยวกบัการพัฒนาอย่างยั�งยืนโดยจะชี� ให้บริษัทอื�นๆเหน็ว่าอุตสาหกรรมแผง
ไฟฟ้าทุกคนควรน�ามาใช้ปฏิบัติในการผลิตอย่างยั�งยืนเพื�อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขายในอนาคต 
           ปรัชญา (2552) ได้น�าเอาวิธีการของกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้หาท�าเล
ที�ตั�งโรงงาน พบว่าผู้ตัดสินใจให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดเป็นอันดับแรกมีค่าน��าหนักความส�าคัญ 
0.334 ปัจจัยขนส่งเป็นอันดับสองมีค่าน��าหนักความส�าคัญ 0.195 ปัจจัยราคาที�ดินเป็นอันดับสามมีค่า
น��าหนักความส�าคัญ 0.161 ปัจจัยต้นทุนเป็นอนัดับที�สี�มีค่าน��าหนักความส�าคัญ 0.149 ปัจจัยความพร้อม
ของระบบสาธารณปูโภคเป็นอนัดับที�ห้ามีค่าน��าหนักความส�าคัญ 0.067 ปัจจัยสภาพแวดล้อมเป็นล�าดับที�
หกมีค่าน��าหนักความส�าคัญ 0.036 ปัจจัยสิทธิประโยชน์เป็นล�าดับที�เจด็มีค่าน��าหนักความส�าคัญ0.034 
และปัจจัยสังคมและชุมชนเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าน��าหนักความส�าคัญ 0.024 เมื� อพิจารณาน��าหนัก
ความส�าคัญที� ผู้ตัดสินใจให้แก่ทางเลือกแล้ว พบว่านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นท�าเลที�ตั�งโรงงานที�
เหมาะสมที�สุดมีค่าน��าหนัก 0.317 นิคมอุตสาหกรรมบางประอินเป็นอันดับที�สองมีค่าน��าหนัก 0.285 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์เป็นอันดับที�สามมีค่าน��าหนัก 0.215 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีความ
เหมาะสมน้อยที�สดุมีค่าน��าหนัก 0.147 
          ดิชา คงศรี (2560) ได้ท�าการศึกษางานวิจัยเรื�องประสิทธิผลของการน�านโยบายการป้องกัน
อัคคีภัยในอาคารไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื�อ
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ประเมินประสิทธิผลในการน�านโยบายการป้องกันอัคคีภัยในอาคารไปปฏิบัติ โดยศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานคร 2. เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลกระทบต่อประสทิธิผลในการน�านโยบายการป้องกันอัคคีภัยใน
อาคารไปปฏิบัติ ได้แก่ความชัดเจนของนโยบาย การติดตามก�ากับดูแล ความเพียงพอเรื�องงบประมาณ 
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรความร่วมมือจากหน่วยงานที� เกี�ยวข้องและประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื�อสาร การศึกษาครั�งนี� ได้ใช้ส�านักงานเขต 50 ส�านักงานเขตเป็นหน่วยในการวิเคราะห์โดยเก็บ
ข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายโยธา ส �านักงานเขตละ 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร ส�านักงานเขตละ 1 คน 
นายตรวจอาคาร ส�านักงานเขตละ 2 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการศึกษาสถิติที�ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา และการหาค่าไคสแควร์ เพื�อทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบว่า 
การติดตามก�ากับดูแลนโยบายปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ความร่วมมือจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
และประสิทธิภาพในการติดต่อสื�อสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการน�านโยบายการป้องกันอัคคีภัย
ในอาคารไปปฏบัิติ ที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  และความชัดเจนของนโยบาย และความเพียงพอด้าน
งบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการน�านโยบายการป้องกันอัคคีภัยในอาคารไปปฏิบัติที�
ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ0.05 

 

วิธีการวิจัย 
 ผูต้อบแบบประเมิน 
           การพิจารณาคัดเลือกสารดับเพลิงที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี� เป็นผู้บริหารฝ่ายงานวิศวกรรมอาคาร 
National ITMX  Data Center จ�านวน 3 คน ผู้บริหารฝ่ายงานวิศวกรรมอาคาร Data Centre ธนาคารไทย
พาณิชย์จ�านวน 3 คน และวิศวกรติดตั�งระบบ Fire alarm จ�านวน 4 คน รวมทั�งหมดเป็นจ�านวน 10 คน
เป็นผู้ตอบแบบประเมิน 

ลกัษณะของเครื�องมือ 
เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี� เป็นแบบประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี�  
ส่วนที� 1 แบบประเมินเกี�ยวกบัลักษณะการให้คะแนนทางด้านปัจจัยเพื�อหาค่าน��าหนักที�จะน�ามาใช้

ในการพิจารณาการคัดเลือกสารดับเพลิงได้แก่ ความปลอดภัยต่อคน ผลกระทบต่อคน วิสัยทัศน์การ
มองเห็นขณะฉีดพ่น ผลกระทบต่ออุปกรณ์ สิ�งแวดล้อม ต้นทุนการติดตั�ง การรับประกันคุณภาพหลังการ
ติดตั�ง และราคาการบ�ารุงรักษาหลังการติดตั�ง O & M (Operate and Maintenance) โดยคะแนนของปัจจัย
ที�ได้เกนิ 80%ขึ�นไปจะน�ามาใช้ในแบบประเมินในชุดที� 2 และแบบประเมินในชุดที� 3 

ส่วนที� 2 แบบประเมินเกี�ยวกับการเปรียบเทียบความส�าคัญระหว่างแต่ละปัจจัยจ�านวน 10 คู่ 
ได้แก่ ผลกระทบต่ออุปกรณ์ (Effect) การรับประกันคุณภาพหลังการติดตั�ง (Quality Assurance) ราคา
การบ�ารุงรักษาหลังการติดตั�ง O & M  (Operate and Maintenance ) ความปลอดภัยต่อคน (Safety to 
man) และวิสัยทัศน์การมองเห็นขณะฉีดพ่น (Vision) ซึ�งทุกปัจจัยจะน�ามาเปรียบเทียบความส�าคัญโดย
การให้คะแนนของการเปรียบเทียบเป็นคะแนนตัวเลขของล�าดับความส�าคัญ 

ส่วนที� 3 แบบประเมินเกี�ยวกับปัจจัยที�น�ามาใช้ในการคัดเลือกสารดับเพลิงจ�านวน 5 ปัจจัยโดย
เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารดับเพลิง 4 ชนิด  

 

1100



    การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ผู้วิจัยแจกแบบประเมิน จ�านวน 30 ฉบับ ด้วยตนเองและได้รับคืน 30 ฉบับ โดยคิดเป็นค่า

ความเชื�อมั�นได้เท่ากับ 1.00 
2. น�าแบบประเมินที�ได้รับคืนมา น�ามาตรวจสอบเพื�อท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

              การน�าเสนอขอ้มูล 
     ข้อมูลส่วนบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกับงานบริหารอาคาร Data Center และควบคุมการติดตั�ง
สารดับเพลิงชนิดท่อยืนของผู้ตอบแบบประเมินเกี�ยวกบัการหาสารดับเพลิงที�มีความเหมาะสมที�จะน�ามาใช้
ในอาคาร Data Center น�าเสนอในรูปแบบของการให้คะแนนเป็นตัวเลข และอธิบายล�าดับความส�าคัญเพื�อ
สะดวกในการอ่านข้อมูล ให้เข้าใจได้ง่าย และเพื�อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. การศึกษาครั�งนี� วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้กระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์ (AHP) และ
โปรแกรมส�าเร็จรูป Expert Choice ซึ�งเป็นเครื�องมือช่วยในการสนับสนุนในการตัดสินใจเพื�อการวิเคราะห์
ข้อมูลที�วัดได้ในเชิงปริมาณตัวเลขแล้วบันทกึลงโปรแกรมเพื�อด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การค�านวณหาค่าน��าหนักของปัจจัยเพื�อน�ามาใช้ในการคัดเลือกสารดับเพลิงของผู้ตอบแบบ
ประเมินในชุดที� 1 มีลักษณะเป็นแบบการให้คะแนนเป็นตัวเลข โดยการน�าผลรวมของแต่ละปัจจัยที�ได้มา
หาค่าเปอร์เซน็ต์จากคะแนนเตม็ที�ก�าหนดเป็นคะแนนตัวเลขไว้ 

4. แบบประเมินในชุดที� 2 และชุดที� 3 นั�น การให้คะแนนจะเป็นตัวเลขของการให้คะแนน
หลังจากได้แบบประเมินกลับมาจากผู้ตอบแบบประเมินเสร็จแล้วจะน�ามาใส่ในโปรแกรมส�าเร็จรูป Expert 
Choice ซึ�งเป็นเครื�องมือช่วยในการสนับสนุนในการตัดสินใจเพื�อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัย 
จากความคิดเห็นให้ผู้ตอบแบบประเมินที�มีความเกี�ยวข้องกับงานอาคาร Data Center และผู้

ติดตั�งระบบสารดับเพลิง โดยมีผู้บริหารฝ่ายงานวิศวกรรมอาคาร National ITMX  Data Center จ�านวน 3 
คน ผู้บริหารฝ่ายงานวิศวกรรมอาคาร Data Centre ธนาคารไทยพาณิชย์จ�านวน 3 คน และวิศวกรติดตั�ง
ระบบ Fire alarm จ�านวน 4 คนรวมทั�งหมดจ�านวน 10 คน ผลการศึกษาการคัดเลือกสารดับเพลิงที�
เหมาะสมเพื�อน�ามาทดแทนสารดับเพลิงชนิดเดิม พบว่าค่าล�าดับความส�าคัญของปัจจัยที�น�ามาคัดเลือกสาร
ดับเพลิงในอาคาร National ITMX Data Center ปัจจัยที�มีค่าน��าหนักความส�าคัญโดยเรียงล�าดับจากมาก
ไปน้อยมีดังนี�  ผลกระทบต่ออุปกรณ์ (Effect) ได้ค่าน��าหนักที� 37.50 % ได้ค่าล�าดับความส�าคัญมากที�สดุ 
ล�าดับที�  2 ความปลอดภัยต่อคน  (Safety to Man) ได้ค่าน��าหนักที�  27.00 % ล�าดับที�  3 ราคาการ
บ�ารุงรักษาหลังการติดตั�ง O & M  (Operate and Maintenance ) ได้ค่าน��าหนักที� 14.90 % ล�าดับที� 4 
การรับประกันคุณภาพหลังการติดตั�ง (Quality Assurance) ได้ค่าน��าหนักที� 12.70% ล�าดับที� 5 วิสัยทัศน์
การมองเห็นขณะฉีดพ่น (Vision)ได้ค่าน��าหนักที� 7.90% เป็นล�าดับสุดท้าย โดยผลจากการวิเคราะห์การ
คัดเลือกสารดับเพลิง ผลค่าเฉลี�ยของน��าหนักความส�าคัญของปัจจัยหลักที�ค�านวณจากโปรแกรมส�าเรจ็รูป 
Expert Choice จากค่าเฉลี�ยพบว่าทางเลือกสารดับเพลิงกา๊ซไนโตรเจนหรือ IG-100 เป็นทางเลือกที�ดี
ที�สุดโดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 43.60% ล�าดับที� 2 คือน��ายาดับเพลิง NovecTM 1230 (FK-5-1-12) โดยมี
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ค่าน��าหนักอยู่ที� 25.80% ล�าดับที� 3 คือสารดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 
15.60% และล�าดับสุดท้ายคือสารดับเพลิงชนิดไพโรเจน (Pyrogen) โดยมีค่าน��าหนักอยู่ที� 14.90% 
ตามล�าดับ 

 

สรุปผลงานวิจัย 
ผลจากการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล�าดับชั�นเชิงวิเคราะห์ (AHP) โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป Expert Choice ส�าหรับการตัดสินใจในการคัดเลือกสารดับเพลิงเพื�อน�ามาทดแทนสารดับเพลิง
ชนิดเดิมที�ใช้ในอาคาร National ITMX Data Center  ผลการทดลองที�ได้โดยใช้โปรแกรม Expert Choice 
ผลที�ได้ให้น��าหนักความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลกระทบต่ออุปกรณ์ (Effect) เป็นอันดับที� 1 ปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยต่อคน (Safety to Man) เป็นอนัดับที� 2 ปัจจัยด้านราคาการบ�ารุงรักษาหลังการติดตั�ง O & 
M (Operate and Maintenance) เป็นล�าดับที� 3 ปัจจัยด้านการรับประกันคุณภาพหลังการติดตั�ง (Quality 
assurance) เป็นล�าดับที� 4  วิสัยทัศน์การมองเห็นขณะฉีดพ่น (Vision) เป็นล�าดับสุดท้าย  ดังนั�นปัจจัยที�
ใช้ในการตัดสินใจทั�ง 5 ปัจจัยเมื�อใช้โปรแกรม Expert Choice ค�านวณออกมาแล้วสารดับเพลิงที�มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการมากที�สุดคือสารดับเพลิงก๊าซไนโตรเจนหรือ IG-100 เป็นทางเลือกที�ดี
ที�สดุ  

 

ขอ้เสนอแนะงานวิจัย 
1. ในการติดตั�งสัญญาณเตือนภัยแบบสัญญาณเสียง และแบบสังเกตเห็นได้ด้วยตา จะต้อง

ท�างานเมื�อสญัญาณเตือนการฉีดสารดับเพลิงล่วงหน้าดังขึ�น ยกเว้นในกรณีที�มีการสั�งให้ระบบท�างานด้วย
อุปกรณ์มือฉุกเฉิน สัญญาณเตือนก่อนการฉีดสารดับเพลิงล่วงหน้าจะต้องมีเสียงดังมากกว่าอย่างน้อย 15 
เดซิเบล ของระบบเสียงรบกวนรอบพื�นที� หรือมากกว่าอย่างน้อย 5 เดซิเบล ของระบบรอบข้างที�ดังที�สดุ 
โดยก�าหนดให้เลือกใช้ค่าระดับเสียงซึ�งจะต้องท�าการวัดระดับเสียงที�ระดับ สูงจากพื�น 1.50 เมตรภายใน
พื�นที�ท �างาน สัญญาณเตือนการฉีดล่วงหน้าจะต้องมีระดับเสยีงไม่เกนิ 120 เดซิเบล ที�ต�าแหน่งที�ใกล้ที�สดุ
ในการได้ยินเสียง และจะต้องมีระดับเสียงไม่น้อยกว่า 90 เดซิเบลที�ระยะห่าง 3 เมตร 

�. สิ�งที�ควรค�านึงถึงในการคัดเลือกใช้ระบบดับเพลิงคือ วัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง สภาพของ
ห้อง การใช้งานที�สะดวก การใช้งานให้มีความเหมาะสมแต่ละพื�นที� การดูแลรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาระยะยาว และที�ส �าคัญที�สดุคือความปลอดภัยต่อคน 

�. พื�นที�ในการติดตั�ง และการรับน��าหนัก (Floor Space / Weight ) สารดับเพลิงในกลุ่มก๊าซ
เฉื�อย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีถังเกบ็สารดับเพลิงจ�านวนหลายถัง ซึ�งต้องใช้พื�นที�ในการติดตั�งถัง
มากและพื�นต้องรับน��าหนักเป็นปริมาณมาก ถ้าติดตั�งบนตัวอาคารต้องพิจารณาเรื�องการรับน��าหนักของ
โครงสร้างด้วย 
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