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บทคัดย่ อ
จากการที่ อัต ราการเพิ่ ม ของจ านวนประชากรผู้สูง อายุแ ละอาคารที่ อ ยู่อ าศัย รวม
ประเภทอาคารสูงที่มีมากขึ ้น แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรฐานในการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยรวม
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ ทาให้ เมื่อเกิดอัคคีภยั ในอาคารพักอาศัย ผู้สงู อายุ
จะมีอตั ราการเสียชีวิตมากที่สดุ ซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกายของผู้สงู อายุ โดย
งานวิจัยนีจ้ ึง มี จุดประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษามาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารที่อยู่
อาศัย รวมส าหรั บ ผู้สูง อายุที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน (2) ศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้ พื น้ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
องค์ประกอบทางกายภาพ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสาหรับผู้สูงอายุ
และ (3) เสนอแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยส าหรั บผู้สูง อายุเพื่ อความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั
งานวิจยั นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการคัดเลือก 2 ส่วน ได้ แก่ อาคาร
ที่อยูอ่ าศัยรวม จานวน 3 โครงการ โดยทาการสารวจการออกแบบทางกายภาพภายในอาคาร ด้ วย
แบบตรวจสอบรายการ (check list) และผู้สงู อายุ (60 ปี ขึ ้นไป) ที่พกั อาศัยในอาคารที่อยู่อาศัยรวม
จาก 2 โครงการ คือ อาคารของภาครัฐ และอาคารของภาคเอกชน ด้ วยแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรม
การใช้ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบทางกายภาพของผู้สูงอายุ โดยเลือกผู้สงู อายุด้วยวิธีเลือก
แบบเจาะจง โครงการละ 10 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั ได้ พบประเด็นสาคัญ ดังนี ้ (1) จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ
กับการออกแบบสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน เกี่ ยวกับองค์ประกอบ
กายภาพ พบว่า ยังไม่ครอบคลุมความปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุในบางประเด็น และเมื่อทาการ
สารวจอาคารกรณีศกึ ษา พบว่า ทัง้ 3 อาคารมีการออกแบบอาคารที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ของผู้สงู อายุ ซึง่ อาจทาให้ ไม่ปลอดภัยต่อผู้สงู อายุเมื่อเกิดอัคคีภยั โดยเฉพาะความสูงระหว่างชาน
พักบันไดหนีไฟและบันไดส่วนกลาง ความชัดเจนของแผนผังอาคาร และการติดตังระบบสั
้
ญญาณ
เตื อ นเพลิ ง ไหม้ (2) ด้ า นพฤติก รรมการใช้ พื น้ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ องค์ ป ระกอบทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ มีการปรับปรุ ง องค์ประกอบกายภาพ โดยเฉพาะความกว้ าง
และราวจับของบันไดหนีไฟ ความต้ องการให้ มี ทางหนีไฟทางอากาศ ความชัดเจนของแผนผัง
อาคาร ความชัดเจนของป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟ และการติดตังระบบสั
้
ญญาณเตือน
เพลิงไหม้ เพิ่มเติม ซึ่งผลจากการวิจยั นี ้จะนาไปสู่แนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
ความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
(1)

Abstract
Whilst the rate of increase in the number of elderly people and high-rise
buildings are very high up, currently no standard in building design and residential fire
safety for the elderly people in Thailand. It is obvious that when the building is on fire,
elderly mortality rates tend to be the highest owing to an inconsistency between physical
change in elder and building standard. Hence, this research is aimed to study three
purposes: (1) To research on the fire safety standard in living quarters for the present
elders. (2) To study elder’s behavior in residential space related to the physical
components for fire safety, and (3) To propose the building design guidelines for elderly
people safety in the case of fire.
For conducting the research, this research collected data from a sample
selection of two parts. (1) three residential buildings in order to investigate the physical
design by using check list and survey method. These three residential buildings are
both public and private buildings. (2) elders (aged above 60 years) who reside in these
three residential buildings by using interviewing technique. Ten elders were purposely
selected for one public and one private residential building.
Regarding to the findings, the comparative analysis was employed by
analyzing a range of fire safety standards, and universal design for elders. It is found
that fire safety standards are not comprehensive for universal design for elders, and vice
versa. In particular, the design guideline concerning the height of the stair landing, the
clear design of the floor plan, and the installation of the fire alarm system.
Referring to the space using behavior, it is found that elders require a better
design of physical components, especially the width and the handrail of fire escape
stair, the helipad, the floor plan, the signage, and the fire alarm system. The result from
this research will lead to construction renovation fire safety guidelines in public
residential buildings for elderly people.
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4.10 ข้ อมูลป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
4.11 ข้ อมูลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
4.12 ข้ อมูลเส้ นทางหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
4.13 ข้ อมูลบันไดหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
4.14 ข้ อมูลบันไดที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
4.15 ข้ อมูลประตูหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
4.16 ข้ อมูลประตูทางออกอื่น ๆ โครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
4.17 ข้ อมูลทางหนีไฟทางอากาศโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์

(6)

หน้ า
1
13
17
22
36
45
51
53
55
57
59
61
62
63
64
68
70
72
74
75
76

4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
5.1

ข้ อมูลแผนผังอาคารโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
78
ข้ อมูลป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
79
ข้ อมูลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
80
ข้ อมูลเส้ นทางหนีไฟโครงการ Centric Scene 64
84
ข้ อมูลบันไดหนีไฟโครงการ Centric Scene 64
85
ข้ อมูลบันไดที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟโครงการ Centric Scene 64
86
ข้ อมูลประตูหนีไฟโครงการ Centric Scene 64
88
ข้ อมูลประตูทางออกอื่น ๆ โครงการ Centric Scene 64
88
ข้ อมูลทางหนีไฟทางอากาศโครงการ Centric Scene 64
89
ข้ อมูลแผนผังอาคารโครงการ Centric Scene 64
90
ข้ อมูลป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟโครงการ Centric Scene 64
91
ข้ อมูลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โครงการ Centric Scene 64
91
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สงู อายุที่ตอบแบบสัมภาษณ์
92
สรุปผลการสารวจอาคารทางด้ านกายภาพและการสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุ
104
แนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของ
อาคารที่อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
122

(7)

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที่
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

ลักษณะของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
ขันตอนการเกิ
้
ดเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภยั
คุณลักษณะของตัวอาคาร
คุณลักษณะของผู้ใช้ อาคาร
ภายในสถานที่ดแู ลผู้สงู อายุภายในอาคาร และสถานที่ดแู ลผู้ สูงอายุภายใน
อาคารที่อยู่ในอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมในเกาะฮ่องกง
ผู้สงู อายุที่ต้องเคลื่อนไหวด้ วยรถเข็น และผู้สงู อายุที่ต้องอยูบ่ นเตียงตลอดเวลา
สัดส่วนพื ้นที่สถานที่ดแู ลผู้สงู อายุภายในอาคารเปรี ยบเทียบระหว่างอาคาร
ประเภทต่าง ๆ
จานวนชันของอาคารที
้
่ต้องการลิฟต์เพื่อการอพยพ
อาคาร Stratosphere Tower ที่มีการใช้ ลิฟต์ในการอพยพ
ขันตอนและวิ
้
ธีในการดาเนินการวิจยั
ผังพื ้นชันที
้ ่ 1-12 อาคาร ค2 โครงการแฟลตดินแดง
โครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
เส้ นทางหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
บันไดหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ทางปล่อยออกจากประตูหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
บันไดที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ช่องทางเข้ าสูป่ ระตูหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ประตูห้องพักที่เปิ ดสูเ่ ส้ นทางหนีไฟทางอากาศโครงการแฟลตดินแดง
อาคาร ค2
ปลายทางชันบนภายในบั
้
นไดหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ข้ อมูลป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
ผังพื ้นชันที
้ ่ 4-5 อาคารลุมพินีเรสซิเดนซ์
ผังพื ้นชันที
้ ่ 6-9 อาคารลุมพินีเรสซิเดนซ์

(8)

หน้ า
2
8
10
10
20
21
24
25
26
34
50
51
52
54
55
57
58
60
61
64
65
66
67

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

โครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
เส้ นทางหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
บันไดหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
บันไดที่ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
ประตูหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
ประตูห้องพักที่เปิ ดสูเ่ ส้ นทางหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
ปลายทางชันบนภายในบั
้
นไดหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
แผนผังอาคารภายในพื ้นที่ส่วนกลางโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
ป้ายบอกชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟโครงการลุมพินีเรสซิเดนซ์
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ลมุ พินีเรสซิเดนซ์
โครงการ Centric Scene 64
ผังพื ้นชันที
้ ่ 4-21 อาคาร Centric Scene 64
ผังพื ้นชันที
้ ่ 22 อาคาร Centric Scene 64
ผังพื ้นชันที
้ ่ 23 อาคาร Centric Scene 64
ผังการปรับปรุงเส้ นทางหนีไฟเพื่อจัดพื ้นที่ในการวางสิ่งของ
รูปตัดของเส้ นทางหนีไฟ หลังจากการปรับปรุงพื ้นที่
การปรับปรุงเส้ นทางหนีไฟเพื่อจัดพื ้นที่ในการวางสิ่งของ
ผังการปรับปรุงบันไดหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
การติดตังราวจั
้
บเพิ่มเติมที่บนั ไดหนีไฟโครงการแฟลตดินแดง อาคาร ค2
การติดตังราวจั
้
บเพิ่มเติมที่บนั ไดส่วนกลางโครงการลุมพีนีเรสซิเดนซ์

(9)

67
69
71
73
74
76
77
78
80
81
82
83
83
84
109
110
110
113
114
116

