บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การวิเคราะห์ของแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้ านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พบว่าประชากรจะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ ้น โดยประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผ้ สู งู อายุเกินร้ อยละ
10 ของจานวนประชากรทังประเทศและมี
้
แนวโน้ มที่จะเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต โดยใน พ.ศ. 2563 จะ
มีอตั ราผู้สงู อายุที่มีแนวโน้ มต้ องอยูใ่ นสถานบริการหรื อโรงพยาบาลต้ องได้ รับการดูแลเพิ่มสูงขึ ้นถึง
ร้ อยละ 15.3 (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2550)
ตารางที่ 1.1
การประมาณแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงประชากรผู้สงู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2533 - 2563
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548
2553
2558
2563

จานวนประชากรผู้สงู อายุ (ล้ านคน)
4.034
4.816
5.733
6.617
7.639
9.104
10.776

ร้ อยละประชากรผู้สงู อายุ
7.2
8.1
9.2
10.2
11.5
13.2
15.3

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
ข้ อมูลจากตารางที่ 1.1 แสดงให้ เห็นว่าจานวนและสัดส่วนของผู้สงู อายุในประเทศไทย
ต่อประชากรทัง้ หมด มีแนวโน้ มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และจากภาพที่ 1.1 ในประเทศญี่ ปนมี
ุ่ การ
สารวจการเสียชีวิตจากอัคคีภยั ในอาคาร ใน พ.ศ. 2538-2544 พบว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ
(มากกว่า 65 ปี ) ถึงร้ อยละ 26.4 ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่มากเป็ นอันดับที่ 2
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ภาพที่ 1.1
ลักษณะของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้

ที่มา: The building center of Japan, 2003. (ดัดแปลง)
ดังนัน้ ตัวเลขการเสียชีวิตจากอัคคีภัยของผู้สูงอายุจึงอาจสูงตามไปด้ วยในอนาคต
โดยการเสียชีวิตจานวนมากของผู้สูงอายุเป็ นผลเนื่องจากประสาทการรับรู้เหตุ ความสามารถใน
การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ า และอาจมีสุขภาพร่ างกายที่ไม่เอือ้ อานวยต่อการหนีไฟออกจากอาคาร
ด้ วยเหตุนี ้ การออกแบบและปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยรวมเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั จึงเป็ น
ที่สนใจอย่างมากของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เนื่องจากบ้ านเรื อนมีผ้ อู ยูอ่ าศัยตังแต่
้ ทารกจนถึงผู้สงู อายุ
ปั จจุบนั ประเทศไทย มีการบังคับใช้ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกใน
อาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
และการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ พู ิการและผู้สงู อายุสาหรับอาคารที่มีการก่อสร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2548 ผู้วิจยั เล็งเห็นปั ญหาของอาคารเก่าที่มีการก่อสร้ างก่อนปี พ.ศ. 2548 ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ ตาม
กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548 ทาให้ อาจประสบปั ญหาการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ หากเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร ใน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จะเป็ นเรื่ องแนวทางการปรับปรุงอาคารทางด้ าน
กายภาพทัว่ ไปภายในอาคารเพื่ อความเหมาะสมกับผู้สงู อายุ ซึ่งมีเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่ กล่าวถึง
ความปลอดภัยจากอัคคีภยั ภายในอาคารสาหรับผู้สงู อายุ
ในงานวิจยั นี ้จะกล่าวถึงแนวทางในการร่างมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของ
อาคารที่ อยู่อาศัยรวมส าหรั บผู้สูง อายุ ซึ่งจะเป็ นการนากฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ องมา
เปรี ยบเทียบ เพื่อหาจุดบกพร่ องและไม่ชดั เจนในการออกแบบและจัดการอาคารที่อยู่อาศัยรวม
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สาหรับผู้สงู อายุเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นต่อผู้สงู อายุ
อันเกิดจากอัคคีภยั
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึก ษามาตรฐานความปลอดภั ย จากอัค คี ภัย ในอาคารที่ อ ยู่อ าศัย รวมส าหรั บ
ผู้สงู อายุที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบทางกายภาพ ในกรณีที่เกิด
อัคคีภยั เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ
3. เสนอแนะแนวทางการปรั บปรุ ง สิ่ง อานวยความสะดวกเพื่ อ ความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั ของอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
มาตรฐานเกี่ ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยในงานวิจัยนี ้ ครอบคลุม กฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3002-50) เพื่อพิจารณา
ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ องค์ประกอบทางกายภาพเพื่ อสร้ างความปลอดภัย และการออกแบบทาง
กายภาพสาหรับผู้สงู อายุ
อาคารที่อยู่อาศัยรวมในงานวิจยั นี ้ แบ่งเป็ น (1) อาคารที่อยู่อาศัยรวมของภาครัฐ ซึ่ง
ไม่หวังผลกาไร ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้ าง (2) อาคารที่อยู่อาศัยรวมของเอกชนที่มีการขออนุญาต
ก่อสร้ างก่อนเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ซึง่ หวังผลกาไร และ (3) อาคารที่อยู่อาศัยรวมของเอกชนที่
มีการขออนุญาตก่อสร้ างหลังเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็ นวันที่บงั คับใช้ กฎกระทรวง กาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพ พลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 เพื่ อ
นาไปสูแ่ นวทางการปรับปรุงหรื อออกแบบอาคารที่พกั อาศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุที่มีความสอดคล้ อง
กับกฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 และ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ พืน้ ที่ที่เกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบทางกายภาพ โดยการ
สัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุที่อาศัยอยูใ่ นโครงการของภาครัฐบาล 1 โครงการ และภาคเอกชน 1 โครงการ
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1.4 ขัน้ ตอนการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จัย เพื่ อ เสนอแนวทางการแก้ ไขมาตรฐานและกฎกระทรวง เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ ออกแบบอาคารพัก อาศัย ส าหรั บผู้สูง อายุเพื่ อ ความปลอดภัย จากอัคคี ภัย ตาม
กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548 และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีขนตอนและ
ั้
วิธีดาเนินการ ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารเกี่ ยวกับ กฎกระทรวง มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การ
ออกแบบทางกายภาพสาหรับผู้สงู อายุ และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ทาการสารวจและเก็บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของอาคารพักอาศัยสาหรับ
ผู้สูง อายุ เพื่ อส ารวจปั ญ หา และเปรี ยบเที ย บกับ มาตรฐานการป้องกันอัคคี ภัย กฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
และการออกแบบทางกายภาพสาหรับผู้สงู อายุ
3. เสนอการปรั บปรุ ง อาคารพักอาศัยส าหรั บผู้สูง อายุที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบเพื่อการป้องกันอัคคีภยั สาหรับผู้สงู อายุ และประเมินการปรับปรุงอาคารพักอาศัยสาหรับ
ผู้สงู อายุ โดยผู้ใช้ งานอาคาร
4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อ ความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั ของอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมสาหรับผู้สงู อายุตาม มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ
หรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
1.5.1 สาหรับสถาปนิกและเจ้ าของโครงการ
เพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุงอาคารพักอาศัยสาหรับผู้สงู อายุเพื่อความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั สาหรับอาคารพักอาศัยที่มีการก่อสร้ างก่อนปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็ นกรณีอาคารเก่าก่อนที่จะมี
การบังคับใช้ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ
และคนชรา

5
เพื่อเป็ นแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยที่จะดาเนินการในอนาคตเพื่อความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั ของผู้สงู อายุ
1.5.2 สาหรั บผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุได้ รับความสะดวกในการใช้ งานอาคาร และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั ในอาคารพักอาศัยสาหรับผู้สงู อายุ
1.6 คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้สงู อายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปทังชายและหญิ
้
ง โดยในงานวิจยั นี ้
หมายถึง ผู้ที่อยูอ่ าศัยในอาคารที่อยูอ่ าศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร
อาคารที่อยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้ เป็ นที่อยู่
อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน ้า
ห้ องส้ วม ทางเดิน ทางเข้ าออก และทางขึ ้นลงหรื อลิฟต์แยกจากกันหรื อร่วมกัน
การป้องกันอัคคีภยั ในงานวิจยั นี ้หมายถึง การออกแบบอาคารเพื่อความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั ตังแต่
้ เริ่มต้ น คือ การกาหนดลักษณะการใช้ ขนาดและลักษณะกายภาพต่าง ๆ ของอาคาร
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ในปั จจุบนั ในการวิจยั นี ้หมายถึง มาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภยั ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3002-50)
แนวทางการออกแบบ ในงานวิจยั นี ้หมายถึง เกณฑ์ในการกาหนดลักษณะองค์ประกอบ
ทางด้ านกายภาพภายในการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สงู อายุ
สิ่ ง อ านวยความสะดวก หมายถึ ง ส่ ว นของอาคารที่ ส ร้ างขึ น้ และอุป กรณ์ อัน เป็ น
ส่วนประกอบของอาคารที่ตดิ หรื อตังอยู
้ ภ่ ายในอาคารเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ อาคาร
องค์ประกอบทางกายภาพ ในงานวิจยั นี ้หมายถึง เส้ นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ บันไดที่
ไม่ใช่บนั ไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูทางออกอื่น ๆ ทางหนีไฟทางอากาศ แผนผังอาคาร ป้ายบอก
ชันและป
้
้ ายบอกทางหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

