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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ตอการเกิดอัคคีภัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร การดําเนินการศึกษาใช
สภาพทางกายภาพของที่ตั้งอาคารเปนเครื่องชี้ระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ได
ดําเนินการสัมภาษณและขอใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนพนักงานดับเพลิงจํานวน 75 คน  
ใชประสบการณและความคิดเห็นของตนจัดลําดับปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสําหรับ
นํามาวิเคราะหพื้นที่ศึกษา ในดานเทคนิคและวิธีการวิเคราะหที่ใชไดแก เทคนิคทางสถิติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) เทคนิคการซอนทับขอมูล 
(Overlay Technique) และการวิเคราะหดวยสมการ Multi Criteria Modeling  

สําหรับลักษณะกายภาพของอาคารในพื้นที่ศึกษาพบวาอาคารเดี่ยวปรากฏเดนชัด
ทั่วไป ขณะที่อาคารแฝดจะพบหนาแนนบริเวณยานใจกลางพื้นที่ศึกษา สวนอาคารชุด
กระจายอยูทั่วไปแตไมปรากฏเปนกลุมเดนชัด ในสวนของประเภทวัสดุกอสรางอาคาร
พบวามีอาคารที่เปนคอนกรีตมากถึงรอยละ 70 ของจํานวนอาคารทั้งหมดและพบวารอยละ  
96 ของจํานวนอาคารทั้งหมดเปนอาคารที่สูง 1-4 ชัน้ ซึ่งสวนใหญเปนชุมชนเคหะ 
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สวนชุมชนหมูบานจัดสรรพบสวนใหญบริเวณเขตรอบนอกของพื้นที่ศึกษา ในขณะที่
ชุมชนแออัดจะปรากฏเดนชัดเปนกลุม ๆ กระจายอยูมากบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ํา-
เจาพระยา ในสวนของการใชประโยชนอาคารพบวารอยละ 70 ของจํานวนอาคารทั้งหมด
ในพื้นที่ศึกษาเปนที่พักอาศัย รองลงมาเปนประเภทพาณิชยกรรมประมาณรอยละ 19 
และอาคารอุตสาหกรรมหรือคลังสินคามีประมาณรอยละ 5  ของจํานวนอาคารทั้งหมด  

ในการสอบถามผูเชี่ยวชาญพบวาผูเชี่ยวชาญใหความเห็นตอปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากคือ ประเภทชุมชน รองลงมาคือวัสดุกอสรางอาคาร 
ประเภทอาคาร จํานวนชั้นของอาคาร และการใชประโยชนอาคาร โดยผลการวิเคราะหพ้ืนที่
ศึกษาพบวาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมสวนใหญเปนพื้นที่ยานใจกลางของ
พ้ืนที่ศึกษา ซึง่เปนบริเวณที่มีอาคารแฝดตั้งอยูอยางหนาแนน ประกอบกบัมีการใชประโยชน
อาคารประเภทพาณิชยกรรมเปนสวนใหญ โดยมีชุมชนแออดัแทรกอยูบาง สําหรับพื้นที่
ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากและมากที่สุดเกือบทั้งพ้ืนที่เขต ไดแก เขตปอมปราบศัตรูพาย
และเขตสัมพันธวงศ สําหรับเขตที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยนอยเกือบทั้งเขต ไดแก เขตหวยขวาง  
เขตจตุจักร  เขตพญาไท และเขตวัฒนา  
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ABSTRACT 
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Advisory Committee 
 1. Assoc. Prof. Kulaya Vivitasevi  Chairperson 
 2. Asst. Prof. Chusak Kongkanond  
 

This study aims at specifying and prioritizing areas prone to fire accidents in 
the inner city of Bangkok. The study uses physical conditions of building in the studied 
area as indicators to the levels of the firing risk. Therefore, seventy-five skillful fire 
fighters are asked to identify and rank from their experiences and opinions, the critical 
features of buildings risky to firing. On proceeding data, many data analysis techniques 
are applied, i.e., statistics, geographic information system, overlay technique and 
multi-criteria modeling.  

As revealed by the study, single buildings appear outstandingly in the areas 
while twin buildings are found densely in the center of the area. However, only a few 
condominiums appear over the area. The constructional materials of the buildings are 
mainly concrete, approximately 70% of all buildings. Around 96 % of all the buildings 
are one to four storeys, mostly, welfare housing projects. Housing estates are located on 
the edges of the studied area while slums generally appear in several clusters spreading 
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around the western side of the Chao Phraya river. For the utilization of the buildings, 
70% are used as residential; 19% are commercial buildings and 5% are industrial 
buildings or warehouses. 

As pinpointed by the expert firemen, the type of community is the most risky 
factors for fire accidents. The constructional materials and the type of building, the 
number of floors of the building and the utilization of the building are ranked as less 
risky factors in the order. In conclusion, the most risky areas are located in the central 
of the studied area, which has several twin buildings located densely therein. These 
buildings are also used for commercial buildings and there are some slums spreading 
around. To be specific, the most risky and very risky areas for fire accidents are in 
Pom Prap Sattru Phai and Samphanthawong districts. The least risky areas are in Huai 
Khwang, Chatuchak, Phaya Thai and Vadhana districts. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความนํา 

 
 จากขอเตือนใจของคนโบราณที่กลาววา “โจรปลนสบิหนไมเทาไฟไหมหนเดียว” 
ถือไดวาเรื่องของอัคคีภัยถูกใหความสําคัญมาตั้งแตอดีต การเกิดไฟไหมเกิดขึ้นไดทุก
โอกาส ถาเกิดขึ้นแลวอาคารบานเรือน ทรัพยสมบัติที่ทุกคนไดสะสมมานานนับปจะถูก
เผาผลาญใหสูญสิ้นลงในเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน ไฟก็เปนพลังงานชนิดหนึ่ง
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยอยางมหาศาลเพราะไฟเปนตนกําเนิดของพลังงานตาง ๆ 
ที่มนุษยนําไปใชในชีวิตประจําวัน  

ไฟอาจกอใหเกิดภัยอยางมหันตได หากขาดความรูหรือขาดความระมัดระวัง 
ในการใชและการควบคุมดูแลแหลงกําเนิดไฟ ประชาชนทั่วไปควรรูภยนัตรายจากไฟไหม 
เพื่อจะไดมีแผนการควบคุมการใชไฟ การใชความรอนอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
พรอมทั้งเรียนรูวิธีการปองกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดภยันตรายที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิด
เพลิงไหมสิ่งที่สูญเสียจะมี 2 อยาง คือสูญเสียทางดานทรัพยสินและสูญเสียชีวิตของผูคน 
ตามหลักสากลถือวา การสูญเสียชีวิตสําคัญมากกวาสูญเสียทรัพยสิน การสญูเสียชีวิต
สวนใหญไมไดเกิดจากตวัเพลิงเอง แตเกิดจากการสําลักควัน การขาดอากาศหายใจ การสดู
อากาศที่มีพิษจากการเผาไหมเขาไปทําใหหมดสติ ไมสามารถหนีออกมาได (ชยันต  
ศาลิคุปต, ม.ป.ป.) 

ตามปกติเพลิงไหมยอมเกิดขึ้นจากกองไฟเล็ก ๆ กอน มิไดเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
พรอมกันทันที การระงับเพลิงไหมในระยะเริ่มกอตัวกระทําไดงายและดับไดรวดเร็วกวา
ในระยะลุกลาม อยางไรก็ตามการปองกันการเกิดเพลิงไหมเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลด
การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน 
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ความสําคญัของปญหา 
 

กรุงเทพมหานคร มหานครขนาดใหญที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว 
สภาพความเปนเมืองที่แออัด ทําใหเกดิปญหาตาง ๆ มากมาย แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนอาคาร สภาพความเจริญทางเทคโนโลย ีและการนําเอาวัตถุอันตรายมาใชบน
อาคารทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น ประกอบกับปญหาที่ประชาชนขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม มักทําให
เกิดความเสียหายตามมา ในทางกฎหมายมีการปองกันเพลิงไหมโดยมีกฎหมายบังคับ 
ควบคมุ ดานการจัดใหม ีวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชและยานพาหนะ สญัญาณแจงเหตุสําหรับ
การดับเพลิง พรอมทั้งใหมีนายตรวจ ที่มีหนาที่ตรวจตราสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
หรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัย  
 แมกระนั้น บทบัญญัติทางกฎหมายสําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยยังมี 
การบังคับใชและควบคุมไดไมทั่วถึง โดยเฉพาะการกอสรางอาคารที่นอกเหนือจากแบบ 
ที่สงขออนุญาต เนื่องจากเจาหนาที่รัฐขาดกําลังในการเขากํากับควบคุมตลอดเวลาของ 
การกอสรางและการตอเติมในภายหลัง โดยจะพบวา ในขอกฎหมาย การกําหนดขนาด
และประเภทวัสดุกอสรางของประตู บันไดหนีไฟ ชองทางออกรวมทั้งการกําหนดใหมี
อุปกรณและเครื่องมือดับไฟถูกระบุไวอยางชัดเจน แตกระบวนการกํากบัควบคุมดูแลให
เปนไปตามขอบัญญัติของกฎหมายจะมีประสิทธิภาพเดนชัดเฉพาะกับอาคารที่มีขนาดใหญ 
โรงแรม โรงงาน หรืออาคารแถวที่มีการประกอบการลักษณะเดียวกับโรงงาน ในอาคาร
เหลานี้ การปองกันอัคคีภัยจะเนนที่ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงเปนหลัก สวนการอบรม  
การซักซอมระงับอัคคีภัยมักจะปลอยประละเลย โดยสวนใหญจะมีการจัดเฉพาะอาคาร
ขนาดใหญบางแหงเทานั้น ดังนั้นจะพบวา ถึงแมจะมีการปองกันและระงับอัคคีภัยเพียงใด 
การเกิดอัคคีภัยยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เมื่อยังมีพ้ืนที่สวนที่ไมมีการปองกัน
อยางรัดกุม และถือวาเปนพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจจะปรากฏอยูทั่วไปหรือ
ปรากฏอยูบริเวณใดบริเวณหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได 

ขอมูลสถิติการเกิดเพลิงไหมในกรุงเทพมหานครยอนหลัง 10 ป คือระหวางป 
พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2546 (สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2547, หนา 90) แสดงวา 
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จํานวนครั้งของการเกิดเพลิงไหมรายใหญ ในแตละปยังคงมีสถิติสูง โดยมีจํานวนครั้ง
ของการเกิดเฉลี่ยสูงกวา 40 รายตอป ในขณะที่เพลิงไหมรายเล็ก ก็ยังสูงกวา 300 รายตอป 
แสดงวาพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมยังคงปรากฏอยูทั่วไปทั้งกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะพื้นที่เขตชั้นในซึ่งเปนยานเศรษฐกิจและยานที่พักอาศัยซึ่งมีผูอยูอาศัยและเขามา
ทํางานจํานวนมาก ยังพบวาในป พ.ศ. 2546 มีการเกิดอัคคีภัยถึง 120 ครั้ง  

การตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายดานอัคคีภัยของกรุงเทพมหานคร 
แมวาจะมีความตระหนักในปญหาและมีความพยายามดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
โดยการศึกษาและคนควาวิจัยในหมูนักวิชาการเปนวงกวาง แตยังไมมีการพิจารณา 
ในเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของภัยนี้ วรรณกรรมเกี่ยวกับอัคคีภัยมีการศึกษาเพื่อ
กําหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอยมาก สวนใหญจะกลาวถึงการพัฒนา
พื้นที่ โดยพิจารณาจากศักยภาพในเชิงบวกรวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตอ
การพัฒนากิจกรรมหรือกิจการดานใดดานหนึ่งเทานั้นยังไมปรากฏการศึกษาหรือผล 
การปฏิบัติงานใด ๆ  ที่ระบขุอมูลเดนชัดวามีพ้ืนที่ บริเวณหรือโซนใดบางที่เสี่ยงตอ 
การเกดิอัคคีภัย มีเพียงการกลาวถึงพื้นที่ที่เปนภาพรวม ๆ ไมมีการกําหนดขอบเขตชัดเจน 
เชน ยานเยาวราช ยานสําเพ็ง เปนตน 

การศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ท่ีเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ที่สามารถกําหนดระดับ
ความเสี่ยงในแตละพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน จึงเปนประโยชน เนื่องจากภาครัฐบาล เอกชน 
องคกรภาคประชาชน และประชาชนจะสามารถ เตรยีมการปองกันและระงับการเกิดเพลิงไหม
ในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาครัฐบาลควรจะตอง
ระบุพ้ืนที่ที่ตองใหความสําคัญตอการปองกันการเกิดเพลิงไหมเปนพิเศษ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จะมีผลตอการกํากับ ควบคุมและดูแลพื้นที่ ตลอดจนเครงครัดตอการนํากฎหมายการปองกนั
และระงับอัคคีภัยมาใชในแตละพื้นที่อีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการวจิัย 

 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพการใชประโยชนทีด่ินในเขตชั้นใน

ของกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อกําหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตชั้นในของ
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อจัดลําดับบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตชั้นในของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยภายในเขตชั้นในของกรุงเทพ-
มหานคร มีการกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 ประการคือ 

1. กําหนดพื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดวย
เขตปกครอง 22 เขต (ดูแผนที่ 1 และแผนที่ 2) คือ  

    1.1 เขตจตุจักร  
    1.2 เขตบางซื่อ  
    1.3 เขตบางพลัด  
    1.4 เขตดุสิต  
    1.5 เขตพญาไท  
    1.6 เขตราชเทวี  
    1.7 เขตดินแดง  
    1.8 เขตหวยขวาง  
    1.9 เขตบางกอกนอย  
    1.10 เขตพระนคร  
    1.11 เขตปอมปราบศัตรูพาย  
    1.12 เขตปทุมวัน  
    1.13 เขตสัมพันธวงค  
    1.14 เขตบางกอกใหญ  
    1.15 เขตคลองสาน  
    1.16 เขตบางรัก  
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    1.17 เขตธนบุรี  
    1.18 เขตสาทร  
    1.19 เขตบางคอแหลม  
    1.20 เขตยานนาวา  
    1.21 เขตคลองเตย  
    1.22 เขตวัฒนา 
2. ศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุการเกิดเพลิงไหมคือ ลักษณะทางกายภาพ และการใช 

ประโยชนอาคาร โดยใชขอมูลจากการสํารวจในป พ.ศ. 2547 
 

 
แผนที่ 1 แสดงพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร                                              
ที่มา. จาก รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (หนา 9), 
โดย สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร, 2548, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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แผนที่ 2 แสดงสวนขยายพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา. จาก รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (หนา 9), 
โดย สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร, 2548, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
  
 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 
 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ซึ่งสามารถ
มองเห็น อันประกอบดวย ลักษณะของสิ่งปลูกสราง ประเภทของสิ่งปลูกสราง ขนาด
ของสิ่งปลูกสราง เปนตน 
 อาคาร หมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่ 
สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
 อาคารไม หมายถึง โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนผนัง พ้ืน หรือหลังคาที่ 
ทําดวยไม 
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 อาคารที่ไหมไฟชา หมายถึง โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนกําแพงปูนและ
เสาไมที่ลุกไหมไดชา 
 อาคารทนไฟ หมายถึง โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนผนัง แผนกั้น พ้ืน 
บันได หลังคา ขอบโครงหนาตาง กรอบกระจก ประตู และสิ่งตกแตงภายในที่ไมพังทลาย
ขณะเผาไหมในชวงเวลาหนึ่ง 
 อาคารเดี่ยว หมายถึง อาคารที่มีลักษณะปลูกสรางเปนอาคารเดี่ยว ไมมีลักษณะ
การปลูกติดตอกันเปนแถว หรือเปนอาคารที่แยกกรรมสิทธิ์ออกเปนสวน ๆ  
 อาคารแถว หองแถว ตึกแถว อาคารแฝด ทาวนเฮาส หรืออาคารอื่นใดที่มีลกัษณะ
การสรางติดตอกันเปนแถวตั้งแตสองหองโดยมีผนังแบงอาคารเปนบาน 
 อาคารชุด หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถอืกรรมสิทธิ์ ออกไดเปนสวน ๆ 
โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล และกรรมสิทธิร์วมในทรัพย
สวนกลาง โดยนับรวมถงึอาคารที่มีลักษณะเปนโรงแรม แฟลต หอพัก คอนโดมีเนียม
แมนชั่นหรืออาคารที่มีลักษณะและกิจกรรมคลายกนั 
 เพลิงไหมรายใหญ หมายถึง เพลิงไหมที่มีคาเสียหายเกิน 1 ลาน หรือพ้ืนที่ที่เกิด
เพลิงไหมมีสิ่งปลูกสราง 1 ไรขึ้นไป หรือ มีประชาชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 
 สภาพการใชประโยชนทีด่ิน หมายถึง ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของ
กับการเกิดอัคคีภัย ไดแกลักษณะของการประกอบกิจการและลักษณะอาคาร ความพรอม
เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง ฯลฯ 
 สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงนอยตอการเกิดอัคคีภัย หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิด 
เพลิงไหมได โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึ่งไหมไฟ
ไดอยางชาหรือมีควันนอยหรือไมระเบิด 
 สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงปานกลาง ตอการเกิดอัคคีภัย หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิด
เพลิงไหมได โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึ่งไหมไฟ
ไดอยางปานกลางหรือมาก แตไมมีพิษหรือไมระเบิดได 
 สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงมากตอการเกิดอัคคีภัย หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิด 
เพลิงไหมได โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึ่งไหมไฟ
ไดอยางรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเปนพิษหรือระเบิดได 
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 กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หมายถึง กิจการทีใ่ชเกบ็รักษาหรอืมีไวใน
ครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หรือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือ
อุปกรณการผลิตที่กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ หรือเปลวไฟ ที่อาจทําใหเกิด
อัคคีภัยไดงาย รวมทั้งกิจการที่มีสภาพหรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมี
การประกอบกิจการในอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร  

การปองกันอคัคีภัย หมายถึง การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหมและรวมถึง
การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย 

การระงับอคัคีภัย หมายถึง การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชวิีต รางกายและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม 

 ส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หมายถงึ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใดไมวาจะมี
สถานะเปนของแข็ง ของเหลวหรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดสันดาปจากการจุดติด
ใด ๆ หรือการสันดาปเอง  

วัตถุไวไฟ หมายถึง วัตถุที่มีคุณสมบัติ ติดไฟไดงาย สันดาปเร็ว 
วัตถุไวไฟชนิดของเหลว หมายความวา ของเหลวที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเหย

เปนไอที่อุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยองศาเซลเซียส ไอระเหยนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศถาจุดไฟ
ก็จะติดได 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย หมายถึง สิ่งที่จัดทําหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย 

วัตถุระเบิด หมายถึง สารหรือวัตถุที่กอใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรงตามกฎหมาย
วาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียบอาวุธปน 

วัสดุกัมมันตรังสี หมายถงึ ธาตุ หรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองคประกอบสวนหนึ่ง
มีโครงสรางภายในอะตอมไมคงตัวและสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมาตามกฎหมาย
วาดวยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 สารออกซิไดซ (oxidizing substances) หมายถึง สารที่ใหออกซิเจน และชวยให
สิ่งอื่น ๆ ลกุติดไฟไดงาย เชน โซเดียมคลอเรท (sodium chlorate) โปแตสเซียมไนเตรท 
(potassium nitrate) และแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) เปนตน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. การจําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ไดชัดเจน จะเปนประโยชนตอการนําไปใช วางแผน ปองกัน เฝาระวัง พรอมทั้งกําหนด
มาตรการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการปองกันอัคคีภัย เมื่อทราบองคประกอบ
การเกิด และปจจัยที่จะสงเสริมใหเพลิงลุกลาม  

2. เกณฑท่ีใชจําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย สามารถนําไปประยุกตใช
จําแนกพื้นที่เมืองขนาดใหญอ่ืน ๆได ซึ่งจะทําใหนําไปใชประโยชนไดเชนเดียวกับ
กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วของ 

  
การเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร 

 
 กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ มีจํานวนประชากรถึง 6 ลานคน ในป พ.ศ. 
2547 ประชากรเหลานี้มีทั้งที่อาศัยอยูในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร และที่สัญจรไปมาจาก
พ้ืนที่ปริมณฑลและตางจังหวัด ลักษณะการกระจุกตัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ทําใหเกิดสภาพการใชที่ดินทั้งในดานที่อยูอาศัย ดานการพาณิชยกรรมและการบริการที่
หนาแนน การจราจรติดขัด อาคารสิ่งกอสรางเรียงตัวตอเนื่องกันเปนพืด รวมทั้ง 
การเคลื่อนไหวของกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามวิถีทางวัฒนธรรมของประชากรแตละ
กลุมทางสังคม สภาพโครงสรางการใชที่ดินดังที่กลาวนี้ยอมเชื่อมโยงสัมพันธกับ 
การอุบัติขึ้นของภยันตรายหลายประเภท และประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งกับสภาพ
โครงสรางการใชดินดังทีก่ลาวก็คือ อัคคีภัย ซึ่งเปนอบุัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึน้บอยครั้ง
ตามมหานครและเมืองขนาดใหญทั่วโลก 
 อัคคีภัยหรือการเกิดเพลิงไหมนับเปนภัยซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวมีลักษณะคุกคามตอ
ทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชากรอยางกวางขวาง การลุกไหมของเพลิงที่ไมสามารถ
ควบคุมได สามารถสรางความเสียหายอยางมหาศาล การจัดมาตรการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในมหานครตาง ๆ ของโลกจึงถือเปนสิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก 
สําหรับกรุงเทพมหานครเองก็มีมาตรการทั้งทางดานกฎหมาย ดานการใหความรูเกี่ยวกับ
การเกิดเพลิงไหม ดานวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการเตรียมความพรอมในดานอุปกรณ และ
เทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับปองกันและระงับอันตรายจากอัคคีภัยอยางพรอมมูลไมนอยหนา
กวามหานครอื่น ๆ ของโลก ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครมีอุบัติเหตุเพลิงไหมอยูบอยครั้ง 
จากการรวบรวมสถิติจํานวนครั้งการเกิดเพลิงไหมในกรุงเทพมหานครในรอบ 10 ป คือ 
ป พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2546 ของสํานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (2547, หนา 90) 
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ซึ่งปรากฏตามตาราง 1 พบวา สาเหตุการเกิดเพลิงไหมในชวง 10 ป ดังกลาวมีสาเหตุหลัก
จากความประมาทและอุบัติเหตุ สําหรับรายที่อยูระหวางพิสูจนเปนรายเล็ก โดยมีจํานวน
ครั้งตามสาเหตุทั้งสองสาเหตุใกลเคียงกัน แตจํานวนครั้งที่เกิดมีแนวโนมลดลงอยาง
ชัดเจน ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2537 จํานวนของการเกิดเพลิงไหมที่มีสาเหตุจาก
ความประมาทมีจํานวน 75 ราย และลดลงชัดเจนในป พ.ศ. 2543 คือ มีสาเหตุจากความ
ประมาท จํานวน 19 ราย และป พ.ศ. 2546  ลดลงเหลือ 11 ราย ในดานจํานวนของการเกิด
เพลิงไหมที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุมีการลดลงเชนเดียวกัน สาเหตุจากความประมาท คือ 
ในป พ.ศ. 2537 มีจํานวน 97 ราย สวนในป พ.ศ. 2543 มีจํานวน 12 รายและสุดทาย ในป 
พ.ศ. 2546 จํานวนลดลงเหลือเพียง 5 ราย ซึ่งอาจอธิบายไดวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
มีความระมัดระวังที่จะไมใหเกิดอัคคีภัยมากขึ้นกวาในอดีต 

อยางไรก็ตามในดานของจํานวนครั้งของการเกิดเพลิงไหมรายใหญนั้น โดยเฉลี่ย
ยังคงไมลดลงโดยมีจํานวนของการเกิดเฉลี่ยถึง 46 รายตอป ในขณะที่เพลิงไหมรายเล็ก 
มีแนวโนมลดลง (ภาพ 1) โดยในป พ.ศ. 2546 จํานวนเพลิงไหมลดลงเกือบรอยละ 50  
เมื่อเทียบกับจํานวนในป พ.ศ. 2537 แตก็ยังสูงถึง 323 รายตอป สวนเพลิงไหมขยะหรือ
หญาแหง ซึ่งอาจจะลุกลามตอไปเปนการเกิดเพลิงไหมขนาดใหญ มีจํานวนเฉลี่ยสูงถึง 
1,610 รายตอไป และตลอดระยะเวลา 10 ป ยังไมมีแนวโนมที่ลดลงอยางชัดเจน 

จึงกลาวไดวา โอกาสของการเกิดเพลิงไหมยังคงมีอยูมาก แมวาจํานวนเพลิงไหม
ที่มีสาเหตุจากความประมาทและอุบัติเหตุจะลดลงก็ตาม (ภาพ 1) นั่นหมายความวาใน
กรุงเทพมหานครยังคงมีสิ่งที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยู ดังนั้นการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จะชวยใหทราบวา ยังมีพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
โครงสรางทางกายภาพเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมอยูในตําแหนงที่ตั้งใด เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังพรอมทั้งหามาตรการควบคุมและปองกันตอไป 
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ตาราง 1  
จํานวนครั้งการเกิดเพลิงไหม ในป พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2546 จําแนกตามประเภท และสาเหตุการเกิด 
ป พ.ศ. ประเภทเพลิงไหม  สาเหตุ 

 รายใหญ รายเล็ก 
ขยะและ
หญาแหง 

 

ประมาท อุบัติเหต ุ วางเพลิง 

อยู
ระหวาง
พิสูจน 

2537 43 621 1552  75 97 3 489 
2538 51 514 1727  52 81 1 431 
2539 49 615 953  81 57 4 522 
2540 43 573 1959  64 63 2 487 
2541 49 465 2104  76 63 2 373 
2542 35 496 1392  57 51 1 422 
2543 46 356 1758  19 12 1 370 
2544 61 336 1492  23 12 1 361 
2545 42 362 1803  18 9 0 377 
2546 44 323 1362  11 5 0 350 

ที่มา. จาก สถิติ 2546 กรงุเทพมหานคร (หนา 90), โดย สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร, 2547, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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จํานวนคร้ังการเกิดเพลิงไหมจําแนกตามประเภท
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คร้ัง
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รายเล็ก
ขยะและหญาแหง

 
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการเกิดเพลิงไหมจําแนกตามประเภทเพลิงไหม 
ที่มา. จาก สถิติ 2546 กรงุเทพมหานคร (หนา 90), โดย สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร, 2547, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
 

จํานวนคร้ังการเกิดเพลิงไหมจําแนกตามสาเหตุ
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วางเพลิง

อยูระหวางพิสูจน

 
ภาพ 2 แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการเกิดเพลิงไหมจําแนกตามสาเหตุการเกิด 
ที่มา. จาก สถิติ 2546 กรงุเทพมหานคร (หนา 90), โดย สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร, 2547, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 อัคคีภัยไมใชอันตรายที่ไมสามารถปองกันการอุบัติขึ้นได การศกึษาเกี่ยวกบัสาเหตุ
ของอัคคีภัย ระบุวาอัคคีภัยสวนใหญเกดิขึ้นจากความประมาทและอุบัติเหตุจากการดําเนิน
กิจกรรมในชวิีตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ที่มอีงคประกอบของการติดไฟ สวนอัคคีภัย
ที่เกิดจากการลุกติดไฟขึ้นเองนั้นกลาวไดวามีเปนสวนนอยในพื้นที่เมือง การแจกแจง
สาเหตุของความประมาทและอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมของสํานักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม (http://lib.diw.go.th/safety/FIRE.html) ระบุสาเหตุของ
การเกิดเพลิงไหมไวหลายประการ เรยีงลําดับตามรอยละของการเกิดดังนี้ 
 1. เกิดจากกระแสไฟฟา รอยละ 23 โดยเกิดไฟฟาอารค ไฟฟาลดัวงจร ไฟฟาเกินโหลด 
และอุปกรณไฟฟาที่ใชสายไฟคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน 
 2. เกิดจากการสูบบุหรี่ รอยละ 18 
 3. เกิดจากการเสียดสี รอยละ 10 โดย Bearing ชํารุด หรือปรับไมไดระดับหรือ
การขัดตัวของอุปกรณที่หมุนตลอดเวลา 
 4. เกิดจากความรอนจัด รอยละ 8 โดยเชื้อเพลิงสัมผัสกับวัสดุที่รอนจัดไมวาดวย
การนําการพา หรือแผรังสีจากแหลงความรอน เชน หมอน้ํา ทอหรือปลองเตา ทอไอน้ํา 
หลอดไฟ ฯลฯ 
 5. เกิดจากผิวโลหะรอน รอยละ 7 โดยเชื้อเพลิงสัมผัสกับวัสดุที่รอนจัดไมวาดวย
การนําการพา หรือแผรังสีจากแหลงความรอน เชน หมอน้ํา ทอหรือปลองเตา ทอไอน้ํา 
หลอดไฟ ฯลฯ 
 6. เกิดจากเปลวไฟ รอยละ 7 โดยอุปกรณชํารุด เชน หัวตัดแกซ หัวจุดในหมอน้ํา
หรือเตา และอุปกรณใหความรอนอื่น ๆ โดยมีเชื้อเพลิงและเศษสิ่งของที่ติดไฟไดอยูใน
บริเวณใกลเคียง 
 7. เกิดจากประกายไฟ รอยละ 5 โดยอุปกรณชํารุด เชน หัวตัดแกซ หัวจุดในหมอน้ํา
หรือเตา และอุปกรณใหความรอนอื่น ๆ โดยมีเชื้อเพลิงและเศษสิ่งของที่ติดไฟไดอยูใน
บริเวณใกลเคียง 
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 8. เกิดจากลุกติดไฟขึ้นเอง รอยละ 4 โดยมีเชื้อเพลิงและออกซิเจนรวมตัวอยูแลว 
หากมีปฏิกรยิาเคมีที่ใหความรอนเกิดขึ้นและสะสมอุณหภูมิถึงจุดติดไฟ 
 9. เกิดจากการตัดหรือเชื่อม รอยละ 4 โดยเครื่องตัดหรือเชื่อมโลหะ อุปกรณและ
ถังแกสหรือทอแกส รวมทั้งบริเวณใกลเคียงมีไอน้ํามันหรือเชื้อเพลิง  
 10. เกิดจากการปลอยปะละเลย รอยละ 3 โดยมีวัสดุไวไฟ เปดทิ้งไว ไมมีฝาปด
มิดชิด วางในที่มีแดดรอนจัด 
 11. เกิดจากการลอบวางเพลิง รอยละ 3  
 12. เกิดจากการสปารคของเครื่องจักรกล รอยละ 2 โดยประกายไฟที่เกิดจาก
เครื่องจักรกล การเจียร การขัด ฯลฯ  
 13. เกิดจากการหลอมโลหะ รอยละ 2 โดยเกิดจากการแตกสลายของเตาหลอม
หรือการรั่วไหลระหวางการเคลื่อนยาย 
 14. เกิดจากปฏิกิรยิาเคมี รอยละ 1 โดยการเกดิปฏกิริยาเคมีที่กอใหเกิดความรอนสูง 
 15. เกิดจากฟาผา รอยละ 1 
 16. เกิดจากไฟฟาสถิตย รอยละ 1 โดยอาจจุดติดไฟใหกับไอ ฝุนระออกหรือ 
เศษผงของวัตถุไวไฟไดงาย เชนเครื่องปน เครื่องกวน สายพาน การเติมน้ํามันลงถัง 
 17. เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ รอยละ 1 

การปองกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะตองทําการวิเคราะห 
ถึงสาเหตุของการเกิดขึ้น ตามที่กลาวมาแลวยังตองทําความเขาใจตอแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการเกิดขึ้นของอัคคีภัยอีกหลายประการ ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 
องคประกอบของการติดไฟและประเภทของไฟ 
 ขอเขียนความรูเรื่องอัคคีภัย Fire prevention and control (คณาทัต จันทรศิร,ิ 
ม.ป.ป., หนา 5) และขอเขียนเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย (สํานักเทคโนโลย ี
ความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป., หนา 1) กลาวสอดคลองกันวา การติดไฟ
จําเปนตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ  

1. เชื้อเพลิง (fuel) ท่ีเปนไอ (เชื้อเพลิงไมมีไอ ไฟไมติด)  
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2. ออกซิเจน (oxygen) ไมต่ํากวา 16% (ในบรรยากาศปกติมีออกซิเจนอยู
ประมาณ 21%) 

3. ความรอน (heat) เพียงพอที่ทําใหเกิดการลุกไหม 
4. ปฏิกริยาตอเนื่อง หมายถึง เมื่อเกิดการติดไฟครั้งแรกขององคประกอบ 3 ประการ 

คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความรอนอยางตอเนื่องไฟจึงจะไหมตอไป 
ในบรรดาองคประกอบของการติดไฟ ประเภทของเชื้อเพลิงมีความสัมพันธกับ

ความรุนแรงของอันตรายอันเกิดจากการลกุไหมของเชื้อเพลิงอยางยิ่ง เชื้อเพลงิบางประเภท
สามารถทําใหเพลิงลุกลามไดเปนบริเวณกวางและระงับดับไฟไดยาก ในขณะที่เชื้อเพลิง
อีกประเภทหนึ่งกออันตรายในขอบเขตที่แคบกวา การตระหนักถึงความสําคัญของ
ลักษณะเชื้อเพลิงทําใหมีความพยายามจําแนกประเภทของไฟซึ่งลุกไหมจากเชื้อเพลิงตาง
ลักษณะไวอยางชัดเจน ขอกฎหมายและผลงานของเอกชนที่ทําการกําหนดและศึกษา
เรื่องนี้ (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2534., สมเกียรติ ทรัพยไพบูลย, ม.ป.ป., หนา 9) 
จําแนกประเภทของไฟไหมไวใกลเคียงกัน คือ   

1. ไฟประเภท A เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง เชื้อเพลิง ธรรมดา เชน  
ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก หนังสติ๊ก ปอ นุน หนังสัตว ดายรวมทั้งตัวเราเอง 

2. ไฟประเภท B เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลวและกาซ เชน  
น้ํามันทุกชนิด แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุกชนิด 

3. ไฟประเภท C เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งที่มีกระแส ไฟฟาไหล 
อยู เชนอุปกรณไฟฟาทุกชนิด การอารค การสปารค 

4. ไฟประเภท D เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน  
วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรต) ผงแมกนีเซียม ฯลฯ 

เกี่ยวกับอันตรายของเพลิงไหม มีผูเชี่ยวชาญกําหนดนิยามของคําวา อันตรายไว
โดยพิจารณาจากลักษณะของการลุกไหมในแงมุมที่แตกตางกันโดย ผูเชี่ยวชาญบางกลุม
อาจพิจารณาจากขั้นตอนหรือระยะของการลุกไหมของไฟ (คณาทัต จันทรศิริ, ม.ป.ป., 
หนา 3) และบางกลุมอาจพิจารณาจากขนาดของเพลิงไหม (สมเกียรติ ทรัพยไพบูลย, 
ม.ป.ป., หนา 11) ในดานรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาของกลุมแรกเหน็วาการเกิด 
ไฟไหมมี 3 ระยะ ดังตอไปนี้ 
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1. ไฟไหมขั้นตน คือต้ังแตเห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับไดโดยใชเครื่อง 
ดับเพลิงเบื้องตน แตผูใชจะตองเคยฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลิงมากอน จึงจะมีโอกาส
ระงับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ไฟไหมขั้นปานกลางถึงรุนแรง คือระยะเวลาที่ไฟไหมไปแลว 4-8 นาที 
อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกวา 400 องศาเซลเซียส หากจะใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน ตองมี
ความชํานาญและตองมีอุปกรณจํานวนมากเพียงพอ จึงควรใชระบบดับเพลิงขั้นสูงจึงจะมี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกวา 
 3. ไฟไหมขั้นรุนแรง คือระยะเวลาไฟไหมตอเนื่องไปแลวเกิน 8 นาที และยังมี
เชื้อเพลิงอีกมากมาย อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัว
ไปทุกทิศทุกทางอยางรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝกพรอม
อุปกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 
 สําหรับความเห็นของกลุมหลังนั้น จําแนกขนาดของเพลิงไหมเปน 4 ขนาด คือ 
 1. เพลิงไหมธรรมดา หมายถึง เพลิงไหมที่เกิดเปนพืน้ที่ขนาดเลก็ ๆ บาน 2-3 หลัง 
หรือหมูบานเล็ก ๆ และสามารถดับได 
 2. เพลิงไหมขนาดใหญ หมายถึง เพลิงไหมที่ลุกลามแผออกเปนบริเวณกวางใหญ
แตไมลุกลามขามไปยังบริเวณคั่นไว 

3. พายุเพลิง หมายถึง เพลิงไหมที่เกิดขึ้นพรอมกันในทันทีเปนบริเวณกวางใหญ 
จนลําไฟพุงขึ้นไป มีความรอนมาก ทําใหเกิดพายุพัดเขาสูบริเวณนั้นทุกทิศทุกทาง พายุที่
เกิดขึ้นนี้จะจํากัดใหเกิดพลังไหมอยูเฉพาะเพียงบริเวณนั้น สภาพของพายุเพลิงโดยมากเกิด
จากการทิ้งระเบิดพรอม ๆ กันเปนจํานวนมากลงในบริเวณเนื้อที่ไมต่ํากวา 2.5 ตาราง-
กิโลเมตร หรือเกิดจากการทิ้งระเบิดปรมาณูเทานั้น 
 4. ทะเลเพลิง หมายถึง เพลิงที่เกิดข้ึนเปนบริเวณกวางใหญ ทําใหเกิดลําความรอน
ขึ้นเปนแนว แนวลําความรอนนี้จะเอนต่ําและเคลื่อนไปทางดานใตลม ลมยิ่งพัดจัด  
ลําความรอนก็จะเอนใกลพื้นดินมาก ทําใหวัตถุดานที่อยูใตทางลมถูกเผาผลานคืบหนา
ออกไปบริเวณกวางใหญ ทั้งนี้เนื่องจากมีไอความรอนลวงหนาไปกอน วัตถุนั้นจะติดไฟ
ไดงาย บรรดาเครื่องติดตั้งทั้งหลาย เชน ถนนหรือที่วางระหวางบริเวณซึ่งไมกวางจนเกินไป
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จึงไมสามารถจะกีดขวางการลุกลามของเพลิงได เพลิงลักษณะนี้ไมสามารถจะจัดการดับได 
จะหยุดไปเองก็ตอเมื่อไมมีวัตถุที่จะไหมเหลืออยูเทานั้น 
 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

คณาทัต จันทรศิริ (ม.ป.ป., หนา 4) กลาวถึงการปองกันมิใหเกิดไฟไหม โดย
กลาวไวในบทความเรื่อง ความรูเรื่องอคัคีภัย Fire prevention and control วาการปองกันไฟ
มีหลักสําคัญคือ 3 ประการ คือ “กําจัดสาเหตุ คุมเขตลุกลาม ลดความสูญเสีย” ปรากฏ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การกําจัดสาเหตุแหงอัคคีภัย ประกอบดวย 
    1.1 ความประมาทในการใชเชื้อเพลิง การใชความรอน การใชไฟฟา 
    1.2 อุบัติเหตุทั้งที่เกิดโดยธรรมชาต ิและเกิดจากมนุษย 
    1.3 การติดตอลุกลามจากการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี 

ความรอน 
    1.4 การลกุไหมขึน้เองที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี การหมักของ 

อินทรียสาร  
2. การคุมเขตลุกลาม ตองเขาใจหลักปองกันไฟ คือ 
    2.1 การจัดใหเรียบรอย ไดแกจัดบานเรือน สถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัยให 

เรียบรอยอยาใหรกรุงรัง ระวังเรื่องการเดินสายไฟฟา การเก็บเชื้อเพลิงและการใชความรอน 
ควรคํานึงถึงทางหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย ซึ่งอยางนอยตองมี 2 ทาง และไมมีสิ่งกีดขวาง 

    2.2 การซอมบํารุง   ดูแลเอาใจใสอุปกรณ ไฟฟา เครื่องจักรกล เครื่องมือ 
หรืออุปกรณที่กอเกิดความรอนใหอยูในสภาพสมบูรณและปลอดภัยเสมอ 

    2.3 การทําตามกฎ ตองศึกษาและทําความเขาใจกฎแหงความปลอดภัยแลว 
ปฏิบัติตาม อาทิ ไมปลอยใหเด็กเลนไฟ จุดธูปเทียนบูชาพระโดยไมดูแล สูบบุหรี่ในที่
หามสูบ เผาขยะมูลฝอยโดยไมควบคุม ฯลฯ 

    2.4 การลดความขัดแยง ความไมรักไมสามัคคีกันในชุมชน ควรสราง 
ความกลมเกลียวใหเกิดขึ้นทั้งเพื่อนบานและหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
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    2.5 การเตรียมพรอม ไดแก 
          1) เตรียมอุปกรณดับเพลิงที่แนใจวาพรอมใช น้ําใสตุมพรอมภาชนะ 

ตักทรายใสกระปอง สํารวจแหลงน้ํา ตรวจสอบประปาหัวแดงวามีน้ําหรือไม ใชได
หรือไม 

           2)  มีแผนฉุกเฉิน และจัดบุคลากรทําหนาที่ตามแผน   
           3)  เตรียมเสนทางหนี เสนทางเขาระงับเหตุและจุดรวมพลของชุมชน 
           4) มีการฝกซอมเปนประจํา อยางนอยปละ 2 ครั้ง และตระหนัก 

เสมอวาตองชวยตนเอง 
3. ลดความสูญเสีย สามารถทําไดโดย 
    3.1 การสํารวจตรวจตรา อุปกรณเตือนภัย อุปกรณสองสวางฉุกเฉิน 

 (emergency light) อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร ทางหนีไฟ
และอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน อุปกรณชวยชีวิตอื่น ๆ ปายเตือนเพื่อความปลอดภัยตาง ๆ  
 (safety sign) 

    3.2 การจัดหาเครื่องมือเพื่อเตรียมพรอม เมื่อสํารวจแลววายังขาดสิ่งใด 
ควรจัดซื้อจัดหาตามความเหมาะสม 

    3.3 การฝกผูใชงาน เมื่อมีอุปกรณแลวควรฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู 
โดยเนนวา “อยาเพียงชมสาธิตแลวคิดวารู คนจะรูจะตองฝก” ตองจัดทําแผนฉุกเฉินและ
ทําการฝกซอมตามแผนนั้น ๆ โดยสม่าํเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10 เที่ยว ทุก ๆ 
พ้ืนที่ทุกแผนก ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยปรบัเปลี่ยนเหตุการณสมมุติไปเรื่อย ๆ พรอม
ทั้งมีการประเมินอยางตอเนื่อง 
 ในการปองกนัและระงับอัคคีภัยแตละสถานที ่จําเปนตองมีการวางแผนการปองกัน
และระงับอัคคีภัยไวอยางชัดเจน ซึ่งปกติสถานที่สําคัญขนาดใหญ เชน อาคารสูงโรงพยาบาล 
โรงงานขนาดใหญมักจะมีแผนการดับเพลิงอยูแลวโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2534) กําหนดใหทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลงิ การอพยพ
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หนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู องคประกอบของแผนจะดําเนินการในภาวะ
ตางกัน คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุ และหลังจากเพลิงสงบแลว       
 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 กฎหมายหลักเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยที่มีอยูดั่งเดิมและชัดเจนคือ 
พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 และพระราชบัญญัติปองกันและ
ระงับอัคคีภัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 ภายหลังมีพระราชบญัญัติปองกันและระงบัอัคคีภัย 
พ.ศ. 2542 และใหยกเลิกพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับขางตน  

รายละเอียดของพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวของกับการศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยหลายประการพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดกลาวถึงลักษณะของความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยโดยจะกลาวไวในความหมาย
ของคํา เชน “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” จะหมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุ
อ่ืนใดไมวาจะมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลวหรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดสันดาป
จากการจุดตดิใด ๆ หรอืการสันดาปเอง ดังนั้นพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย คือพ้ืนที่ที่
ประกอบไปดวยโครงสรางหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใดที่
พรอมจะเกิดสันดาป  

พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ยังกําหนดใหมีเจาหนาที่ที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยซึ่งประกอบดวยเจาพนักงานทองถิ่น 
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น พนักงานดับเพลิง อาสาดบัเพลิง รัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งแตละคนมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป  

ในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดไววาให
จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะสําหรับปองกัน
และระงับอัคคีภัย จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
นอกจากนี้ยังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขการปองกันและระงับอัคคีภัยในรายละเอียดเพิ่มเติม 
ซึ่งลาสุดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษาและการมีไวใน 
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ครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายและกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
และการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548 โดยให
รายละเอียดและกลาวถึง “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” ซึ่งมีความหมายตามที่กําหนดไว
ใน พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  รวมทั้งยังกําหนดเงื่อนไขการ
ใช การเก็บรกัษาและการมีไวในครอบครองสิ่งที่จะทําใหเกิดอัคคีภัย โดยกําหนดชัดเจน
ในเรื่องของ “วัตถุระเบิด”  “วัสดุกัมมันตรังสี” และ “สารออกซิไดซ”   
 สําหรับ “การมีไวครอบครอง” จะหมายความวา การมีสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
ไวในครอบครอง ไมวาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน และไมวาจะมีไวเพื่อขาย ขนสง ใช หรือ
ประการอื่นใด และรวมถงึการทิ้งอยูหรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในครอบครองดวย  
 ในหมวดที่ 2 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ กลาวถึงกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัย 
ไดงาย และจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยระบุถึงกิจการ
อันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก กิจการที่ใช หรือเก็บรักษา หรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หรือกิจการที่มีขบวนการผลิตหรืออุปกรณการผลิตที่กอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ ที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย รวมทั้งกิจการที่มีสภาพหรือมี
การใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมีการประกอบกิจการในอาคารหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคาร ดังตอไปนี้ 

1. ทาอากาศยาน สนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟา 
2. สถานศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลัย หรือหองสมุด 
3. สถานกวดวิชา เชน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา หรือสถานฝกอบรม

หรือฝกอาชีพ 
4. ภัตตาคาร คลังสินคา อาคารเก็บของ หางสรรพสินคา สํานักงาน โรงมหรสพ 

และหอประชุม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
5. โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
6. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
7. สถานที่บรรจุ หรือเกบ็กาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
8. สถานที่ผลิต เก็บหรือจําหนายสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายวาดวย

วัตถุอันตราย 
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9. สถานที่ผลติ เก็บหรือจําหนายอาวุธปน เครือ่งกระสุนปน วัตถรุะเบิด ดอกไมเพลิง 
หรือสิ่งเทียมอาวุธปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบดิ ดอกไมเพลงิ 
และสิ่งเทียบอาวุธปน 

10. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
11. สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
12. สถานีขนสง ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
13. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
14. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
ใหผูประกอบกิจการขางตนจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามสมควร

แกสภาพของอาคารที่ประกอบกิจการ และจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยสําหรับอาคารที่ประกอบกิจการดังตอไปนี้ เวนแตไดจัดใหมีสิ่งจําเปนในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไวแลว 

1. ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ และระบบอัดอากาศภายในชองบันได
หนีไฟ 

2. แบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้น 
3. ระบบสัญญานเตือนเพลิงไหม 
4. ระบบไฟสองสวางสํารอง ปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ 
5. ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง  
6. ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง 
7. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไดแก Sprinkler system หรือระบบอื่นที่เทียบเทา 
8. ผนังกันไฟและประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟ 
9. เครื่องดับเพลิงตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจาก

ประเภทของวัสดุที่อยูในแตละกิจการ 
10. อุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟ ตามที่กําหนดในประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 
11. อุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ตามที่ 
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กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ป พ.ศ. 2534 ซึ่งมี
สาระสําคัญกลาวถึงลักษณะอาคารและสถานที่ที่เกี่ยวของกับการเกิดอัคคีภัยโดยแยก
ลักษณะและใหความหมายไวหลายคํา ไดแก คําวา อาคารที่ไหมไฟชา อาคารทนไฟ 
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมอยางเบา สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหมอยางปานกลาง สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมอยางรายแรง วัตถุ
ไวไฟชนิดของเหลว ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ยังกลาวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร
และทางหนีไฟ ในกรณทีี่อาคารกอสรางดวยวัตถุซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่ง
นายจางจะใหลูกจางทํางานไมเกินจํานวนชั้นของอาคารตามที่กําหนด ดังนี้  

1. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางเบา สําหรับ 
อาคารไมไมเกินสามชั้นอาคารที่ไหมไฟชาไมเกินเจ็ดชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัด
จํานวนชั้น 

2. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางปานกลางสําหรับ 
อาคารไมไมเกินสองชั้น อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินหกชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัด
จํานวนชั้น 

3. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางรายแรงสําหรับ 
อาคารไมไมเกินหนึ่งชั้น อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินสี่ชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัด
จํานวนชั้น 

ในกรณีนายจางจัดใหมีระบบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติหรือสารเคมีฉีดดับเพลิง
อัตโนมัติไว จํานวนชั้นของอาคารที่ใหลูกจางทํางานสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกสองชั้น 
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แนวคิดดานปจจัยทางกายภาพและองคประกอบของการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 วิธีการวิเคราะหพ้ืนที่เพื่อกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยหรือไม 
จําเปนตองนําเอาองคประกอบของการติดไฟ องคประกอบของการปองกันและระงับ
อัคคีภัย กฎระเบียบขอบังคับของกฎหมาย  รวมทั้งประเภทของไฟ และระดับอันตราย
จากการเกิดเพลิงไหมเขามาใชประโยชน องคประกอบดังกลาวไดแก สิ่งที่เปนเชื้อเพลิง 
อุณหภูมิของอากาศ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งความตอเนื่องของพื้นที่ องคประกอบ
เหลานี้จะถูกแยกแยะเปนองคประกอบยอย ซึ่งสามารถนํามาศึกษาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยไดดังที่จะกลาวถึงในรายละเอียดตอไปนี้ 
 การศึกษาของวิไลลักษณ ยั่งยืนสุข เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อกําหนด
พ้ืนที่เสี่ยงตอการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญในเขตคลองเตย (วิไลลักษณ ยั่งยืนสุข, 
2545, หนา 13-18) กลาวถึงปจจัยทางกายภาพของพื้นที่เกิดเหตุและองคประกอบ
เกี่ยวของที่เอื้ออํานวยตอการลุกลามของไฟซึ่งใชเปนปจจัยในการกําหนดพื้นที่เสี่ยง 
ประกอบดวย 
 1. ลักษณะสิ่งปลูกสราง (construction) ไดแก 
     1.1 ชนิดวัสดุโครงสราง วัสดุหลักที่ใชสรางอาคาร เชน คอนกรีต ไม ซึ่ง 
มีความทนทานตอการเผาไหมแตกตางกัน และมีคณุสมบัติในการติดไฟและลุกไหม
แตกตางกันดวย  
 1.2 ประเภทสิ่งปลูกสราง ไดแก  
  1) อาคารเดียวที่มีหลายชัน้ ไฟสามารถลกุลามเนื่องจากโครงสรางของ
อาคารทะลุถึงกัน ไฟจะลุกลามตามชอง ทอ ประตู หนาตางได 
  2) อาคารคูหาติดกัน ไฟลกุลามทะลุผนัง เพดาน หรือการนําความรอนจากทอ 
โลหะที่เดินทะลุถึงกันระหวางอาคาร หรือกําแพงกั้นไฟไมไดมาตรฐานทั้งดานการทน
ไฟหรือความสูงไมพอ 
  3) อาคารที่สรางเปนหลัง ๆ ไฟลุกลามเนื่องจากไมมีกําแพงกั้นอาคาร  
อยูชิดกันมาก อยูติดบริเวณชุมชนแออัด  
 1.3 การใชประโยชนที่ดนิหรือการประกอบการแตละประเภทที่มีความเสี่ยง 
ตอการลุกลามของอัคคีภัยแตกตางกัน  
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 2. ขนาดสิ่งปลูกสราง  
3. ระยะหางระหวางสิ่งปลูกสราง 
4. แนวตานไฟ 
5. ความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม 
6. ความกวางถนน 
7. แหลงน้ําดับเพลิงตามธรรมชาต ิ
8. ระยะหางจากสถานีดับเพลิง  
9. ประสิทธิภาพในการบริหารงานดับเพลิง 
10. เทศกาลประจําป 

 จากทั้ง 10 ปจจัย ผลการศึกษาของวิไลลักษณฯ สรุปวามีเพียง 3 ปจจัยที่มีผลตอ
การลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญโดยเรียกลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ลักษณะสิ่งปลูกสราง 
ความหนาแนนของสิ่งปลูกสรางและระยะหางระหวางสิ่งปลูกสราง  
 นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของเกียรติกูล เหลืองวัฒนา (เกียรติกูล เหลืองวัฒนา 
อางถึงใน วิไลลักษณ ยั่งยนืสุข, 2545, หนา 25) ซึ่งศึกษารูปแบบการลุกลามและความ
เสียหายของอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาเขตยานนาวา) โดยผลการศึกษา
สอดคลองกับการศึกษาของวิไลลักษณฯ เชนกัน ทั้งนี้เกียรติกูลฯ ไดกลาวถึงสภาพของ
สถานที่เกิดเพลิงไหม ที่มผีลตอการเกดิเพลิงไหม โดยศึกษาปจจยัของรูปแบบการลกุลาม
ของไฟ 3 ปจจัย คือ 
 1. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก สภาพของสิ่งปลูกสราง วัสดุโครงสรางและ 
การใหบริการดับเพลิง 
 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายได ขนาดบาน จํานวนหอง/ครัวเรือน 

3. ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การปะทะสังสรรค สภาพชุมชน ระดับการศกึษา 
 ผลการศึกษาพบวาพื้นท่ีที่มักเกิดเพลิงไหมจะมีปจจัยทางกายภาพในลักษณะที่มี
สิ่งปลูกสรางแออัด ไมคอยเปนระเบียบ วัสดุที่ใชสรางอาคารไมทนไฟ การใหบริการ
ดับเพลิงไมสะดวกในการเขาถึง ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ระดับรายไดต่ํา บานขนาดเล็ก 
ปจจัยดานสังคมจะมีการปะทะสังสรรคคอนขางสูง ระดับการศึกษาคอนขางต่ํา 
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แนวคิดทางภูมิศาสตรภูมิภาคและวิธกีารกําหนด “เขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย” 
 ภูมิศาสตรเปนศาสตรทางพื้นที่ แนวคิดทางภูมิศาสตรภูมิภาคเปนแนววิธีของ 
การชวยจําแนกพื้นที่ ฉัตรชัย พงศประยูร กลาววา ฮารทชอรน ไดกลาวถึงภูมิภาควาเปน
บริเวณที่มีความแตกตางกันตามเกณฑตาง ๆ อันประกอบดวยปจจัยทางดานกายภาพและ
ดานวัฒนธรรมซึ่งนักภูมิศาสตรไดแบงพื้นที่หรือรวมพื้นที่เขาดวยกันเพื่อวัตถุประสงค
ตาง ๆ กัน (Hartshorne อางถึงใน ฉัตรชัย พงศประยูร, 2540, หนา 9) สวนนักภูมิศาสตร
ที่สนใจดานปริมาณวิเคราะหไดใหคําจํากัดความวา หมายถึงพื้นที่ซึ่งมีความกลมกลืนกนั
ภายในมากที่สุดและแตกตางจากพื้นที่รอบนอกมากที่สุด (Haggett  อางถึงใน ฉัตรชัย  
พงศประยูร, 2540, หนา 10) ในกระบวนการสรางภูมิภาคประกอบดวย การจําแนกพวก 
(classification) การแบง (division) พ้ืนที่ ซึ่งการแบงพื้นที่ตองคํานึงถึงขนาดหรือลําดับ
ความเขมของพื้นที่ดวยวาจะมีขนาดเล็กใหญเพียงใด  
 แบรี่ เปนนักภูมิศาสตรที่ใชวิธีวิเคราะหเชิงภูมิศาสตรซึ่งชวยใหภูมิศาสตรภูมิภาค
ไปสูสมัยปริมาณวิเคราะห โดยแบรี่ไดใชวิธีรวบรวมขอมูลจากการศึกษาปรากฏการณ
อยางหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งเรียกวาขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร (geographic fact) โดยอาจจะได
จากการสังเกตุจากสถานทีแ่ตละแหง ลกัษณะเฉพาะที่บันทึกไวจากสถานที่ตาง ๆ  ที่ผิดกันไป
จะเรียกวาเกิดมีความแปรเปลี่ยนทางพื้นที่ (spatial variation) นักภูมิศาสตรอาจจะแสดง
คาดังกลาวในแผนที่ หลงัจากนั้นนํารายการดังกลาวมาจัดทําเปนแฟมขอมูลภูมิศาสตรใน
รูปเมทริกซ (matrix) คือตาราง โดยจัดตัวแปรตาง ๆ ไวในแนวนอน (row) สถานทีแ่ตละ
แหงจัดไวในแนวตั้ง (column) จุดตัดของแถวตั้งและแถวนอนจะเปนชอง (cell) สําหรับ
บันทึกขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร การศึกษาเปรียบเทียบตามแถวตั้งคือการศึกษาความแตกตาง
ทางพื้นที่ (area differentiation) ซึ่งนําไปสูภูมิศาสตรภูมิภาค สวนการศึกษาแถวนอนคือ
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในพื้นที่ ซึ่งนําไปสูภูมิศาสตรเฉพาะเรื่อง  (Berry  
อางถึงใน ฉัตรชัย พงศประยูร, 2540, หนา 50)  
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ภาพ 3 แฟมขอมูลภูมิศาสตรในรูปเมทริกซ 
ที่มา. จาก แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื้นที่ (หนา 52-53), โดย  
ฉัตรชัย พงศประยูร, 2540, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางทางพื้นที่ (area differentiation) ของตัวแปร
ตาง ๆแลว สุดทายก็จะไดลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตละสวนซึ่งถือไดวาเปนหลักการ
แบงพื้นที่เปนภูมิภาค ซึ่งในปจจุบันยังมีการใชหลกัการดังกลาวแบงพื้นที่เชนกัน  
 ตัวอยางหนึ่งของการแบงพ้ืนที่ที่มีวิธีการคลายคลึงกับแนวคิดของแบรี่ ซึ่งปจจุบัน
ยังคงใชจัดกลุมพื้นที่คือ การจัดกลุมพื้นที่ทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร และคณะที่ปรึกษา เอ็ม ไอ ที และคณะที่ปรึกษา อี ซี ไดออกแบบ 
ผังเมืองรวมโดยแบงพื้นที่เปน หนวยวางผัง 14 หนวย ซึ่งคํานึงถึงเสนแบงเขตตามธรรมชาติ
เปนหลัก แลวรวมเขตที่มีลักษณะคลายคลึงกันเขาดวยกัน 
 หลังจากนั้น ทําการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ในแตละหนวยวางผัง ตัวแปรที่ใชในการ
วิเคราะห เชน ปริมาณการขยายตัวของที่พักอาศัยและแหลงงาน ความสมดุลยของแหลงงาน
และที่พักอาศัยในแตละหนวยวางผัง  พ้ืนที่รับน้ํา สวนสาธารณะ จํานวนสถานศึกษา 
จํานวนสถานพยาบาล และ อ่ืน ๆ โดยขอมูลของแตละตัวแปรคือ ขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร 
ที่จะใชสําหรับการจําแนกภูมิภาคการใชประโยชนที่ดิน 
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แผนที่ 3 แสดงกลุมพื้นที่หนวยวางผัง 14 หนวย 
ที่มา. จาก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร The Bangkok plan (หนา xiii), โดย สํานัก- 
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร, คณะที่ปรึกษา เอ็ม.ไอ.ที. และคณะที่ปรึกษา อี.ซี., 2539, 
กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
 
 นอกจากนี้ ในแตละหนวยวางผังยังแบงพื้นที่เปนพื้นที่ยอย ๆ เพื่อกําหนดประเภท
การใชประโยชนที่ดินโดยละเอียดในแตละพื้นที่ยอย โดยตั้งชื่อพ้ืนที่ยอย ๆ แตกตางกันไป 
เชน IR1 จะหมายถึงพื้นที่รัตนโกสินทรชั้นในพื้นที่ทีห่นึ่ง OR3 หมายถึงพื้นที่รัตนโกสินทร
ชั้นนอกพื้นที่ที่สาม เปนตน แลวจึงศึกษาตัวแปรยอย ๆ เพื่อวิเคราะหกําหนดพื้นที่การใช
ประโยชนทีด่ิน ซึ่งจะนํามาจัดกลุมเปนเขตหรือโซนการใชประโยชนที่ดนิพรอมกับ
กําหนดเปนขอกําหนดตามผังเมืองรวมตอไป 
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ภาพ 4 ตัวอยางตัวแปรตาง ๆ และขอเท็จจริงทางภูมิศาสตรในแตละหนวยวางผัง 
ที่มา. จาก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร The Bangkok plan (หนา 133,140), โดย สํานัก- 
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร, คณะที่ปรึกษา เอ็ม.ไอ.ที. และคณะที่ปรึกษา อี.ซี., 2539, 
กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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แผนที่ 4 แสดงตัวอยางการแบงพื้นที่เปนพื้นที่ยอย ๆ  
ที่มา. จาก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร The Bangkok plan (หนา 201), โดย สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, คณะที่ปรึกษา เอ็ม.ไอ.ที. และคณะที่ปรึกษา อี.ซี., 2539, 
กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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ภาพ 5 ตัวอยางการศึกษาตัวแปรยอย ๆ เพื่อวิเคราะหกําหนดพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ
ในแตละพื้นที่ยอย 
ที่มา. จาก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร The Bangkok plan (หนา 202), โดย สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, คณะที่ปรึกษา เอ็ม.ไอ.ที. และคณะที่ปรึกษา อี.ซี., 2539, 
กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
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แผนที่ 5 แสดงตัวอยางการจัดกลุมเปนเขตหรือโซนการใชประโยชนที่ดนิเพื่อกําหนด
เปนขอกําหนดผังเมืองรวม 
ที่มา. จาก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร The Bangkok plan (หนา 206), โดย สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, คณะที่ปรึกษา เอ็ม.ไอ.ที. และคณะที่ปรึกษา อี.ซี., 2539, 
กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
 
 อีกตัวอยางหนึ่งของการแบงพื้นที่เพื่อกําหนดเขตภมูิภาคซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช
สําหรับการศึกษานี้ไดเปนผลงานของ เกียรติ จิวะกุล เกี่ยวกับหลักการวางแผนภาคและ
เมือง ในสวนของการวิเคราะหพ้ืนที่ โดย กลาวถึงการกําหนดพื้นที่ที่ศึกษาใหถูกตองแมนยํา 
ซึ่งไมเพียงแตจะกําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเทานั้น ยังตองกําหนดสิ่งที่ศึกษาใหชัดเจน
ดวย ในการกําหนดขนาดขอบเขตของพื้นที่เพื่อการสํารวจหาขอมูล อาจจําแนกเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับรวม เปนพื้นที่ขนาดใหญทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงวาอยูสวนใด (global) 
ระดับภาค ซึ่งเปนองคประกอบของพื้นที่รวม (regional) และระดับทองถิ่นภายในชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุด (local) ที่จะสามารถลงถึง
รายละเอียดที่เปนลักษณะเฉพาะได (เกียรติ จิวะกุล, 2527, หนา 2) 
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 สําหรับการวิเคราะหปญหาในพื้นที่ เกียรติ จิวะกุล (2527, หนา 2-3) ยังกลาวถึง
หลักการวิเคราะห วิจัยไว 3 ลักษณะคือ 

1. การวิเคราะหโครงสราง เปนโครงสรางที่สังเกตุเห็นไดในเขตพื้นที่ที่มี 
องคประกอบในลักษณะของขอบเขตที่ชัดเจน เชนเดียวกับการกระจายและความสัมพันธ
กับพื้นที่ 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางสิ่งที่มีความสัมพันธตอกันดวยขอแมใน 
ทําเลที่ตั้งของเขตพื้นที่สวนหนึ่งกับความสัมพันธในบทบาทหนาที่ ประโยชนใชสอย
ของสิ่งที่ศึกษาระหวางกันอีกสวนหนึ่ง 

3. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ทั้งการศึกษาดานโครงสราง และความสัมพันธ 
ที่ตอเนื่องระยะยาว กับผลที่ตามมาในดานการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  
 ในการวิเคราะหพ้ืนที่แตละระดับ โดยเฉพาะพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด ซึ่งตองมี 
การตัดสินใจเลือกใหคาในพื้นที่เพื่อจําแนกระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนั้น  
การวัดคุณคาขอมูลจําเปนตองใชเทคนิคที่นาเชื่อถือ เทคนิคดังกลาวมีหลายวิธี ดังที่ 
มานพ พงศทัต ไดกลาวไวในเอกสารประกอบการบรรยาย หวัขอ การกําหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค สําหรับเรื่อง การวางแผนและผังกายภาพสําหรับพนักงานวางแผน
ระดับทองถิ่น (2526, หนา 8-9) วา นักวางแผนตองสรางวิธีการวัดคุณภาพใหออกมาเปน
ตัวเลข เทคนิคดานนี้มีหลายอยางอาทิเชน 

1. Decision matrix method โดยการสรางฐาน 2 แนว นํามาเปรียบเทียบและ 
ใหคะแนนโดย 
     1.1 ชวงระยะคะแนน (ranging score) เชน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย  
นอยมาก  
     1.2 คะแนนดิบ (raw score) โดยใหคะแนนจากคะแนนเต็ม เชน หนวย 10 
หรือหนวย 100 เปนที่นิยมกัน เนื่องดวยเปนการสรางฐานสวน 100 หรือสวน 10  
ไปในตัว 
 จาก Decision matrix จะนํามาใสตัวแปร (variables) ทัง้ดานตั้งและดานนอน ในเรื่อง
และสาระที่ตองการวัด  
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2. Ranking tech คือการจัดลําดับจากการใหคะแนนอยางหยาบ ๆ เพื่อจะชี้แนะ 
การตัดสินใจ โดยอาจจะนํามาจากกลุมบุคคลชั้นบริหารที่เกี่ยวของหลาย หลายคนมาให
คะแนนดวย Raw score หรือ Ranking score ก็ตามแลวนํามารวมกัน เปนการจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยแบงเปน 
      2.1 Raw ranking tech นําเอาบุคคลมากกวาหนึ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
มาใหคะแนนเพื่อนําไปจัดลําดับ อาจจะเปนกลุมผูตัดสินใจหรือกลุมประชาชนและ
ตัวแทนก็ได 
     2.2 Ranking tech by specialization ตองใชผูรูในเรื่องนั้น ๆ มาจัดกลุม 
ใหคะแนนและวัดผลจากคะแนนนั้นไปประกอบการตัดสินใจ 

3. Weighted index method เปนการวัดโดยการใหคาน้ําหนัก ไดแกคนหรือกลุม 
คนที่ใหคะแนนโดยใช Ranking technique และใหคาน้ําหนักแกตัวแปร (variables) ที่
แตกตางกันตามความสําคัญที่แตกตางกัน การใหคาน้ําหนักทําไดหลายวิธี คือ 
     3.1 ใหคาน้ําหนักโดยกลุมนักวางแผนที่วางตัวเปนกลาง 
     3.2 ใหคาน้ําหนักโดยนักบริหารหรือกลุมผูตัดสินใจ 
                3.3 ใหคาน้ําหนักโดยกลุมผูชํานาญเฉพาะดาน 
 การใหคาน้ําหนักจะมีผลอยางมากตอผลลัพธ ดังนัน้ การใหน้ําหนักจึงนิยมให
เปน 2 วิธี คอื ชวงระยะคะแนน (ranging score) และคะแนนดิบ (raw score)  
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพและสภาพ
การใชประโยชนที่ดินที่เสีย่งตอการเกดิเหตุเพลิงไหมจากเอกสารวรรณกรรมตาง ๆ  สอบถาม
ขอคิดเห็นเรื่องปจจัยทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดเหตุเพลิงไหมจากผูเชี่ยวชาญเรื่องการ
ดับเพลิงที่มีประสบการณเพื่อนําไปวิเคราะหลักษณะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใน
เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยวิธกีารดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ขอมูลที่ทําการรวบรวมจัดเก็บประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ
และขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บรวบรวมแตกตางกัน 

1. ขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวย 
    1.1 แผนที่ฐานเชิงรหัส (digital map) มาตราสวน 1 : 4,000 ของ 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยชั้นขอมูล ถนน อาคาร ทางน้ํา 
    1.2 ภาพถายจากดาวเทียม IKONOS ถายชวงป พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2547  

จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
    1.3 ขอมูลการใชประโยชนอาคารของกรุงเทพมหานคร สํารวจเมื่อป  

พ.ศ. 2544 
    1.4 ขอมูลสถิติการเกิดเพลิงไหม ป พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2546 จากแผนกวิจัย 

และสถิติ กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจดับเพลิง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
และกรุงเทพมหานคร 

    1.5 ขอมูลจากแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย ป พ.ศ. 2546 จากแผนก 
วิจัยและสถิติ กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจดับเพลิง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

  
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพการใชประโยชนที่ดินในเขตชั้นในของ
กรุงเทพมหานครเพื่อกําหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เริ่มตนการเนินงาน
โดยมีการเก็บขอมูลกอนนํามาประเมินใหคะแนนปจจัยที่มีผลตอการเกิดและสกัดกั้น 
การเกิดไฟไหม โดยการใชแบบสอบถามกับพนักงานดับเพลิงผูเชี่ยวชาญการดับเพลิงซึ่ง
สวนใหญเคยเปนตํารวจดับเพลิงและไดโอนยายมาเปนขาราชการในสังกัดของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีตาํแหนงทางราชการตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไปและปฏิบัติหนาที่ที่
สถานีดับเพลิงหลักในพืน้ที่ศึกษาจํานวน 15 สถานี ไดแก สถานี ดับเพลิงคลองเตย 
สถานีดับเพลิงดุสิต สถานีดับเพลิงตลาดพลู สถานีดับเพลิงถนนจันทร สถานีดับเพลิง 
ทุงมหาเมฆ สถานีดับเพลงิบรรทัดทอง สถานีดับเพลิงบางขุนนนท สถานีดบัเพลิงบางโพ 
สถานีดับเพลิงบางรัก สถานีดับเพลิงบางออ สถานีดับเพลิงภูเขาทอง สถานีดับเพลิง 
ยานนาวา สถานีดับเพลิงลาดพราว สถาน ีดับเพลิงลาดยาว และสถานีดับเพลิงสุทธิสาร 
รวมจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 77 ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาและเปน
แบบสอบถามที่นํามาใชประกอบการวิจัยไดสมบูรณ 75 ฉบับ ผลการวิเคราะหจาก
แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน คือ 

ตอนที่1 ขอมูลผูเชี่ยวชาญ  
 ตอนที่ 2 การใหคาคะแนนความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่ 

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 ตอนที่ 3 การใหคาระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอ 
การเกิดอัคคีภัย 

ตอนที่ 4 การใหคาระดับความสําคัญของปจจัยที่เปนแนวตาน ระงับหรือปองกัน
การเกิดอัคคีภัย
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 ในการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ตอนจะใชวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) โดยใชการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางแบบฐานนิยมเปนหลัก  
 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูเช่ียวชาญ 
 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนของผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย

พนักงานดับเพลิง ระดับ 5 และ ระดับ 6 จํานวน 62 คน และระดับ 7 จํานวน 13 คน มีผล
การวิเคราะห ดังนี้ 
 
ตาราง 2  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามอายุการรับราชการ 

อายุราชการ  จํานวน รอยละ 
นอยกวา 10 ป   3     4.0 
มากกวา10–20 ป 22   29.3 
มากกวา 20–30 ป 18   24.0 
มากกวา 30 ป 32   42.7 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 2 พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะมีอายุราชการมากกวา 10 ป มีเพียงรอยละ 4 
ที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ปและมีถึงรอยละ 42.7 ที่มีอายุราชการมากกวา 30 ป 
 
 ตาราง 3  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายใหญ 

การผจญเพลิงรายใหญ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 20 ครั้ง 17   22.7 
21–50 คร้ัง 27   36.0 
มากกวา 50 คร้ัง 31   41.3 
รวม 75 100.0 
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จากตาราง 3 พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะมีประสบการณการผจญเพลิงรายใหญ 
(คาเสียหายจากเพลิงไหมเกิน 1 ลาน หรือพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหมมีสิ่งปลูกสราง 1 ไรขึ้น
ไป) มากกวา 20 ครั้ง คือมีถึงรอยละ 36 ที่มีประสบการณการผจญเพลิง 21-50 ครั้ง และ รอยละ 
41.3 ที่มีประสบการณการผจญเพลิงมากกวา 50 ครั้ง 
 
ตาราง 4  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายเล็ก 

การผจญเพลิงรายเล็ก จํานวน รอยละ 
นอยกวา 50 ครั้ง 19   25.3 
มากกวา 50 ครั้ง 55   73.3 
ไมระบุจํานวนครั้ง   1     1.3 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 4 พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะมีประสบการณการผจญเพลิงรายเล็กมากกวา 
50 ครั้ง คือมีถึงรอยละ 73.3  
 
ตาราง 5  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่จัดเก็บ
วัตถุระเบิด 

การผจญเพลิง จํานวน รอยละ 
ไมเคย 27   36.0 
1-10 คร้ัง 31   41.3 
มากกวา 10 คร้ัง   6     8.0 
ไมระบุจํานวน 11   14.7 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 5 พบวาผูเชี่ยวชาญที่ไมมีประสบการณการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคาร
ที่จัดเก็บวัตถุระเบิดมีรอยละ 36 ที่มีประสบการณมีรอยละ 64  

Geo2gis
.com



 

44 

ตาราง 6  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่มี
สารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกิดเพลิงไหม 

การผจญเพลิง จํานวน รอยละ 
ไมเคย 11   14.6 
1-10 คร้ัง 38   50.7 
มากกวา 10 คร้ัง 12   16.0 
ไมระบุจํานวน 14   18.7 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 6 พบวาผูเชี่ยวชาญที่ไมมีประสบการณการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคาร
ที่มีสารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกิดเพลิงไหมมีรอยละ 14.6 ที่มีประสบการณตั้งแต  
1-10 ครั้ง มีรอยละ 50.7 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวามีผูเชี่ยวชาญถึงรอยละ 85.4  
ที่มีประสบการณการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่มีสารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกิด
เพลิงไหม 
 
ตาราง 7  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการไดรับการอบรมดานการดับเพลิง 

การไดรับการอบรม จํานวน รอยละ 
ไมเคย   1     1.3 
1-10 คร้ัง 31   41.3 
11-20 ครั้ง   9   12.0 
มากกวา 20 คร้ัง   6     8.0 
ไมระบุจํานวน 28   37.3 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 7 พบวามีเพียงผูเชี่ยวชาญ 1 คนจาก 75 คน ที่ไมเคยไดรับการอบรมดาน
การดับเพลิง นอกนั้นเคยไดรับการอบรมดานการดับเพลิงทั้งสิ้น   
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ตาราง 8  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิง 

การเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิง จํานวน รอยละ 
ไมเคย 23   30.7 
1-10 คร้ัง 16   21.3 
11-20 ครั้ง   3     4.0 
มากกวา 20 คร้ัง   9   12.0 
ไมระบุจํานวน 24   32.0 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 8 พบวามีผูเชี่ยวชาญ 23 คน หรือรอยละ 30.7 ที่ไมเคยเปนวิทยากรอบรม
ดานการดับเพลิง นอกนั้นเคยเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิงทั้งสิ้น 
 
ตาราง 9  
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามจํานวนครั้งของการเปนหัวหนาชุดการผจญเพลิง 

การเปนหวัหนาชุดการผจญเพลิง จํานวน รอยละ 
ไมเคย 11   14.6 
1-10 คร้ัง 13   17.3 
11-20 ครั้ง   6     8.0 
มากกวา 20 คร้ัง 11   14.7 
ไมระบุจํานวน 34   45.3 
รวม 75 100.0 
 

จากตาราง 9 พบวามีผูเชี่ยวชาญ 11 คน หรือรอยละ 14.6 ที่ไมเคยเปนหัวหนาชุด 
การผจญเพลิง นอกนั้นเคยเปนเคยเปนหัวหนาชุดการผจญเพลิงทั้งสิ้น 
 จากขอมูลของผูเชี่ยวชาญ (ตาราง 2-ตาราง 9) ที่เปนกลุมเปาหมายในการ
สอบถามประสบการณการดับเพลิงทั้งหมด พบวา จากจํานวนผูเชี่ยวชาญ 75 คน มี
ผูเชี่ยวชาญเพียง 3 คน ทีอ่ายุราชการนอยกวา 10 ป และมีเพียง 1 คนที่ไมเคยไดรับ 
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การอบรมดานการดับเพลิง นอกจากนั้น ผูเชี่ยวชาญมีประสบการณทั้งดานอายุการปฏิบัติงาน 
การผจญเพลิงทั้งรายใหญ รายเล็ก ทั้งในสถานที่หรืออาคารที่มีสารเคมีที่ติดไฟ 
นอกจากนี้ สวนใหญยังมีประสบการณการ เปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิงเปน
หัวหนาชุดการผจญเพลิงอีกดวย 
 
ตอนที่ 2 การใหคาคะแนนความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนของการใหคาคะแนนความสําคัญ
ขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย โดยใหผูเชี่ยวชาญใหคะแนน
ตามระดับความเสี่ยงตอการเกิดและลุกลามของไฟ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงนอย ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด) และแบงยอย
ออกเปน 10 ระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยงมากที่สุด คาคะแนน เทากับ 10 
ระดับความเสี่ยงมาก คาคะแนนจะเปนทิศทางจากนอยไปมากคือ 8 หรือ 9 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง คาคะแนนจะเปนทิศทางจากนอยไปมาก คือ 5 หรือ 6 หรือ 7 
ระดับความเสี่ยงนอย คาคะแนนจะเปนทิศทางจากนอยไปมาก คือ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 
ถาผูเชี่ยวชาญยังไมสามารถประเมินความเห็นได จะระบุคําตอบ คือ ไมมีความเห็น  
ในการวิเคราะห ขอมูลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญทุกคนจะนํามาวิเคราะห

ในทางสถิติโดยใชการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางแบบฐานนิยมเพื่อนําคาการใหคะแนน
ปจจัยเสี่ยงฯ ไปใชประกอบการวิเคราะหเพื่อกําหนดบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัย 

เนื่องจากคาการใหคะแนนปจจัยที่เสี่ยงฯ ที่นําไปใชประกอบการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ตองเปนคาคะแนนเดียว ในกรณีที่
คาฐานนิยมเทากัน (จํานวนสูงสุดของผูเชี่ยวชาญใหความเห็นเทากัน) หรือ คาฐานนิยมและ
คาที่รองลงมามีจํานวนความเห็นที่แตกตางกันไมมากและเปนคาที่อยูคนละกลุมความเสี่ยง 
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ในการเลือกคาฐานนิยมเปนตัวแทนอาจจะไมใชคาคะแนนที่เปนตัวแทนของปจจัยเสี่ยง
ที่ถูกตอง ในการเลือกคาคะแนนปจจัยที่เสี่ยงฯ ที่เปนตัวแทน จึงพิจารณาจํานวนความเห็น
ในกลุมความเสี่ยงฯทั้งหมด ตลอดจนพิจารณาปจจัยทางดานประสบการณของ
ผูเชี่ยวชาญประกอบ ซึ่งประสบการณของผูเชี่ยวชาญที่นํามาพิจารณา ประกอบดวย
ประสบการณ 8 ดาน คือ  

1. จํานวนอายุราชการ  
2. จํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายใหญ  
3. จํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายเล็ก  
4. จํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่จัดเก็บวัตถุระเบิด  
5. จํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่มีสารเคมีที่ติดไฟหรือ 

สงเสริมใหเกิดเพลิงไหม  
6. จํานวนครั้งของการไดรับการอบรมดานการดับเพลิง  
7. จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิง  
8. จํานวนครั้งของการเปนหัวหนาชุดการผจญเพลิง 
ผลการวิเคราะหการใหคาคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละองคประกอบยอยในแตละ

ปจจัยมีดังนี้ 
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การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคาร 
 
ตาราง 10 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
ลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคาร  

ระดับคะแนน ประเภทอาคาร 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อาคารเดี่ยว 2 3 8 10 17   8 11   9 5   1 1 
อาคารแฝด/ทาวนเฮาส/หอง
แถว/ตึกแถว 1 2 1   6   2 12   4 13 8 17 9 

อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/
หอพัก/แมนชัน่ 3 2 5   4   8 15   5 15 7   9 2 

 
 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะสิ่งปลูกสรางหรืออาคาร

ประเภทอาคารเดี่ยว จากตาราง 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนน
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของประเภทอาคารเดี่ยวจํานวนสูงสุดคือ 17 คน ใหความเห็นวา
มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 4 เหมือนกัน ในขณะที่
มีผูเชี่ยวชาญจํานวนใกลเคียงกันคือ 11 คน ใหคาคะแนนเทากับ 6 ซึ่งยังอยูในชวงระดับความ
เสี่ยงปานกลาง จึงถือวา อาคารเดี่ยวมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับความเสี่ยงนอยคือ
คาคะแนนเทากับ 4 

การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะสิ่งปลูกสรางหรืออาคาร
ประเภทอาคารแฝด/ทาวนเฮาส/หองแถว/ตึกแถว จากตาราง 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน
สูงสุดคือ 17 คน ใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับความเสี่ยงมาก โดยให
คาคะแนนเทากับ 9 เหมือนกัน ในขณะที่มีผูเชี่ยวชาญจํานวนใกลเคียงกันคือ 13 คน ใหคา
คะแนนเทากับ 7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลางทิศทางใกลเคียงระดับความเสี่ยงมาก 
ดังนั้นถือวา อาคารแฝด/ทาวนเฮาส/หองแถว/ตึกแถว มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับ
ความเสี่ยงมาก คือคาคะแนนเทากับ 9 
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  การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะสิ่งปลูกสรางหรืออาคาร
ประเภทอาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพกั/แมนชั่น จากตาราง 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน
สูงสุดคือ 15 คน ใหความเห็นเทากัน โดยใหคาคะแนนความเสี่ยงเทากับ 5 และ 7 ซึ่งยังอยู
ในชวงระดับความเสี่ยงปานกลางเหมือนกัน อยางไรก็ตาม เมื่อตองนําคาคะแนนคาเดียว
ไปใชในการวิเคราะหกําหนดบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอคัคีภัย จึงตอง
พิจารณาปจจัยทางดานประสบการณของผูเชี่ยวชาญแตละระดับเพื่อเลือกคาคะแนน
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากจํานวนผูเชี่ยวชาญที่มปีระสบการณสูงแตละดานวาเห็นดวย
กับการใหคาคะแนนความเสี่ยงเทากับ 5 หรือ 7 มากกวากัน ซึ่งผลการพิจารณา
ประสบการณเพื่อเลือกคาคะแนนความเสี่ยง ประกอบดวย 
 
ตาราง 11 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามอายุราชการ ซ่ึงใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด อายุราชการ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยกวา 10 ป 0 0 0 0 0   0 0   1 0 2 0 
มากกวา10-20 ป 1 0 1 2 1   3 2   4 5 2 1 
มากกวา 20-30 ป 2 1 1 0 2   3 1   5 1 2 0 
มากกวา 30 ป 0 1 3 2 5   9 2   5 1 3 1 
รวม 3 2 5 4 8 15 5 15 7 9 2 
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ตาราง 12 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายใหญซึ่งใหความเห็น
เกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/
หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การผจญเพลิงรายใหญ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยกวา 20 ครั้ง 1 1 0 0 1   1 1   6 4 2 0 
21-50 ครั้ง 1 0 3 0 3   7 2   4 2 4 1 
มากกวา 50 คร้ัง 1 1 2 4 4   7 2   5 1 3 1 
รวม 3 2 5 4 8 15 5 15 7 9 2 
 
ตาราง 13 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงรายเล็กซึ่งใหความเห็นเกี่ยวกับ
ระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/
แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การผจญเพลิงรายเล็ก 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นอยกวา 50 ครั้ง 1 0 0 0 1   2 1 8 3 3 0 
มากกวา 50 ครั้ง 2 2 5 4 7 12 4 7 4 6 2 
ไมระบุจํานวนครั้ง 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 
รวม 3 2 5 4 8 15 5 15 7 9 2 
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ตาราง 14 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่จัดเก็บ
วัตถุระเบิดซึ่งใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ 
อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การผจญเพลิง 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเคย 1 1 0 1 3   3 4   6 3 3 0 
1-10 คร้ัง 1 1 3 3 4   9 1   5 1 2 1 
มากกวา 10 คร้ัง 0 0 1 0 1   1 0   1 0 0 0 
รวม 2 2 4 4 8 13 5 12 4 7 1 
 
ตาราง 15 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการผจญเพลิงในสถานที่หรืออาคารที่มี
สารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกิดเพลิงไหมซึ่งใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนน
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การผจญเพลิง 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเคย 0 0 0 1 1   3 2   1 2 0 0 
1-10 คร้ัง 2 2 3 0 3 10 2   9 2 4 1 
มากกวา 10 คร้ัง 0 0 1 2 2   0 1   2 1 3 0 
รวม 2 2 4 3 6 13 5 12 5 7 1 
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ตาราง 16 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการไดรับการอบรมดานการดับเพลิงซึ่งให
ความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/
แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การไดรับการอบรม 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเคย 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
1-10 คร้ัง 2 1 1 1 3 10 0 7 2 4 0 
11-20 ครั้ง 0 0 2 0 2   2 0 0 2 1 0 
มากกวา 20 คร้ัง 0 0 1 1 0   0 1 1 0 2 0 
รวม 3 1 4 2 5 12 1 8 4 7 0 
 
ตาราง 17 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการเปนวทิยากรอบรมดานการดับเพลิงซึ่งให
ความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/
แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การเปนวิทยากรอบรมดาน
การดับเพลิง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเคย 2 1 2 1 1   4 1 4 2 4 1 
1-10 คร้ัง 1 0 0 0 3   6 1 3 1 1 0 
11-20 ครั้ง 0 0 0 0 1   1 0 1 0 0 0 
มากกวา 20 คร้ัง 0 1 1 1 0   2 0 1 0 2 0 
รวม 3 2 3 2 5 13 2 9 4 7 1 
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ตาราง 18 
จํานวนผูเชี่ยวชาญจําแนกตามจํานวนครั้งของการเปนหัวหนาชุดการผจญเพลิงซึ่งให
ความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ อาคารชุด/โรงแรม/
แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 

ระดับคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุด การเปนหวัหนาชุดการผจญ
เพลิง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเคย 0 0 0 1 1   3 1 0 3 0 1 
1-10 คร้ัง 1 0 1 0 0   4 1 4 0 2 0 
11-20 ครั้ง 0 0 1 1 0   1 0 2 1 0 0 
มากกวา 20 คร้ัง 1 0 0 0 2   4 0 0 1 3 0 
รวม 2 0 2 2 3 12 2 6 5 5 1 
 

จากตาราง 11 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่อายุราชการมากกวา 30 ป ใหคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกดิเพลิงไหมของอาคารชุดในระดบั 5 จํานวน 9 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ 
ในระดับ 7 เพียง 5 คน 

จากตาราง 12 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการผจญเพลิงรายใหญมากกวา 
50 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของอาคารชุดในระดับ 5 จํานวน 7 คน 
ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 7 เพียง 5 คน 

จากตาราง 13 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการผจญเพลิงรายเล็กมากกวา 50 
ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของอาคารชุดในระดับ 5 จํานวน 12 คน 
ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 7 เพียง 7 คน 

จากตาราง 14 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการผจญเพลิงในสถานที่หรือ
อาคารที่จัดเก็บวัตถุระเบิดมากกวา 10 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
ของอาคารชุดในระดับ 5 จํานวน 1 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 7  
ก็เทากับ 1 คนเชนกัน แตเมื่อพิจารณาผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการผจญเพลิง 
ในสถานที่หรืออาคารที่จัดเก็บวัตถุระเบิดในชวง 1-10 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอ 
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การเกดิเพลิงไหมของอาคารชุดในระดบั 5 จํานวน 9 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ 
ในระดับ 7 เพียง 5 คน 

จากตาราง 15 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการผจญเพลิงในสถานที่หรือ
อาคารที่มีสารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกิดเพลิงไหมมากกวา 10 ครั้ง ใหคะแนน 
ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของอาคารชุดในระดับ 7 จํานวน 2 คน ในขณะที่ให
คะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 5 ไมมีผูเชี่ยวชาญใหคะแนนในระดับนี้เลย 

จากตาราง 16 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการไดรับการการอบรมดาน
การดับเพลิงมากกวา 20 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของอาคารชุด 
ในระดับ 7 จํานวน 1 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 5 ไมมีผูเชี่ยวชาญให
คะแนนในระดับนี้เลย 

จากตาราง 17 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการไดรับการเปนวิทยากร
อบรมดานการดับเพลิงมากกวา 20 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของ
อาคารชุดในระดับ 5 จํานวน 2 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 7 จํานวน 
1 คน 

จากตาราง 18 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่มปีระสบการณดานการเปนหัวหนาชุดการผจญเพลิง
มากกวา 20 ครั้ง ใหคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมของอาคารชุดฯในระดับ 5 
จํานวน 4 คน ในขณะที่ใหคะแนนความเสี่ยงฯ ในระดับ 5 ไมมีผูเชี่ยวชาญใหคะแนน 
ในระดับนี้เลย 

จากการพิจารณาจํานวนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูงแตละดานทั้ง 8 ดาน 
พบวา มีผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูง 5 ดานใหคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุดฯ 
ในระดับ 5 ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูง 3 ดานใหคะแนนความเสี่ยงของอาคารชุดฯ
ในระดับ 7 ดังนั้น จึงถือวา อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/แมนชั่นมีความเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัยในระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ คาคะแนนเทากับ 5 
 ทั้งนี้การสรุประดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนก
ตามลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคารเปนไปตามในตาราง 19 
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ตาราง 19 
ระดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนกตามลักษณะสิ่งปลูกสราง
หรือประเภทอาคาร  

ประเภทอาคาร ระดับคะแนน 
อาคารเดี่ยว 4 
อาคารแฝด/ทาวนเฮาส/หองแถว/ตึกแถว 9 
อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพัก/แมนชั่น 5 
 
การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของประเภทวัสดุกอสรางอาคาร 
 
ตาราง 20 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
ลักษณะวัสดุกอสรางอาคาร  

ระดับคะแนน วัสดุกอสรางอาคาร 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คอนกรีต 5 7 12 8 16   3 6   9   3   1   5 
ไม 2 0   0 2   3   6 4   3   7 18 30 
คอนกรีต/ไม 2 0   0 5   5 14 4 17 12 10   6 
 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะวัสดุกอสรางอาคาร
ประเภทคอนกรีต จากตาราง 20 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนน
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของประเภทวัสดุกอสรางอาคารที่เปนคอนกรีตจํานวนสูงสุด
คือ 16 คน โดยใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนน
เทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 8 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคาคะแนนเทากับ 
2 จึงถือวา อาคารวัสดุกอสรางอาคารที่เปนคอนกรีตมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับ
ความเสี่ยงนอย คือ คาคะแนนเทากับ 4 
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 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะวัสดุกอสรางอาคาร
ประเภท ไม จากตาราง 20 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ 
การเกิดอัคคีภัยของประเภทวัสดุกอสรางอาคารที่เปนไมจํานวนสูงสุดคือ 30 คน โดยให
ความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมากที่สุด โดยใหคาคะแนนเทากับ 10  
จึงถือวา อาคารวัสดุกอสรางอาคารที่เปนไมมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับความเสี่ยง
มากที่สุด คือ คาคะแนนเทากับ 10 
  การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะวัสดุกอสรางอาคาร
ประเภท คอนกรีต/ไม จากตาราง 20 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของประเภทวัสดุกอสรางอาคารที่เปนคอนกรีตผสมไมจํานวนสูงสุด
คือ 17 คน โดยใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคา
คะแนนเทากับ 7 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 14 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคา
คะแนนเทากับ 5 ซึ่งยังอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลางเหมือนกัน จึงถือวา อาคารวัสดุ
กอสรางอาคารที่เปนคอนกรีตผสมไมมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับความเสี่ยงปาน
กลาง คือ คาคะแนนเทากับ 7 

ทั้งนี้การสรุประดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนก
ตามลักษณะวัสดุกอสรางอาคารเปนไปตามในตาราง 21 
ตาราง 21 
ระดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนกตามลักษณะวัสดุ
กอสรางอาคาร 

วัสดุกอสรางอาคาร ระดับคะแนน 
คอนกรีต   4 
ไม 10 
คอนกรีต/ไม   7 
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การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของจํานวนชั้นของอาคาร 
 
ตาราง 22 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
จํานวนชั้นของอาคาร  

ระดับคะแนน จํานวนชั้นของอาคาร 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อาคารสูง 1-4 ช้ัน 5 0 2 2   6   6   6   8 17 11 12 
อาคารสูง 4-10 ช้ัน 7 1 3 2   7 14 12 10 11   7   1 
อาคารสูง > 10 ช้ัน 7 7 3 7 14 10   5   4   6   7   5 
 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของจํานวนชั้นของอาคาร 1-4 ชั้น 
จากตาราง 22 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยของอาคารสูงโดยแบงตามจํานวนชั้นของอาคาร โดยพบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 17 คนใหความเห็นตออาคารที่สูง 1-4 ชั้น วามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับ
มาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปนจํานวนที่
รองลงมา ใหคาคะแนนเทากับ 10 ซึ่งยังอยูในชวงระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก
เหมือนกัน จึงถือวา อาคารที่สูง 1-4 ชั้น มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก คือ  
คาคะแนนเทากับ 8 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของจํานวนชั้นของอาคาร 4-10 ชั้น 
จากตาราง 22 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยของอาคารสูง4-10 ชั้น โดยพบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนใหความเห็นตอ
อาคารที่สูง 4-10 ชั้น วามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคาคะแนน
เทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
6 ซึ่งยังอยูในชวงระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง เหมือนกันจึงถือวา 
อาคารที่สูง 4-10 ชั้น มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง คือ คาคะแนนเทากับ 5 
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 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของจํานวนชั้นของอาคารมากกวา10 
ชั้น  จากตาราง 22 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัยของอาคารสูงมากกวา 10 ชั้น โดยพบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนให
ความเห็นตออาคารที่สูงมากกวา 10 ชัน้ วามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดย
ใหคาคะแนนเทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 10 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคา
คะแนนเทากับ 5 จึงถือวา อาคารที่สูงมากกวา 10 ชั้น มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับ
ปานกลาง คือ คาคะแนนเทากับ 4 
 ทั้งนี้การสรุประดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนก
ตามจํานวนชั้นของอาคารเปนไปตามในตาราง 23 
 
ตาราง 23 
ระดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนกตามจํานวนชั้นของ
อาคาร 

จํานวนชั้นของอาคาร ระดับคะแนน 
อาคารสูง 1-4 ช้ัน 8 
อาคารสูง 4-10 ช้ัน 5 
อาคารสูง > 10 ช้ัน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geo2gis
.com



 

59 

การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของประเภทชุมชน 
 
ตาราง 24 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
ประเภทชุมชน  

ระดับคะแนน ประเภทชุมชน 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เคหะ 0 3 3   6   9 15   5 13 9   9   3 
บานจัดสรร 4 4 7 11 14   9 11   6 3   5   1 
ชุมชนแออัด 0 1 1   1   0   5   4   4 9 10 40 

 
 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของชุมชนประเภทเคหะ จากตาราง 

24 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
ของประเภทชุมชน พบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นตอชุมชนประเภท
เคหะวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่
มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคาคะแนนเทากับ 7 ซึ่งยังอยูในชวง
ระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลางเหมือนกัน จึงถือวา อาคารที่อยูในชุมชน
ประเภทเคหะมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของชุมชนประเภทบานจัดสรร   
จากตาราง 24 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยของประเภทชุมชนประเภทบานจัดสรร พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนให
ความเห็นตอวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 4 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคาคะแนนเทากับ 3       
ซึ่งยังอยูในชวงระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอยเหมือนกันและคาคะแนนเทากับ 6 
ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย ยังคงมี
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จํานวนมากกวา จึงถือวา อาคารที่อยูในชุมชนประเภทบานจัดสรรมีความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยในระดับนอย คือ คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของชุมชนประเภทชุมชนแออัด  
จากตาราง 24 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยของประเภทชุมชนประเภทชุมชนแออัด พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 40 คนให
ความเห็นตอวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมากที่สุด โดยใหคาคะแนนเทากับ 10 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 10 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา ใหคาคะแนนเทากับ 9 จึงถือ
วา อาคารที่อยูในชุมชนประเภทชุมชนแออัดมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมากที่สุด 
คือ คาคะแนนเทากับ 10 

ทั้งนี้การสรุประดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนก
ตามประเภทชุมชนเปนไปตามในตาราง 25 
 
ตาราง 25 
ระดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนกตามประเภทชุมชน 

ประเภทชุมชน ระดับคะแนน 
เคหะ    5 
บานจัดสรร    4 
ชุมชนแออัด  10 
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การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคาร 
 
ตาราง 26 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
การใชประโยชนอาคาร 

ระดับคะแนน การใชประโยชนอาคาร 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

พักอาศัย 0   1 2   2   8 14   1   5 15 14 13 
รานคาปลีก 4   4 6   8 17 11   5   9   9 2   0 
ขายอาหาร 0   1 1   3   6 16   9 10 15 10   4 
สํานักงาน 3   3 3   6 16 11 11 14   5 3   0 
สถานบันเทิง 1   2 3   3   8 18 11 15   9 5   0 
ตลาด 1   3 6 12 18   3   8 14   7 2   1 
โรงแรม 1   5 5   7 10 13 10 10   8 5   1 
หางสรรพสินคา 2   7 3   5 13 12   6 14   6 5   2 
ปมน้ํามัน 2   5 3 11   4   9   7 13   7 7   7 
คลังน้ํามัน 4 13 4   9   3   7   7   7   7 9   5 
ปมแกส 3   7 5 10   3   9   3   7   8 12   8 
ขายสารเคมี 5   7 8   7   5   6   5   8 11 8   5 
ซ้ือของเกา 1   4 2   3   2 14 10 12 11 13   3 
โรงงาน 4   1 2   1   7   7   8 11 10 19   5 
คลังสินคา 3   4 3   5 10   7   5 12   8    15   3 
เชื่อมโลหะ 2   3 2 4 7 11   5   8 13 9 11 
อูซอมรถ 3   3 2 3 8 11   6 15 17 3   4 
ซอมเครื่องจักร 1   6 2 5 7 13   6 15 10 8   2 
ทาเรือ 3 13 9 11 9 11   5 10   2 2   0 
สถานีขนสง 3 12 7 11 10 15   6   6   5 0   0 
สถานีรถไฟ 3 15 9 13 11 9   6   5   2 2   0 
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ตาราง 26 (ตอ) 
ระดับคะแนน การใชประโยชนอาคาร 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
สถานศึกษา 2   7   8   8 19   8  8   9   2 2 2 
ศาสนาพุทธ 2 12   5   9 14   5 12 10   3 2 1 
ศาสนาคริสต 6 10   9 14 17   6  5   6   1 1 0 
ศาสนาอิสลาม 5 13 11 10 19   3  7   5   1 1 0 
ศาลเจา 5 11   3   3   9 11  4 14 10 3 2 
ที่วาง สุสาน 3   5   2   3 13 14  7   6   7 7 8 
 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
พักอาศัย จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทที่พักอาศัย พบวา จํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยใหคา
คะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 14 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนน
เทากับ 5 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง และคาคะแนนเทากับ 9 ซึ่งอยูในชวง
ระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยง 3 กลุม
หลัก คือ ระดับความเสี่ยงนอย ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงมากถึง 
มากที่สุด พบวา กลุมระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดมีจํานวนสูงกวากลุมระดับความ-
เสี่ยงปานกลาง จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดเปนคา
คะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทที่พักอาศัย คือ คาคะแนนเทากับ 8 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
รานคาปลีก จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ-
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทรานคาปลีก พบวา จํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 17 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยให 
คาคะแนนเทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
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คาคะแนนเทากับ 5 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง จึงสมควรเลือกคาคะแนนใน
กลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภท
รานคาปลีก คือ คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ขายอาหาร จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทขายอาหาร พบวา จํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 16 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง 
โดยใหคาคะแนนเทากับ 6 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 15 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา
ใหคาคะแนนเทากับ 8 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ตาม       
เมื่อพิจารณาจํานวนความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน 2 กลุมหลัก คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
และระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด พบวากลุมระดับความเสี่ยงปานกลางมีจํานวน 
สูงกวา จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนน 
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทขายอาหาร คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
สํานักงาน จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทสํานักงาน พบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 16 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนน
เทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 14 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความ-
เสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทสํานักงาน คือ คา
คะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
สถานบันเทิง จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทสถานบันเทิง พบวา จํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 18 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง 
โดยใหคาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 15 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา
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ใหคาคะแนนเทากับ 7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลางเหมือนกัน จึงสมควรเลือก 
คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใช
ประโยชนอาคารประเภทสถานบันเทิง คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ตลาด จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทตลาด พบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
18 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 4 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 14 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 7 ซึ่งอยู
ในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยง 
ปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทตลาด คือ  
คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
โรงแรม จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทโรงแรม พบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
13 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคาคะแนน
เทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 10 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
4, 6 และ 7 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดบัความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนน
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทโรงแรม คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
หางสรรพสินคา จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนน
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทหางสรรพสินคา พบวา 
จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับ 
ปานกลาง โดยใหคาคะแนนเทากับ 7 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่
รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 4 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงนอย อยางไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาจํานวนความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน 2 กลุมหลัก คือ ระดับความเสี่ยงนอย 
และระดับความเสี่ยงปานกลาง พบวากลุมระดับความเสี่ยงปานกลางมีจํานวนสูงกวา จึง
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สมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของ
การใชประโยชนอาคารประเภทหางสรรพสินคา คือ คาคะแนนเทากับ 7 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ปมน้ํามัน จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทปมน้ํามัน พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 13 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคา-
คะแนนเทากับ 7 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนน
เทากับ 3 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนน
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทปมน้ํามัน คือ คาคะแนนเทากับ 7 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
คลังน้ํามัน จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทคลังน้ํามัน พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 13 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนน
เทากับ 1 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 9 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 3 
และ 9 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยง
ของการใชประโยชนอาคารประเภทคลังน้ํามัน คือ คาคะแนนเทากับ 1 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ปมแกส จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทปมแกส พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
12 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 9 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 10 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 3  
จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากเปนคาคะแนนความเสี่ยงของ 
การใชประโยชนอาคารประเภทปมแกสคือ คาคะแนนเทากับ 9 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ขายสารเคมี จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ-
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เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทขายสารเคมี พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 11 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยให 
คาคะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 8 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
คาคะแนนเทากับ 2, 7 และ 9 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากเปน
คาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทขายสารเคมี คือ คาคะแนน
เทากับ 8 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ซื้อของเกา จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทซื้อของเกา พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 14 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยให 
คาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคา-
คะแนนเทากับ 9 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จํานวนความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน 2 กลุมหลัก คือ ระดับความเสี่ยงปานกลางและระดับ
ความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด พบวากลุมระดับความเสี่ยงปานกลางมีจํานวนสูงกวา 
จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยง
ของการใชประโยชนอาคารประเภทซื้อของเกา คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
โรงงาน จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทโรงงาน พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
19 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมากถึงมากที่สุด โดยใหคา-
คะแนนเทากับ 9 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนน
เทากับ 7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดเหมือนกัน จึงสมควรเลือก 
คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุด เปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใช-
ประโยชนอาคารประเภทโรงงาน คือ คาคะแนนเทากับ 9 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
คลังสินคา จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
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ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทคลังสินคา พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 15 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยใหคาคะแนน
เทากับ 9 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจํานวนความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญใน 2 กลุมหลัก คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงมาก
ถึงมากที่สุด พบวากลุมระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดมีจํานวนสูงกวา จึงสมควรเลือก
คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใช-
ประโยชนอาคารประเภทคลังสินคา คือ คาคะแนนเทากับ 9 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
เชื่อมโลหะ จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทเชื่อมโลหะ พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 13 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยใหคา-
คะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนน
เทากับ 5 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากเปนคาคะแนนความเสี่ยง
ของการใชประโยชนอาคารประเภทเชื่อมโลหะ คือ คาคะแนนเทากับ 8  

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทอู
ซอมรถ จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทอูซอมรถ พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 17 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับมาก โดยใหคาคะแนน
เทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 15 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
7 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดเปนคาคะแนน 
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทอูซอมรถ คือ คาคะแนนเทากับ 8 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ซอมเครื่องจักร จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทซอมเครื่องจักร พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง  
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โดยใหคาคะแนนเทากับ 7 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมา 
ใหคาคะแนนเทากับ 5 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลางเหมือนกัน จึงสมควรเลือก
คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใช-
ประโยชนอาคารประเภทซอมเครื่องจักร คือ คาคะแนนเทากับ 7 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ทาเรือ จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภททาเรือ พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
13 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 1 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 3 และ 5 
จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของ 
การใชประโยชนอาคารประเภททาเรือ คือ คาคะแนนเทากับ 1 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
สถานีขนสง จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทสถานีขนสง พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดย
ใหคาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
คาคะแนนเทากับ 1 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับปานกลางเปนคาคะแนน 
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทสถานีขนสง คือ คาคะแนนเทากับ 5 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
สถานีรถไฟ จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ-
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทสถานีรถไฟ พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยให 
คาคะแนนเทากับ 1 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
คาคะแนนเทากับ 3 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงนอยเหมือนกัน จึงสมควรเลือก 
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คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชน
อาคารประเภทสถานีรถไฟ คือ คาคะแนนเทากับ 1 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
สถานศึกษา จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ-
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทสถานศึกษา พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 19 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยให 
คาคะแนนเทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 9 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
คาคะแนนเทากับ 7 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงปานกลาง จึงสมควรเลือกคาคะแนนใน
กลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภท
สถานศึกษาคือ คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารศาสนา
พุทธ จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารศาสนาพุทธ พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 
คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 4 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 2 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 1 และ 6 
จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของ 
การใชประโยชนอาคารศาสนาพุทธ คือ คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารศาสนา
คริสต จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารศาสนาคริสต พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 17 
คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนนเทากับ 4 
ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 14 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 3 ซึ่งอยู
ในชวงระดับความเสี่ยงนอยเหมือนกัน จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความ-
เสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารศาสนาคริสต คือ  
คาคะแนนเทากับ 4 
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 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ศาสนาอิสลาม จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ-
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารศาสนาอิสลาม พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ
สูงสุด 19 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับนอย โดยใหคาคะแนน
เทากับ 4 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
1 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงนอยเหมือนกัน จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดบั 
ความเสี่ยงนอยเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทศาสนาคริสต 
คือ คาคะแนนเทากับ 4 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ศาลเจา จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทศาลเจา พบวาจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
14 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดยใหคาคะแนน
เทากับ 7 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหคาคะแนนเทากับ 
1 และ 5 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนน
ความเสี่ยงของการใชประโยชนอาคารประเภทศาลเจา คือ คาคะแนนเทากับ 7 

 การใหคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภท
ที่วาง สุสาน จากตาราง 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของการใชประโยชนอาคารประเภทที่วาง สุสาน พบวาจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนใหความเห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับปานกลาง โดย
ใหคาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให 
คาคะแนนเทากับ 4 ซึ่งอยูในชวงระดับความเสี่ยงนอย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจํานวน
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน 2 กลุม คอื ระดับความเสี่ยงนอย และระดับความเสี่ยง 
ปานกลาง พบวากลุมระดับความเสี่ยงปานกลางมีจํานวนสูงกวา จึงสมควรเลือก 
คาคะแนนในกลุมระดับความเสี่ยงปานกลางเปนคาคะแนนความเสี่ยงของการใช-
ประโยชนอาคารประเภทที่วาง สุสาน คือ คาคะแนนเทากับ 5 
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ทั้งนี้การสรุประดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ 
การใชประโยชนอาคารประเภทตาง ๆ  เปนไปตามในตาราง 27 

 
ตาราง 27 
ระดับคาคะแนนที่เปนตัวแทนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจําแนกตามประเภทการใช
ประโยชนอาคาร 

การใชประโยชนอาคาร ระดับคะแนน 
พักอาศัย 8 
รานคาปลีก 4 
ขายอาหาร 5 
สํานักงาน 4 
สถานบันเทิง 5 
ตลาด 4 
โรงแรม 5 
หางสรรพสินคา 7 
ปมน้ํามัน 7 
คลังน้ํามัน 1 
ปมแกส 9 
ขายสารเคมี 8 
ซ้ือของเกา 5 
โรงงาน 9 
คลังสินคา 9 
เชื่อมโลหะ 8 
อูซอมรถ 8 
ซอมเครื่องจักร 7 
ทาเรือ 1 
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ตาราง 27 (ตอ) 
การใชประโยชนอาคาร ระดับคะแนน 

สถานีขนสง 5 
สถานีรถไฟ 1 
สถานศึกษา 4 
ศาสนาพุทธ 4 
ศาสนาคริสต 4 
ศาสนาอิสลาม 4 
ศาลเจา 7 
ที่วาง สุสาน 5 
 

ตอนที่ 3 การใหคาระดับความสําคญัของแตละปจจัยที่มผีลตอการเสี่ยงตอ 
การเกิดอัคคีภัย 

 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนของการใหคาระดับความสําคัญของ

แตละปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย โดยใหผูเชี่ยวชาญใหคะแนนแตละปจจัย
โดยแบงระดับความสําคัญออกเปน 10 ระดับคะแนนเชนเดียวกับการใหคาคะแนน
ความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในตอนที่ 2  
ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 
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ตาราง 28 
ระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

ระดับคะแนน ปจจัย 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือ
ประเภทอาคาร 2 1 4 3 9   7   9   5 15 12   8 

วัสดุกอสรางอาคาร 2 1 2 2 4   8   4 13 15 16   8 
จํานวนชั้นของอาคาร 4 1 4 1 7   9 10 12 14   7   6 
ประเภทชุมชน 2 0 1 2 1   6   3   7   8 16 29 
การใชประโยชนอาคาร 2 1 2 2 7 13   8 11 11   8 10 
 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของลักษณะ
สิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคาร 

จากตาราง 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยประเภทลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคาร 
โดยมีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 15 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับ
ความสําคัญมาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปน
จํานวนที่รองลงมาใหระดับความสําคัญเทากับ 9 ซึ่งอยูในชวงเดียวกัน จึงสมควรเลือก 
คาคะแนนในกลุมระดับความสําคัญมาก คือ คะแนนคาระดับความสําคัญเทากับ 8 
 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของวัสดุ
กอสรางอาคาร 

จากตาราง 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยประเภทวัสดุกอสรางอาคาร โดยมีจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 16 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญมาก  
โดยใหคาคะแนนเทากับ 9 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 15 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให
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ระดับความสําคัญเทากับ 8 ซึ่งอยูในชวงเดียวกัน จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับ
ความสําคัญมาก คือ คะแนนคาระดับความสําคัญเทากับ 9 
 
การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของจํานวน
ชั้นของอาคาร 

จากตาราง 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยประเภทจํานวนชั้นของอาคาร โดยมีจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 14 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญมาก โดย
ใหคาคะแนนเทากับ 8 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 12 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให
ระดับความสําคัญเทากับ 7 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความสําคัญมาก คือ 
คะแนนคาระดับความสําคัญเทากับ 8 
 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
ประเภทชุมชน 

จากตาราง 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยประเภทชุมชน โดยมีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 
29 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญมากที่สุด โดยใหคาคะแนน
เทากับ 10 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 16 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหระดับ
ความสําคัญเทากับ 9 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความสําคัญมากที่สุด คือ 
คะแนนคาระดับความสําคัญเทากับ 10 
 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของ
ประเภทการใชประโยชนอาคาร 

จากตาราง 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยประเภทการใชประโยชนอาคาร โดยมีจํานวน
ผูเชี่ยวชาญสูงสุด 13 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญปานกลาง 
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โดยใหคาคะแนนเทากับ 5 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 11 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให
ระดับความสําคัญเทากับ 7 และ 8 จึงสมควรเลือกคาคะแนนในกลุมระดับความสําคัญ 
ปานกลาง คือ คะแนนคาระดับความสําคัญเทากับ 5 

ผลสรุปของคาคะแนนที่กลาวมาเปนไปตามตาราง 29 
 

ตาราง 29 
คาคะแนนความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

วัสดุกอสรางอาคาร ระดับคะแนน 
ลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคาร    8 
วัสดุกอสรางอาคาร    9 
จํานวนชั้นของอาคาร    8 
ประเภทชุมชน 10 
การใชประโยชนอาคาร    5 
 

ตอนที่ 4 การใหคาระดับความสําคญัของปจจัยที่เปนแนวตาน ระงับหรือ
ปองกันการเกิดอัคคีภัย 

 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนของการใหคาระดับความสําคัญของ

แตละปจจัยที่ที่เปนแนวตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยใหผูเชี่ยวชาญให
คะแนนสําคัญตามความเห็นที่มีตอปจจัยนั้น ๆ ทั้งนี้คาระดับความสําคัญมีการแบง
ออกเปนคะแนน 10 ระดับเชนกัน ซึ่งผลการวิเคราะห ปรากฏดงันี้ 
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ตาราง 30 
ระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัยที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย 

ระดับคะแนน ปจจัย 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะทางระหวางสถานที่เกดิ
เหตุใกลกับสถานีดับเพลิง 0 1 2 0 2 0 1 10 17 19 23 

สถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา 0 0 1 1 2 1 2   3 15 23 27 
ขนาดของชองทางจราจร 0 0 1 2 3 0 3   4 19 22 21 
บริเวณสถานที่เกิดเหตุมี
อุปกรณการดบัเพลิงเบื้องตน 1 0 1 1 3 2 1   7 18 19 22 

 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัย “ระยะทางระหวางสถานที่เกิดเหตุใกลกับสถานี
ดับเพลิง” ที่มีผลตอการตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย 

จากตาราง 30 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัย
ที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อพิจารณาระยะทางระหวางสถานที่เกดิเหตุ
ซึ่งใกลกับสถานีดับเพลิง พบวามีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 23 คนใหความเห็นวาความสําคัญ
ของปจจัยนี้มีระดับความสาํคัญมาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 10 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
19 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหระดับความสําคัญเทากับ 9 จึงสมควรเลือกคาคะแนน
ระดับความสําคัญเทากับ 10 เปนตัวแทนปจจัยระยะทางระหวางสถานที่เกิดเหตุซึ่งใกล
กับสถานีดับเพลิง 
 
 การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัย “สถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา” ที่มผีลตอ 
การตาน ระงับหรือปองกนัการเกิดอัคคีภัย 

จากตาราง 30 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัย
ที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อพิจารณาสถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา 
พบวามีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 27 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับ
ความสําคัญมาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 10 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 23 คนซึ่งเปน
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จํานวนที่รองลงมาใหระดับความสําคัญเทากับ 9 จึงสมควรเลือกคาคะแนนระดับ
ความสําคัญเทากับ 10 เปนตัวแทนปจจัยสถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา 
 
การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัย “จํานวนชองทางจราจร” ที่มีผลตอการชวยตาน 
ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย 

จากตาราง 30 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัย
ที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อพิจารณาจํานวนชองทางจราจร พบวามี
จํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 22 คนใหความเห็นวาความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญมาก 
โดยใหคาคะแนนเทากับ 9 ในขณะที่มีจํานวนผูเชี่ยวชาญ 21 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาให
ระดับความสําคัญเทากับ 10 ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกันแตยังคงอยูในกลุมที่เห็นดวยอยาง
มากที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย ดังนั้นจึงสมควรเลือกคาคะแนนระดับ
ความสําคัญเทากับ 9 เปนตัวแทนปจจัยจํานวนชองทางจราจร 
 
การใหคาคะแนนความสําคัญของปจจัย “บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีอุปกรณการดับเพลิง
เบื้องตน” ที่มีผลตอการตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย  

จากตาราง 30 ผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็นเกี่ยวกับระดับคาคะแนนความสําคัญของปจจัย
ที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อพิจารณาปจจัยเง่ือนไขบริเวณสถานที่
เกิดเหตุมีอุปกรณการดบัเพลิงเบื้องตน พบวามีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 22 คนใหความเห็นวา
ความสําคัญของปจจัยนี้มีระดับความสําคัญมาก โดยใหคาคะแนนเทากับ 10 ในขณะที่มี
จํานวนผูเชี่ยวชาญ 19 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาใหระดับความสําคัญเทากับ 9 จึงสมควร
เลือกคาคะแนนระดับความสําคัญเทากับ 10 เปนตัวแทนปจจัยบริเวณสถานที่เกิดเหตุมี
อุปกรณการดับเพลิงเบื้องตน 

ผลสรุปของคาคะแนนที่กลาวมาเปนไปตามตาราง 31 
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ตาราง 31 
คาคะแนนความสําคัญของปจจัยที่ชวยตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย 

ปจจัย ระดับคะแนน 
ระยะทางระหวางสถานที่เกดิเหตุใกลกับสถานีดับเพลิง 10 
สถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา 10 
ขนาดของชองทางจราจร  9 
บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีอุปกรณการดับเพลิงเบื้องตน 10 
 

จากคําถามในแบบสอบถามซึ่งถามความคิดเห็นจากประสบการณในการดบัเพลิง
ของผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีก 2 สวน คือ  ความคิดเห็นตอระยะทางที่เหมาะสมโดยเฉลี่ย
ระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุควรหางกันเทาไร ความคิดเห็นตอชองทาง
จราจรที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุควรมีขนาดเทาไร และความคิดเห็นตอขนาด
ของชองทางจราจรที่มีผลตอการปองกันการลุกลามของไฟขนาดเทาไร พบวา 

 
การใหความคิดเห็นตอระยะทางที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่
เกิดเหตคุวรหางกันเทาไร  
 
ตาราง 32 
ความคิดเห็นตอระยะทางที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุ 

ระยะทางทีเ่หมาะสม  จํานวน รอยละ 
ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 13 17.3 
ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร 12 16.0 
ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร    6   8.0 
ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร    3   4.0 
ระยะทาง 4.50 กิโลเมตร    1   1.3 
ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร 21 28.0 
ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร    2   2.7 
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ตาราง 32 (ตอ) 
ระยะทางทีเ่หมาะสม  จํานวน รอยละ 

ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร    2   2.7 
ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร 11 14.7 
ระยะทาง 15.00 กิโลเมตร    1   1.3 
ระยะทาง 20.00 กิโลเมตร    1   1.3 
ไมแสดงความคิดเห็น    2   2.7 
 

จากตาราง 32 พบวา มีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 21 คนใหความเห็นวาระยะทางโดย
เฉลี่ยที่เหมาะสมระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุไมควรเกิน 5 กิโลเมตร 
ในขณะที่จํานวนผูเชี่ยวชาญ 13 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาเห็นวาระยะทางโดยเฉลี่ยที่
เหมาะสมระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุไมควรเกิน 1 กิโลเมตร ดังนั้น  
ในการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจะนําคาระยะทางโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม
ระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุไมควรเกิน 5 กิโลเมตรไปใชในการวิเคราะห 
 
การใหความคิดเห็นตอชองทางจราจรที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุควรมีขนาด
เทาไร 
 
ตาราง 33 
ความคิดเห็นตอขนาดชองทางจราจรที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุ 

ขนาดชองทางจราจร จํานวน รอยละ 
1 ชองทางจราจร   4   5.3 
2 ชองทางจราจร 33 44.0 
3 ชองทางจราจร   6   8.0 
4 ชองทางจราจร 30 40.0 
6 ชองทางจราจร   1   1.3 
ไมแสดงความคิดเห็น   1   1.3 
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จากตาราง 33 พบวา มีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 33 คนใหความเห็นวาขนาดชองทาง
ที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุไมควรนอยกวา 2 ชองทาง ในขณะที่จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
30 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาเห็นวาขนาดชองทางที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุ 
ไมควรนอยกวา 4 ชองทาง ดังนั้น ในการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจะนําคา
ขนาดชองทางที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุไมนอยกวา 2 ชองทางไปใชในการ
วิเคราะห 
 
การใหความคิดเห็นตอขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการปองกันการลุกลามของไฟ
ขนาดเทาไร 
 
ตาราง 34 
ความคิดเห็นตอขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการปองกันการลุกลามของไฟ 

ขนาดชองทางจราจร จํานวน รอยละ 
1 ชองทางจราจร   5   6.7 
2 ชองทางจราจร 26 34.7 
3 ชองทางจราจร 11 14.7 
4 ชองทางจราจร 28 37.3 
6 ชองทางจราจร   3   4.0 
ไมแสดงความคิดเห็น   1   1.3 
 

จากตาราง 34 พบวา มีจํานวนผูเชี่ยวชาญสูงสุด 28 คนใหความเห็นวาจํานวน
ชองทางที่มีผลตอการปองกันการลุกลามของไฟไมควรนอยกวา 4 ชองทาง ในขณะที่
จํานวนผูเชี่ยวชาญ 26 คนซึ่งเปนจํานวนที่รองลงมาเห็นวาจํานวนชองทางที่มีผลตอการปองกัน
การลุกลามของไฟไมควรนอยกวา 2 ชองทาง ดังนั้น ในการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการ-
เกิดอัคคีภัยจะนําคาจํานวนชองทางทีม่ีผลตอการปองกันการลกุลามของไฟไมนอยกวา 4 
ชองทางไปใชในการวิเคราะห 
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การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 
ลักษณะที่ตั้งอาคารและเสนทางคมนาคมในพื้นที่ศึกษา 
 พ้ืนที่ศึกษาเปนพื้นที่ในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร (แผนที่ 1) 
ประกอบดวย 22 เขต มีพ้ืนที่ 224.568 ตารางกิโลเมตร โดยแตละเขตมีพ้ืนที่ปรากฏดัง
ตาราง 35 
 
ตาราง 35 
พ้ืนที่ศึกษาเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร 22 เขต(ธันวาคม 2546) 
รหัสเขต ชื่อเขต พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
01 พระนคร   5.5360 
02 ดุสิต 10.6650 
04 บางรัก   5.5360 
07 ปทุมวัน   8.3690 
08 ปอมปราบศัตรูพาย   1.9310 
12 ยานนาวา 16.6620 
13 สัมพันธวงค   1.4160 
14 พญาไท   9.5950 
15 ธนบุรี   8.5510 
16 บางกอกใหญ   6.1800 
17 หวยขวาง 15.0330 
18 คลองสาน   6.0510 
20 บางกอกนอย 11.9440 
25 บางพลัด 11.3600 
26 ดินแดง   8.3540 
28 สาทร   9.3260 
29 บางซื่อ 11.5450 
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ตาราง 35 (ตอ) 
รหัสเขต ชื่อเขต พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
30 จตุจักร 32.9080 
31 บางคอแหลม 10.9210 
33 คลองเตย 12.9940 
37 ราชเทวี   7.1260 
39 วัฒนา 12.5650 
  รวม                224.5680 
ที่มา. จาก สถิติ 2546 กรงุเทพมหานคร (หนา 3), โดย สํานักนโยบายและแผน 
กรุงเทพมหานคร, 2547, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
 
 จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
พบวาในพื้นที่ศึกษามีอาคารอยู 557,647 อาคาร และจากแผนที่ 6 เมื่อพิจารณาที่ตั้งของ
อาคารในภาพกวางพบวามีอาคารตั้งอยูเต็มพื้นที่ ปรากฏเปนพื้นที่โลงขนาดใหญอยูนอยมาก 
พ้ืนที่โลงทีป่รากฎชัดเจนคอื บริเวณที่เปนสวนสาธารณะ และสนามกีฬาขนาดใหญ เชน  
สวนจตุจักร สวนรถไฟ สวนลุมพินี สนามมาราชตฤณมัยสมาคม สนามกีฬาแหงชาติ 
(ปทุมวัน) สวนบริเวณอื่น ๆที่เปนที่โลงขนาดใหญ จะพบบริเวณถนนพระราม 9 
(องคการรถไฟฟามหานคร) บริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา และบริเวณทาเรือคลองเตย  

สําหรับการคมนาคมในพื้นท่ีศึกษา พบวามีถนนสายหลักเปนแกนของพื้นที่ทั้ง
ในสวนที่เปนแกนรอบพื้นที่และกระจายออกจากสวนกลางของพื้นที่ โดยถนนสายหลกั
เปนแกนในลักษณะวงแหวน คือ ถนนรัชดาภิเษก เชื่อมตอถนนจรัญสนิทวงศ เชื่อมตอ
ถนนพระรามที่ 3 สวนถนนสายหลักที่กระจายออกไปจากศูนยกลางของพื้นที่ ไดแก
ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 
ถนนเพชรเกษม และถนนบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังมีเสนทางดวน ทางรถไฟฟาทั้ง 
บนดินใตดินเชื่อมตอยานธุรกิจและยานสําคัญในเมืองเขาดวยกัน ทั้งนี้เสนทางสายหลัก
ทั้งหมดจะเปนแกนในการขยายหรือเชื่อมตอถนนหรือซอยที่มีขนาดเล็กลงไป จึงเปนผลให
มีการผุดขึ้นของอาคารจนเต็มพื้นที่ 
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ลักษณะการกระจายตัวของอาคารในพื้นที่ศึกษา 
 จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
นอกจากจะพิจารณาการกระจายตัวของอาคารในพื้นที่ศึกษาตามที่กลาวมาขางตนแลว 
ในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาคาร วัสดุกอสรางอาคาร จํานวนชั้น
ของอาคาร ประเภทชุมชน และการใชประโยชนอาคาร จะเห็นลักษณะการกระจายตัว
แตกตางกันไป ดังนี้ 

1. ลักษณะการกระจายตัวของอาคารจําแนกตามประเภทอาคาร ซึ่งจําแนกเปน
อาคารเดี่ยว อาคารแถวและอาคารชุด พบวามีการกระจายของอาคารทั้ง 3 ประเภทอยูทั่วทั้ง
พ้ืนที่ (แผนที่ 7) โดยอาคารเดี่ยวจะพบอยูมากและเดนชัด ขณะที่อาคารแฝดจะปรากฏ
เดนชัดบริเวณพื้นที่เขตสัมพันธวงค เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตปทุมวัน เขตบางรัก  
ตอนใตของเขตสาทร และตอนใตของเขตดินแดง สวนพื้นที่อ่ืน จะกระจายตัวผสมไป
กับอาคารเดี่ยว สวนอาคารชุดกระจายอยูทั่วไปแตไมปรากฏเกาะกลุมเดนชัด 
เมื่อพิจารณาตามจํานวนของอาคารในแตละประเภท (ตาราง 36) พบวา อาคารประเภท
อาคารเดี่ยวและอาคารแฝดจะมีจํานวนไมแตกตางกันมาก โดยอาคารเดี่ยวมีประมาณรอยละ 
45 ของจํานวนอาคารทั้งหมด อาคารแฝดมีประมาณรอยละ 53 ของจํานวนอาคารทั้งหมด  
ขณะที่อาคารชุดจะมีอยูนอยมาก คือประมาณรอยละ 1 ของจํานวนอาคารทั้งหมด   
 
ตาราง 36 
จํานวนของอาคารจําแนกตามประเภทอาคาร 

ชนิดอาคาร จํานวน  รอยละ 
อาคารแฝด 295,892 53.061 
อาคารชุด 8,246   1.479 
อาคารเดี่ยว 253,509 45.460 
รวม 557,647                    100.000 

 
 
 

Geo2gis
.com



 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geo2gis
.com



 

86 

2. ลักษณะการกระจายตัวของอาคารจําแนกตามประเภทวัสดุกอสรางอาคารโดย
จําแนกประเภทเปนคอนกรีต คอนกรตี/ไม และประเภทไม (แผนที่ 8) พบวามีการกระจายตัว
ของทั้ง 3 ประเภทแทรกกันไป โดยอาคารที่เปนคอนกรีตจะปรากฎเดนชัดกวาประเภทอื่น 
ยกเวนบางบริเวณที่ปรากฏอาคารประเภทไมเกาะกลุมเดนชัด เชนบริเวณที่เปนชุมชน-
แออัด เมื่อพิจารณาตามจํานวนของอาคารในแตละประเภท (ตาราง 37) พบวา อาคาร
ประเภทคอนกรีตจะมีจํานวนมากโดยมีถึงประมาณรอยละ 70 ของจํานวนอาคารทั้งหมด 
สวนอาคารประเภทไม และอาคารประเภทคอนกรีตผสมไมมีจํานวนเทา ๆ กัน คือ 
อาคารประเภทไมมีประมาณรอยละ 18  ของจํานวนอาคารทั้งหมด  และอาคารประเภท
คอนกรีตผสมไมมีประมาณรอยละ 12  ของจํานวนอาคารทั้งหมด     

 
ตาราง 37 
จํานวนของอาคารจําแนกตามประเภทวัสดุกอสราง 
ประเภทวัสดุกอสรางอาคาร จํานวน         รอยละ 
คอนกรีต 388,988 69.755 
คอนกรีต/ไม 67,186 12.048 
ไม 101,473 18.197 
รวม 557,647     100.000 

 
3. ลักษณะการกระจายตัวของอาคารจําแนกตามจํานวนชั้นของอาคารโดยจําแนก

ประเภทเปน 1-4 ชั้น 5-10 ชั้น สูงกวา 10 ชั้น (แผนที่ 9) พบวาการกระจายตัวของอาคาร
ที่มีจํานวนชั้น 1-4 ชั้นจะปรากฏทั่วไปทั้งพื้นที่ โดยไมปรากฏการเกาะกลุมของอาคารที่
จําแนกกลุมจํานวนชั้นขางตนอยางเดนชัด มีเพียงอาคารสูง 5-10 ชั้น แทรกอยูหาง ๆ และ
อาคารสูงมากกวา 10 ชั้นกระจายแทรกอยูบางบางสวน เมื่อพิจารณาตามจํานวนของอาคาร
ในแตละประเภท (ตาราง 38) พบวา อาคารที่สูง 1-4 ชั้น มีจํานวนมากโดยมีถงึรอยละ 96 
ของจํานวนอาคารทั้งหมด อาคารที่สูง 5-10 ชั้น มเีพียงรอยละ 3  ขณะที่อาคารที่สูงกวา 
10 ชั้น มีไมถึงรอยละ 1 ของจํานวนอาคารทั้งหมด     
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ตาราง 38 
จํานวนของอาคารจําแนกตามจํานวนชั้นของอาคาร 

จํานวนชั้น จํานวน        รอยละ 
อาคารสูง 1-4 ช้ัน 537,697 96.422 
อาคารสูง 4-10 ช้ัน 18,897 3.389 
อาคารสูง > 10 ช้ัน 1,053 0.189 
รวม 557,647   100.000 

 
4. ลักษณะการกระจายตัวของอาคารจําแนกตามประเภทชุมชนโดยจําแนก

ประเภทชุมชนแออัด ชุมชนเคหะและชุมชนหมูบานจัดสรร (แผนที่ 10) พบวาการกระจาย
ตัวของอาคารที่เปนชุมชนเคหะซึ่งเปนชุมชนเมืองจะกระจายอยูทั่วไป สวนชุมชน
หมูบานจัดสรรจะพบสวนใหญบริเวณเขตรอบนอกของพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะบริเวณ
เขตจัตุจักร เขตหวยขวาง เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญและเขตธนบุรี 
ในขณะที่ชุมชนแออัดจะปรากฏเดนชดัเปนกลุม ๆ โดยกระจายอยูมากบริเวณฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ไดแก เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ 
เขตคลองสานและเขตธนบุรี เมื่อพิจารณาตามจํานวนของอาคารในแตละประเภท (ตาราง 
39) พบวา อาคารที่อยูในชุมชนเคหะมีจํานวนมากโดยมีถึงรอยละ 85 ของจํานวนอาคาร
ทั้งหมด ขณะที่อาคารที่อยูในชุมชนแออัดมีประมาณรอยละ 11 และอาคารที่อยูในชุมชน
บานจัดสรรมีเพียงรอยละ 4 ของจํานวนอาคารทั้งหมด     
 
ตาราง 39 
จํานวนของอาคารจําแนกตามประเภทชุมชน 

ประเภทชุมชน จํานวน   รอยละ 
ชุมชนแออัด 60,682  10.882 
ชุมชนเคหะ 473,848  84.973 
ชุมชนบานจัดสรร 23,117    4.145 
รวม 557,647 100.000 
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 5. ลักษณะการกระจายตัวของอาคารจําแนกตามประเภทการใชประโยชนอาคาร
โดยจําแนกเปน พักอาศัย รานคาปลีก ขายอาหาร สํานักงาน สถานบันเทิง ตลาด โรงแรม 
หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน คลังน้ํามัน ปมแกส ขายสารเคมี ซื้อของเกา โรงงาน คลังสินคา 
เชื่อมโลหะ อูซอมรถ ซอมเครื่องจักร ทาเรือ สถานีขนสง สถานีรถไฟ สถานศึกษา ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาลเจา และที่วาง สุสาน โดยจัดกลุมการใชประโยชนอาคาร
เปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรม อาคารราง/ที่วาง/สุสาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
และคลังสินคา ศาสนา และคมนาคม แลวพิจารณาการกระจายตัว (แผนที่ 11)  พบวา  
การใชประโยชนอาคารแบบที่พักอาศัยจะกระจายตัวอยูทั่วพ้ืนที่ศึกษา ขณะที่การใช
ประโยชนอาคารแบบพาณิชยกรรมจะเกาะกลุมบริเวณกลางพื้นที่ศึกษาโดยมีบางสวน
กระจายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก เชนถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 ถนนพหลโยธิน
เปนตน นอกจากนี้การใชประโยชนอาคารแบบราชการและรัฐวิสาหกิจจะปรากฏเปน
กลุมอยางเดนชัด สําหรบัการใชประโยชนอาคารประเภทอื่น ๆ จะกระจายอยูทั่วไป 
 เมื่อพิจารณาตามจํานวนของอาคารในแตละประเภท (ตาราง 40) พบวา อาคารที่
เปนที่พักอาศัยมีจํานวนมากมากที่สุด คือมีรอยละ 70 ของจํานวนอาคารทั้งหมด รองลงมา
เปนอาคารที่เปนพาณิชยกรรม อาคารอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา โดยอาคารที่เปน
พาณิชยกรรมมีประมาณรอยละ 19 อาคารอุตสาหกรรมหรือคลังสินคามีประมาณรอยละ 
5  ของจํานวนอาคารทั้งหมด สวนที่เหลือทั้งหมด ไดแก อาคารราง/ที่วาง/สุสาน ราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ศาสนา และคมนาคม แตละประเภทมีไมไมเกินรอยละ 3 ของจํานวน
อาคารทั้งหมด 
   
 
 
 
 
 
 
 

Geo2gis
.com



 

92 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geo2gis
.com



 

93 

ตาราง 40 
จํานวนของอาคารจําแนกตามประเภทการใชประโยชนอาคาร 

การใชประโยชนอาคาร จํานวน   รอยละ 
พักอาศัย 390,237 69.979 
พาณิชยกรรม 104,660 18.768 
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกจิ 14,009   2.512 
อุตสาหกรรมหรือคลังสินคา 29,457   5.282 
คมนาคมขนสง 301   0.054 
ศาสนา 7,622   1.367 
อาคารราง ที่วาง สุสาน 11,361   2.037 
รวม  557,647                      100.000 

 
การแบงโซนของพื้นที่ศึกษาเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 จากการใหขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการ-
ปองกันการลุกลามของไฟ พบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญใหความเห็นวาจํานวนชองทางที่มี
ผลตอการปองกันการลุกลามของไฟไมควรนอยกวา 4 ชองทางหรือประมาณ 12 เมตร
ขึ้นไป จากเกณฑดังกลาวสามารถนํามาใชแบงพื้นที่เปนโซนได โดยถือวาแนวแบงโซน
คือแนวที่กันการลุกลามของไฟ ดังนั้น การแบงโซนของพื้นที่จึงใชถนนหรอืซอยที่มี
ขนาดของความกวาง 4 ชองทางขึ้นไปเปนแนวแบง รวมทั้งใชแนวทางน้ํา ทางรถไฟ 
หรือแนวพื้นที่ที่กวาง 12 เมตรขึ้นไปเปนแนวแบงโซนดวย นอกจากนี้กลุมอาคารที่อยู
หางกันตั้งแต 12 เมตรขึ้นไปจะถูกนํามาพิจารณาแบงโซนดวยเชนกัน  
 จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงพื้นที่ศึกษาออกเปนโซนได 410 โซนดังแผนที่ 12 
และแผนที่ 13 และเพื่อใหสามารถเรียกพื้นที่ไดชัดเจนจึงกําหนดหมายเลขประจําโซนไว 
โดยกําหนดตามเกณฑดังนี้ 
 หมายเลขโซน = XXYY 
 โดยที่  XX หมายถึง หมายเลขรหัสประจําเขต (อางอิงจากรหัสที่กรุงเทพ- 
มหานครใช ดูจากตาราง 35) 
  YY หมายถึง Running Number ที่กําหนดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต 01 ขึ้นไป 
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การใหคาคะแนนของอาคารในพื้นที่ศึกษาเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 จากขอมูลคาคะแนนความสําคัญขององคประกอบยอยแตละปจจัยเสี่ยงฯ และคา
ระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยซึ่งผูเชี่ยวชาญให
ความคิดเห็นไว จะมีการนํามาใหคาตามความเปนจริงที่อาคารนั้น ๆ เปนอยู ทั้งนี้จะ
คํานวณและใหคาคะแนนตามสมการ ตอไปนี้      

 

Sw  =       Σ SijWi 
n 

i = 1 
      
                         Σ Wi 

n 
i = 1 

 โดยที่  Sw คือคาคะแนนรวมความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของอาคาร 
  Sij คือคาคะแนนขององคประกอบยอยของแตละปจจัย 
  Wi คือคาระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงฯ 
 ทั้งนี้ตัวอยางการคํานวณคาคะแนนของอาคารแตละอาคารดูไดจาก ตาราง 41 
 
ตาราง 41 
ตัวอยางการคํานวณคาคะแนนรวมของอาคารที่เปน อาคารเดี่ยว มีวัสดุกอสรางเปนไม 
สูง 2 ชั้น ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชุมชนแออัด และใชประโยชนอาคารแบบที่พักอาศัย  

ปจจัย องคประกอบยอย
ของปจจัย 

คะแนน (Sij) คาความสําคัญของ
ปจจัย (Wi) 

SijWi 

ประเภทอาคาร      เดี่ยว   4   5   20 
วัสดุกอสราง      ไม 10   9   90 
จํานวนชั้น      2 ช้ัน   8   8   64 
ประเภทชุมชน      ชุมชนแออดั 10 10 100 
การใชประโยชนอาคาร      ที่พักอาศัย   8   5   40 
รวม   37 314 
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จากตาราง 41 คาคะแนนรวมความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของอาคารนี้ คือ 314 
หารดวย 37 ซึ่งเทากับ 8.486 คะแนน 
 สําหรับอาคารทุก ๆ อาคารในพื้นที่ศึกษาตองทําการคํานวณคาคะแนนรวม 
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของอาคารเหลานั้น โดยผลการคํานวณคาคะแนนรวมของ
อาคารแตละอาคารสามารถแสดงผลไดดังแผนที่ 14 
 
กําหนดโซนจําแนกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 ในแตละโซนที่มีการแบงไว 410 โซนนั้น เมื่อนําคาคะแนนรวมความเสี่ยงตอ 
การเกิดอัคคีภัยของแตละอาคารในโซนนั้น ๆ มารวมกันจะไดคาคะแนนความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยของแตละโซน เชน เมื่อนําคาคะแนนของอาคารทุกอาคารในโซน 0101 
มารวมกันจะไดคาคะแนนของโซนนี้เทากับ 1769.91 คะแนน และเมื่อนําคาคะแนนของ 
แตละโซนมาแสดงผลโดยจําแนกชวงของคะแนนจะไดผลดังแผนที่ 15 

เนื่องจากพื้นที่โซนแตละโซนไมเทากันเมื่อคาคะแนนของอาคารมารวมกัน
อาจจะเปนไปไดวา พ้ืนที่โซนที่ใหญจะมีจํานวนอาคารมากและมีคาคะแนนรวมความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยมากดวย ดังนั้นเพื่อการกระจายคาคะแนนระดับความเสี่ยงฯใหสมดุล
จึงตองมีการนําคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของแตละโซนมาหารดวยพ้ืนที่
ของโซนนั้น ๆ ซึ่งผลที่ไดจะเปนคาความเสี่ยงที่กระจายเทา ๆ กันในแตละโซน (หนวย
เปนคาคะแนนตอ 1 ตารางกิโลเมตร) และจากผลการวิเคราะหพบวาโซนที่มีคาคะแนน 
ที่ต่ําสุด คือ โซน 3321 (0.0005 คะแนนตอ 1 ตารางกิโลเมตร) และโซนที่มคีาคะแนน
สูงสุด คือโซน 1301 (0.1045 คะแนนตอ 1 ตารางกิโลเมตร) ดงัแผนที่ 16 

เนื่องจากแบบสอบถามที่สอบถามผูเชี่ยวชาญไดจําแนกระดับคะแนนความเสี่ยง
ตอการเกิดและลุกลามของไฟไว 10 ชวงหรือเปนคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 10  ดังนั้น ควร
จําแนกคาคะแนนระดับความเสี่ยงออกเปน 10 ชวงดวยเชนกัน ทั้งนี้การจําแนกชั้นขอมูล 
จะใชการจําแนกดวยเทคนคิทางระบบ GIS แบบ Quantile 10 ชวงชั้น เนื่องจากคาคะแนน
ความเสี่ยงซึ่งเปนคาที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เทากัน (คาคะแนนตอ 1 ตาราง-
กิโลเมตร) มกีารกระจายตัวแบบไมเปนกลุมหรือเปนชวงชั้นอยางชัดเจน ทั้งนี้ผลการ
จําแนกปรากฏตามตาราง 42     
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ตาราง 42 
จําแนกคาคะแนนระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยแบบ Quantile 10 ชวงชั้น 

ชวงชั้น คาคะแนนตอ 1 ตารางกิโลเมตร 
1 0.0005-0.0038 
2 0.0038-0.0076 
3 0.0076-0.0117 
4 0.0117-0.0158 
5 0.0158-0.0213 
6 0.0213-0.0262 
7 0.0262-0.0325 
8 0.0325-0.0391 
9 0.0391-0.0530 

                 10 0.0530-0.1045 
 

อยางไรก็ตาม การจําแนกคาคะแนนความเสี่ยงฯ กับระดับความเสี่ยงฯ ควรจําแนก
ใหสอดคลองกับที่กําหนดในแบบสอบถาม โดยคาคะแนนในแบบสอบถามกําหนดไว 
คือ 

คาคะแนน 1-4 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอย 
คาคะแนน 5-7 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง 
คาคะแนน 8-9 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก 
คาคะแนน 10 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุด 
ดังนั้น คาคะแนนระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่จําแนกชวงชั้นแบบ Quantile 

จึงควรกําหนดเปน 
ชวงชั้นที่ 1-4 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอย 
ชวงชั้นที่ 5-7 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง 
ชวงชั้นที่ 8-9 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก 
ชวงชั้นที่ 10 หมายถึง ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุด 
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สรุปผลการจําแนกคาคะแนนความเสี่ยงฯ กับระดับความเสี่ยงฯ ปรากฏตาม
ตาราง 43 และตาราง 44 
 
ตาราง 43 
จําแนกคาคะแนนความเสี่ยงฯ กับระดับความเสี่ยงฯ 
ชวงชั้น คาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย  ระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

1 0.0005-0.0038 เสี่ยงนอย 
2 0.0038-0.0076 เสี่ยงนอย 
3 0.0076-0.0117 เสี่ยงนอย 
4 0.0117-0.0158 เสี่ยงนอย 
5 0.0158-0.0213 เสี่ยงปานกลาง 
6 0.0213-0.0262 เสี่ยงปานกลาง 
7 0.0262-0.0325 เสี่ยงปานกลาง 
8 0.0325-0.0391 เสี่ยงมาก 
9 0.0391-0.0530 เสี่ยงมาก 

   10 0.0530-0.1045 เสี่ยงมากที่สุด 
 
ตาราง 44 
จําแนกคาคะแนนความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

คาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
0.0005-0.0158 เสี่ยงนอย 
0.0158-0.0325 เสี่ยงปานกลาง 
0.0325-0.053 เสี่ยงมาก 
0.0530-0.1045 เสี่ยงมากที่สุด 

 
 จากผลการจัดคาคะแนนความเสี่ยงตามตาราง 43 สามารถจําแนกระดับความเสี่ยง 
ของแตละโซนไดผลปรากฎดังแผนที่ 17 และแผนที่ 18 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
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จากตาราง 44 เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  

พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอยมีพ้ืนที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 52 ของพื้นที่เสี่ยงฯทั้งหมด   

พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลางมีพ้ืนที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร  
คิดเปนรอยละ 36 ของพื้นที่เสี่ยงฯ ทั้งหมด   

พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากมีพ้ืนที่ประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
10 ของพื้นที่เสี่ยงฯทั้งหมด   

พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุดมีพ้ืนที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร 
 คิดเปนรอยละ 1 ของพื้นที่เสี่ยงฯทั้งหมด   
 
ตาราง 45 
จําแนกคาคะแนนความเสี่ยงฯ กับระดับความเสี่ยงฯ 
ระดับความเสี่ยง จํานวนโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร)    รอยละ 
เสี่ยงมากที่สุด   40                2.5401   1.3193 
เสี่ยงมาก   80              19.4459 10.0999 
เสี่ยงปานกลาง 123              70.1750 36.4478 
เสี่ยงนอย 167            100.3744 52.1329 
รวม  192.5354         100.0000 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่ควรดูแลและ 

เฝาระวังเปนพิเศษคือ พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากและพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
มากที่สุด โดยพื้นที่ดังกลาวจะปรากฏอยูในพื้นที่ตาง ๆ  ดังนี ้
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พ้ืนที่สวนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากจะปรากฏเดนชัดในพืน้ที่เขตพระนคร  
เขตดุสิต เขตบางรัก เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงค เขตธนบุรี เขตบางรัก  
เขตคลองสาน และเขตบางคอแหลม สําหรับในเขตอื่นจะปรากฏโซนที่มีความเสี่ยงตอ 
การเกิดอัคคีภัยมากอยูเชนกัน ตามรายละเอียดตาราง 46 
 
ตาราง 46 
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก 

เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
พระนคร 0104 0.1953 
พระนคร 0105 0.2276 
พระนคร 0107 0.2564 
พระนคร 0109 0.1274 
พระนคร 0110 0.0233 
พระนคร 0113 0.0437 
พระนคร 0122 0.0651 
พระนคร 0128 0.0587 
พระนคร 0137 0.0312 
พระนคร 0140 0.0952 
พระนคร 0145 0.0609 
พระนคร 0150 0.0105 
พระนคร 0151 0.0159 
พระนคร 0153 0.0483 
พระนคร 0155 0.0187 
พระนคร 0156 0.0172 
ดุสิต 0210 0.1893 
ดุสิต 0236 0.2818 
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ตาราง 46 (ตอ) 
เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 

บางรัก 0401 0.0143 
บางรัก 0403 0.2047 
บางรัก 0404 0.1385 
บางรัก 0405 0.0851 
บางรัก 0406 0.1652 
บางรัก 0408 0.2578 
บางรัก 0409 0.1618 
ปทุมวัน 0703 0.0918 
ปทุมวัน 0704 0.3297 
ปอมปราบศัตรูพาย 0803 0.1518 
ปอมปราบศัตรูพาย 0804 0.0299 
ปอมปราบศัตรูพาย 0805 0.1990 
ปอมปราบศัตรูพาย 0807 0.1081 
ปอมปราบศัตรูพาย 0810 0.3115 
ปอมปราบศัตรูพาย 0811 0.0555 
ปอมปราบศัตรูพาย 0812 0.1033 
ปอมปราบศัตรูพาย 0813 0.0922 
ปอมปราบศัตรูพาย 0815 0.1120 
ปอมปราบศัตรูพาย 0817 0.0857 
ปอมปราบศัตรูพาย 0820 0.0374 
ปอมปราบศัตรูพาย 0821 0.0243 
ปอมปราบศัตรูพาย 0822 0.0126 
ยานนาวา 1212 0.0484 
ยานนาวา 1223 0.1479 
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ตาราง 46 (ตอ) 
เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 

สัมพันธวงค 1309 0.1150 
สัมพันธวงค 1313 0.1949 
สัมพันธวงค 1314 0.0368 
ธนบุรี 1502 0.3145 
ธนบุรี 1503 0.6225 
ธนบุรี 1505 0.8872 
ธนบุรี 1506 0.1768 
ธนบุรี 1507 0.1858 
ธนบุรี 1508 0.4151 
ธนบุรี 1512 0.3074 
ธนบุรี 1514 0.3201 
บางกอกใหญ 1606 0.1977 
หวยขวาง 1702 0.0188 
หวยขวาง 1724 0.0023 
หวยขวาง 1739 0.0039 
คลองสาน 1801 0.0087 
คลองสาน 1802 0.0258 
คลองสาน 1803 0.2787 
คลองสาน 1804 0.2695 
คลองสาน 1806 0.1660 
คลองสาน 1809 0.2372 
คลองสาน 1810 0.0022 
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ตาราง 46 (ตอ) 
เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 

คลองสาน 1813 1.0359 
คลองสาน 1814 0.0267 
คลองสาน 1816 1.9725 
บางกอกนอย 2006 1.1126 
สาทร 2802 0.7233 
บางซื่อ 2914 0.0981 
บางซื่อ 2915 0.9560 
จตุจักร 3006 0.1729 
บางคอแหลม 3103 2.7222 
คลองเตย 3305 0.0129 
คลองเตย 3306 0.2973 
ราชเทวี 3708 0.3116 
ราชเทวี 3713 0.3566 
ราชเทวี 3714 0.0204 
ราชเทวี 3718 0.0359 
ราชเทวี 3719 0.0691 

 
พ้ืนที่สวนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุดจะปรากฎเดนชัดในพื้นที่ 

เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงค เขตบางรักและเขตคลองเตย 
สําหรับในเขตอื่นจะปรากฏโซนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุดอยูเชนกัน  
ตามรายละเอียดตาราง 47 
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ตาราง 47 
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากที่สุด 

เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
พระนคร 0106 0.0245 
พระนคร 0131 0.0158 
พระนคร 0132 0.0275 
พระนคร 0133 0.0169 
พระนคร 0134 0.0083 
พระนคร 0135 0.0188 
พระนคร 0138 0.0205 
พระนคร 0139 0.0330 
พระนคร 0141 0.0561 
พระนคร 0142 0.0473 
พระนคร 0143 0.0530 
พระนคร 0144 0.0402 
พระนคร 0147 0.0243 
บางรัก 0407 0.3631 
ปทุมวัน 0701 0.1850 
ปอมปราบศัตรูพาย 0808 0.1142 
ปอมปราบศัตรูพาย 0809 0.0557 
ปอมปราบศัตรูพาย 0816 0.0854 
ปอมปราบศัตรูพาย 0818 0.0732 
ปอมปราบศัตรูพาย 0819 0.0348 
ปอมปราบศัตรูพาย 0823 0.0102 
ปอมปราบศัตรูพาย 0824 0.0303 
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ตาราง 47 (ตอ) 
เขตปกครอง หมายเลขโซน พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 

สัมพันธวงค 1301 0.0287 
สัมพันธวงค 1302 0.0862 
สัมพันธวงค 1303 0.0486 
สัมพันธวงค 1304 0.1235 
สัมพันธวงค 1305 0.0784 
สัมพันธวงค 1306 0.1031 
สัมพันธวงค 1307 0.1320 
สัมพันธวงค 1308 0.0125 
สัมพันธวงค 1310 0.0189 
สัมพันธวงค 1311 0.0206 
สัมพันธวงค 1312 0.0138 
สัมพันธวงค 1315 0.0238 
สัมพันธวงค 1316 0.0767 
พญาไท 1410 0.0015 
คลองสาน 1805 0.0209 
คลองสาน 1818 0.0024 
คลองเตย 3319 0.4031 
คลองเตย 3322 0.0073 

 
จากตาราง 31 เมื่อพิจารณาสถานที่ตั้งสถานีดับเพลิงในพื้นที่ศึกษาและระยะทาง

ที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยระหวางสถานีดับเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งผูเชี่ยวชาญสวนใหญ
ใหขอคิดเห็นวาไมควรอยูเกินรัศมี 5 กิโลเมตร จากแผนที่ 19 พบวาทุกพื้นที่ในเขตเมือง-
ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูในรัศมีไมเกิน 5 กโิลเมตรจากสถานีดับเพลิง นั่นหมายถึง
การเขาถึงและการใชเวลาในการเดินทางไปจุดเกิดเหตุนาจะอยูในรัศมีของการบริการ
ดานการดับเพลิงได อยางไรก็ตามการระงับไฟไหมที่เกิดในพื้นที่ศึกษา ปจจัยสวนหนึ่ง
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นาจะขึ้นอยูกับความใกล-ไกลระหวางสถานที่เกิดเหตุกับแหลงน้ํา ขนาดของชองทาง
จราจรที่เขาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งผูเชี่ยวชาญสวนใหญใหขอคิดเห็นวาควรมีขนาดตั้งแต 2 
ชองทางขึ้นไป และบริเวณสถานที่เกิดเหตุที่ตองมีอุปกรณการดับเพลิง  
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2. ขอมูลปฐมภูมิ 
    2.1 ขอมูลลักษณะอาคารและการใชประโยชนอาคาร ไดจากการสํารวจ 

ภาคสนามในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 2548 
    2.2 ขอมูลความกวางถนน ไดจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา ป  

พ.ศ. 2548 
    2.3 ขอมูลปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ไดจากแบบสอบถามซึ่งสอบถาม 

พนักงานดับเพลิงซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการดับเพลิงที่มีประสบการณในการพบเห็น
พ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหม 

 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 
ในแตละกระบวนการศึกษา มีการใชเครื่องมือประกอบการดําเนินงานดังนี้ 
1. กระบวนการสํารวจและจัดเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 
    1.1 เครื่องมือ GPS  
    1.2 แผนที่ซึ่งพิมพจากขอมูลแผนที่ฐาน  
    1.3 หนังสือแผนที่แสดงภาพถายจากดาวเทียม IKONOS  
    1.4 แบบสํารวจขอมูล 
    1.5 แบบสอบถาม 
    1.6 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
    1.7 โปรแกรมจัดการขอมูลภาพ ไดแก ACDSee, Photoshop 
    1.8 โปรแกรมการจัดทําฐานขอมูล ไดแก MicroSoft Access, Microsoft  

Excel, Microsoft Word  
2. กระบวนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและแสดงผลขอมูล เครื่องมือที่ใช 

เปนระบบ GIS ท่ีขออนุญาตใชงานจาก กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยทุธศาสตรและ
ประเมินผลกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 

    2.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
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    2.2 โปรแกรมระบบ GIS ไดแก ArcView 3.3, MapInfo, MapGuide 
    2.3 เครื่องพิมพแผนที่ 
    2.4 แผนที่ฐานมาตราสวน 1 : 4,000 
    2.5 หนังสือแผนที่แสดงภาพถายจากดาวเทียม IKONOS 
    2.6 โปรแกรมการจัดและนําเสนอรายงาน ไดแก Microsoft Word, Microsoft 

Excel, SPSS for Window 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
1. ศึกษา วิเคราะหสาเหตุและปจจัยทางกายภาพที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด 

อัคคีภัย  
2. สํารวจ รวบรวมและนําเขาขอมูลปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
3. วิเคราะห จําแนกประเภทความเสี่ยงและกําหนดพื้นที่ตามประเภทของความเสี่ยง

ตอการเกิดอัคคีภัย 
4. จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในประเภทตาง ๆ 
5. สรุปผลการศึกษาพรอมขอเสนอแนะ 

 
การศึกษา วิเคราะหสาเหตุและปจจัยทางกายภาพที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด 
อัคคีภัย   

ประกอบดวย 
 1. รวบรวมเอกสารวชิาการ บทความ และขอกฎหมายที่เกี่ยวกบัการเกดิไฟ 
และการเกิดอัคคีภัย เพื่อตองการทราบสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม  
ในเชิงวิชาการ 
 2. รวบรวมขอมูล และสถติกิารเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จริง เพื่อตองการทราบสถานที่
เกิดเพลิงไหม สภาพแวดลอม องคประกอบ และสาเหตุการเกิด นําเขาขอมูลตําแหนงเกิด
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เหตุเพลิงไหมและขอมูลอ่ืน ๆ  
 3. ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอม พ้ืนที่เกิดเหตุโดยรอบจาก พ้ืนที่จริง จากขอมูล 
เอกสารและขอมูลแผนที่ เพื่อตองการทราบปจจัยสนับสนุนหรือสงเสริมใหไฟไหม
รุนแรงและตอเนื่อง  
 4. สํารวจ สอบถามผูเชี่ยวชาญ พนักงานดับเพลิงหรือพนักงานกูภัยจาก 
หนวยกูภัยที่มีประสบการณตอการเกิดเหตุการณเพลิงไหม โดยใชการสัมภาษณและ
แบบสอบถาม  
 5. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ในลักษณะ 
สถิตเิชิงพรรณา (descriptive statistic) เพื่อศึกษาปจจัยทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิด 
เพลิงไหม 
 
การสํารวจ รวบรวมและนําเขาขอมูลปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 เมื่อทราบปจจัยทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยแลว จะทําการสํารวจขอมูล 
ปจจัยดังกลาวในพื้นที่ศึกษา ทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แลวจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบ 
GIS โดยอางอิงแผนที่ฐานมาตราสวน 1 : 4,000 ซึ่งมีขบวนการดังนี้ 
 1. นําเขาขอมูลปจจัยกายภาพที่ทําใหเกิด “การเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย” เชน 
อาคารที่มีลักษณะเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ไดแก อาคารที่ประกอบกิจการเครื่องไม 
เฟอรนิเจอร อาคารที่มีวัสดุไวไฟหรือสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัย เปนตน 
 2. นําเขาขอมูลสภาพแวดลอมที่สงเสริมหรือขัดขวางการเกิดอัคคีภัย เชน ถนน 
ซอย  แหลงน้ํา เปนตน 

 
การวิเคราะห จําแนกประเภทความเสี่ยงและกําหนดพื้นที่ตามประเภทของความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัย 

ประกอบดวย 
 1. วิเคราะห ลักษณะการเกิดเพลิงไหมเพื่อจําแนกกลุมเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
ในระดับตาง ๆ เชน กลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมในระดับรุนแรงนอย รุนแรง 
ปานกลาง รุนแรงมาก ณ สถานการณไฟไหมขั้นตน หรอื สถานการณไฟไหมขั้น- 
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ปานกลางถึงรุนแรง หรือ สถานการณไฟไหมขั้นรุนแรง เปนตน 
 2. กําหนดพื้นที่เปนโซนโดยใชลักษณะของสภาพแวดลอมที่เปนแนวกันไฟ 
เปนขอบเขตของโซนในแตละโซน เชน แนว ถนน ซอย หรือทางน้ํา   
 3. วิเคราะหจัดกลุมขอมูลปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม เพื่อกําหนดหรือใหคา
ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมแตละโซน 

4. วิเคราะหจัดกลุมโซนทีม่ีคาความเสี่ยงระดับเดียวกันไวดวยกัน 
 

การจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในประเภทตาง ๆ 
จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่จําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตชั้นใน

ของกรุงเทพมหานคร ในแตละระดับ โดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรจากระบบ GIS  
ทําการออกแบบขอบระวางแผนที่และแสดงสัญลักษณแผนที่ใหเหมาะสม ชัดเจน 
  
สรุปผลการศึกษาพรอมขอเสนอแนะ 
 สรุปรวบรวมผลการศึกษา นําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่และขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
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แผนผังวิธีดําเนินการและการวิเคราะหขอมูล 
 
 

1. รวบรวมเอกสาร
วิชาการ บทความ และ

ขอกฎหมาย 

2. รวบรวมขอมูล 
และสถิติการเกิด

อัคคีภัย 

3. ศึกษา วิเคราะห
สภาพแวดลอม 
พ้ืนที่เกิดเหตุ 

4. ใชแบบสอบถาม 
สอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะหใหคาน้ําหนัก
และคะแนนของปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 

ส  is
.com
5.นําเขาขอมูลสภาพแวดลอมที่
งเสริมหรือขัดขวางการเกิดอัคคีภัย
7. นําเขาขอมูลปจจัยกายภาพที่ทําให
“การเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย” 

พรอมทั้งใหคาน้ําหนักและคาคะแนนค

8. วิเคราะหจัดกลุมโซนตามคาความ

9. จัดทําแผนที่แสดงโซนจําแนกพื้นที่เสี่ยงต

Geo2g
 6. กําหนดพื้นที่ศึกษา 
เปนพื้นที่หรือโซนยอย 
เกิด          

วามเสี่ยง 

เสี่ยง 

อการเกิดอัคคีภัย 

 
10. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพ

การใชประโยชนที่ดิน กําหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนจัดลําดับ
บริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวาแนวคิดที่กําหนดเปนกรอบการวิจัย สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดสมบูรณ 
โดยสามารถจําแนกพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดชัดเจน  

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
พนักงานดับเพลิงที่ปฏิบัติหนาที่ที่สถานีดับเพลิงหลักในพื้นที่ศกึษาจํานวน 75 คน โดย
นําคาคะแนนที่เกิดจากขอคิดเห็นมาประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรม  SPSS for 
Windows ผลที่ไดรับคือคาคะแนนความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของปจจัยทางกายภาพ คือ 
ประเภทอาคาร วัสดุกอสรางอาคาร จํานวนชั้นของอาคาร ประเภทชุมชนที่อาคารนั้น
ตั้งอยู และการใชประโยชนอาคาร ซึ่งคาคะแนนดังกลาวถูกนํามากําหนดใหกับอาคารที่
มีคุณลักษณะทางกายภาพตรงตามปจจัยเสี่ยงฯ นั้น ๆ ทั้งนี้คุณลักษณะทางกายภาพของ
อาคารจะไดจากการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2545 และสํารวจเพิ่มเติมชวงป พ.ศ. 2547 โดยใช
แผนที่ฐานเชิงรหัสมาตราสวน 1 : 4,000 ของกรุงเทพมหานคร ภาพถายจากดาวเทียม 
IKONOS และสํารวจขอมูลภาคสนาม 

ในการวิเคราะหขอมูลใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ชวยใน
การประมวลผลคาคะแนนความเสี่ยงฯ ตามสมการ Multi Criteria และการวิเคราะหดวย
การซอนทับขอมูล (Overlay Technique) ซึ่งผลการวิเคราะหนําเสนอในรูปแผนที่และ
ตารางขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. จากพื้นที่ศึกษาพบวาปรากฏอาคารตั้งอยูเต็มพื้นที่ มีพ้ืนทีโ่ลงขนาดใหญอยูนอย
มาก พ้ืนที่โลงที่ปรากฎชดัเจน เชน สวนจตุจักร สวนรถไฟ สวนลมุพินี สนามมาราช
ตฤณมัยสมาคม สนามกีฬาแหงชาติ (ปทุมวัน) สวนบริเวณอื่น ๆที่เปนที่โลงขนาดใหญ 
จะพบบริเวณถนนพระราม 9 (องคการรถไฟฟามหานคร) บริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา 
และบริเวณทาเรือคลองเตย เสนทางคมนาคมสายหลักมีทั้งถนนที่เชื่อมตอเปนวงแหวน
คือ ถนนรชัดาภิเษก เชือ่มตอถนนจรัญสนิทวงศ เชือ่มตอถนนพระรามที่ 3 ถนนที่กระจาย
ออกไปจากศูนยกลางของพื้นที่ ไดแก ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิท ถนน-
พระรามที่ 4 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนน ีและถนน 
ที่เปนทางดวน ทางรถไฟฟาทั้งบนดินใตดิน  

2. การใชประโยชนอาคารในพื้นที่ศึกษาพบวา ประกอบดวยอาคารประเภท 
ที่พักอาศัยที่จะกระจายตัวอยูทั่วพ้ืนที่ โดยมีอาคารประเภทพาณิชยกรรมเกาะกลุมบริเวณ
กลางพื้นที่ศึกษาและกระจายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก สวนการใชประโยชนอาคาร
ประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจจะปรากฏเปนพื้นที่เดนชัดโดยเฉพาะพื้นที่เขตทหาร 
สวนการใชประโยชนอาคารประเภทอื่น ๆ จะกระจายแทรกอยูทั่วไป 
 3. ผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวยพนักงานดับเพลิง ระดับ 5-7 จํานวน 75 คน โดย 
72 คนมีอายุราชการมากกวา 10 ป ม ี74 คนเคยผานการอบรมดานการดับเพลิงมาแลว และ
ทั้งหมดมีประสบการณการผจญเพลิงรายเล็ก ม ี48 มีประสบการณการผจญเพลิงรายใหญ 
มี 63 คนมีประสบการณการเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิง และมี 64 คนเคยเปน
หัวหนาชุดการผจญเพลิง 

4. จากขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสวนใหญใหขอคิดเห็นวาปจจัยทางกายภาพที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยโดยเรียงจากนอยไปมากไดแก ลกัษณะสิ่งปลูกสรางหรือ
ประเภทอาคารอาคารและการใชประโยชนอาคาร จํานวนชั้นของอาคาร วัสดุกอสรางอาคาร 
และประเภทชุมชน โดย ลักษณะสิ่งปลูกสรางหรือประเภทอาคารอาคารที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยมากไดแกอาคารประเภท อาคารแฝด/ทาวนเฮาส/หองแถว/ตึกแถว การใชประโยชน
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อาคารที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัยมาก ไดแก อาคารประเภทที่พักอาศัย ปมแก็ส ขายสารเคม ี
โรงงาน คลังสินคา เชื่อมโลหะ และอูซอมรถ จํานวนชั้นของอาคารที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยมากไดแก อาคารที่สูง 1-4 ชั้น วัสดุกอสรางอาคารที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก
ไดแก วัสดุกอสรางอาคารประเภทไม และประเภทชุมชนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมาก
ไดแก ชุมชนแออัด 

5. ปจจัยที่เปนแนวตานหรือชวยระงับการเกิดเพลิงไหมไดเร็ว ไดแก สถานทีเ่กิด
เหตุใกลแหลงน้ํา มีอุปกรณการดับเพลิงในที่เกิดเหตุ ขนาดของชองทางจราจรบริเวณ
สถานที่เกิดเหตุไมควรตํ่ากวา 2 ชองทาง ระยะทางระหวางสถานที่เกิดเหตุใกลกับสถานี
ดับเพลิงซึ่งไมควรเกินรัศมี 5 กโิลเมตรซึ่งในพื้นที่ศึกษาไมมีพ้ืนที่ใดที่อยูหางจากสถานี
ดับเพลิงเกินรัศมี 5 กิโลเมตร   

6. ผลการวิเคราะหพบวาพื้นที่ยานใจกลางพื้นที่ศึกษาสวนใหญมีความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยมากและมากที่สุด โดยมีพ้ืนที่ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยทั้งหมด สําหรับพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยนอยจะมีประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยทั้งหมด ซึ่งสวนใหญจะอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 
และจากขอมูลพบวาเขตที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยนอยเกือบทั้งพื้นที่เขต ไดแก เขตหวยขวาง เขต
จตุจักร เขตพญาไท และเขตวัฒนา ขณะที่เขตที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากและมากที่สุดเกือบทั้ง
พ้ืนที่เขต ไดแก เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จากวัตถุประสงคของการวิจัยซึ่งศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพการใช
ประโยชนทีด่ินหรืออาคารในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาพื้นที่ศึกษาซึ่ง
เปนพื้นที่ในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพ้ืนที่ 224.568 ตารางกิโลเมตร 
พบวา จากขอมูลสถิติกรงุเทพมหานคร ป พ.ศ. 2546 (บันทึกในเดือนธันวาคม) มีจํานวน
บาน 764,345 หลัง ขณะที่ขอมูลที่ไดจากการสํารวจและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) พบวาอาคารที่ปรากฏในพื้นที่จริง (สํารวจป พ.ศ. 2547) มีเพียง 557,647 อาคารซึ่ง
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มีความแตกตางกัน เมื่อสอบถามและวิเคราะหขอเท็จจริงพบวา จํานวนอาคารที่สํารวจ
นอยกวาที่ลงทะเบียนไวอาจจะเกิดขึ้นไดหลายกรณี ไดแก 

    1.1 การขออนุญาตปลูกสรางอาคารแลวภายหลังมีการรื้อถอน การถูกทําลาย 
หรือเกิดเพลิงไหมแลวยังไมไดทําการลบรายการออกจากบัญชี  

    1.2 การนับจํานวนอาคารไดจากการสํารวจและจัดเก็บในระบบสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร (GIS) มีการนบัจํานวนจากภาพถายทางอากาศจากหลังคาอาคารทําใหมี 
ความคลาดเคลื่อนได  

    1.3 การสํารวจภาคสนามบางพื้นที่ไมสามารถเขาถึงอาคารไดอยางใกลชิด 
ทําใหมีการนับจํานวนของอาคารผิดพลาด โดยเฉพาะอาคารที่มีรั้วกั่น หรืออาคารที่อยูใน
พ้ืนที่ชุมชนแออัด 
 2. ในการสํารวจและกําหนดคุณลักษณะของอาคารซึ่งมีการจําแนกประเภทตาง ๆ 
บางครั้งตองใชดุลพินิจในการระบุประเภท เชน เมื่ออาคารมีการใชประโยชนผสมกัน
ระหวางพักอาศัยและขายอาหาร หรือขายอาหารกับบันเทิง ผูสํารวจตองใชดุลพินิจวา
กิจกรรมหลกัคืออะไร หรือพ้ืนที่ที่ใชประโยชนแบบไหนมากกวากัน ทั้งนี้การใชดุลพินิจ
ดังกลาวอาจจะทําใหมีการจัดเก็บขอมูลผิดพลาดไดบาง 

3. การสํารวจภาคสนามบางพื้นที่ไมสามารถเขาถึงอาคารไดอยางใกลชิดทําใหมี
การบันทึกขอมูลคุณสมบัติของอาคารผิดพลาดได 

4. การกําหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยโดยจําแนกระดับความ
เสี่ยงดวยนั้น ในการวิเคราะหเปนการพิจารณาจากคาคะแนนรวมในพื้นที่โซน ซึ่งเปน
การวิเคราะหในภาพรวม ผลที่ไดจึงเปนผลในภาพรวม ซึ่งจะพบวาในบางพื้นที่ไมนาจะ
มีระดับการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมากได แตโดยวิธีการวิเคราะหจะพบวาในพื้นที่นั้น 
อาจจะมีอาคารที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงมากอยูจํานวนหนึ่งซึ่งมีสวนทําใหคาคะแนน
ความเสี่ยงฯสูงและพื้นที่โซนมีระดับการสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงมากดวย 

5. ในการใชเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ชวยในการประมวลผล
คาคะแนนความเสี่ยงฯ โดยการจําแนกระดับคาคะแนนความเสี่ยงฯ (ผูวิจัยใชเทคนิคทาง
ระบบ GIS แบบ Quantile) พบวาถามีการจําแนกหลายวิธี เชน Natural Breaks, Equal 
Area, Equal Interval, Quantile, Standard Deviation เปนตน แตละวิธีจะเหมาะสมกับ
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ลักษณะขอมูลที่มีความแตกตางกันไป ถาผูวิจัยเลือกใชวิธีที่ไมถูกตองผลของการจําแนก
ระดับความเสี่ยงฯของพื้นที่โซนจะไมถูกตองเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 1. การจําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
เปนพื้นที่โซนอยางชัดเจนเมื่อนําเสนอผลการวิจัยจะสามารถชวยให หนวยงานที่มีหนาที่
เกี่ยวของในการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย  
การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง หรอืหนวยงานในพืน้ที่เสี่ยงฯ สามารถนําไปใช
วางแผน ปองกัน เฝาระวังพื้นที่เสี่ยงไดโดยตรง ในขณะเดียวกัน ถาประชาชนในชุมชน 
อาคาร บานเรือนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงฯมากทราบขอมูลจะชวยใหตระหนักและลด 
ความประมาทซึ่งเปนการปองกันการเกิดเพลิงไหมอีกทางหนึ่งดวย 
 2. การนําหลกัเกณฑท่ีใชจําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไปใชในการวจัิย
ครั้งตอไปสามารถนําไปขยายผลการวิเคราะหใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได 
หรือกรณีเขตเมืองหรือเทศบาลขนาดใหญอ่ืนใดจะนําแนวทางการวิจัยไปใชเพื่อกําหนด
โซนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยก็สามารถนําไปดําเนินการไดเชนกัน 

3. ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ชวยในการประมวลผลคาคะแนนความเสี่ยงฯ สามารถชวยในการวิเคราะหไดอยางมาก
เนื่องจากขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมีจํานวนมากและซับซอนเกินกวาที่ผูวิจัยจะเขาใจ
และรบัรูไดทัง้หมด อีกทั้งผลการวิเคราะหยังสามารถนําเสนอในรูปแผนทีแ่ละตารางขอมูล
ไดอยางรวดเร็วและชัดเจนกวาการประมวลผลแบบดั้งเดิม ผูวิจัยเห็นวานาจะมีการศึกษา
เทคนิควิธีการ และแนวคิดทฤษฎีที่สามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
มากกวาปจจุบัน 
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แบบสอบถาม สอบถามผูเช่ียวชาญดานการดับเพลิงเพื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม 
 
เรียน ทานผูเชี่ยวชาญดานการดับเพลิง 

แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการจัดทําวิทยานิพนธหัวขอ “การศึกษา
เพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร 
(Identification of Fire Prone Areas in the Inner City of Bangkok Metropolis)” ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา กําหนดและจัดลําดับบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใน
เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนตอการนําไปใช 
วางแผน ปองกัน เฝาระวัง พรอมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการ
ปองกันอัคคีภัย  

ขอคิดเห็นของทานในฐานะของผูมีประสบการณดานการดับเพลิงซึ่งไดรับรูและ
เขาใจสภาพของพื้นที่การเกิดเพลิงไหม จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เมื่อนํามาศึกษา วิเคราะห 
หาองคประกอบทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม และปจจัยที่จะสงเสริมใหเพลิง
ลุกลาม ซึ่งสามารถนํามากําหนดบริเวณพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตเมืองชั้นใน
ของกรุงเทพมหานคร  

ผูศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
ตามขอเท็จจริงจากประสบการณของทาน  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
      นายอณุศร พุมพวง 

            นักศกึษาปริญญาโทสาขาภูมิศาสตร 
     ภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 7 หนา แบงเปน 4 ตอน รวมทัง้ส้ิน 15 ขอคําถาม ดังนี้ 

 ตอนที่1 ขอมูลผูเชี่ยวชาญ  
 ตอนที่ 2 การใหคาคะแนนความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่เสีย่งตอ 

การเกิดอัคคีภยั 
 ตอนที่ 3 การใหคาระดับความสําคัญของแตละปจจยัที่มผีลตอการเสี่ยงตอการเกิดอคัคีภัย 

ตอนที่ 4 การใหคาระดับความสําคัญของปจจัยที่เปนแนวตาน ระงับหรือปองกันการเกิด 
อัคคีภัย 
 
ตอนที่1 ขอมูลผูเชี่ยวชาญ  
 
1. ทานรับราชการมานาน ..................... ป ..................... เดือน  [   ] ไมถึงเดือน 
2. ปจจุบันทานรับราชการในระดับ (ซี) ใด 
 [   ] ระดับ 1 – 3  [   ] ระดับ 4 – 6   [   ] ระดับ 7 ขึ้นไป 
3. ทานมีประสบการณการผจญเพลิงรายใหญ (คาเสียหายเกิน 1 ลาน หรือพื้นที่ที่เกดิเพลิงไหมมีส่ิง
ปลูกสราง 1 ไรขึ้นไป ) มาแลวกี่ครั้ง 
 [   ] นอยกวา 20 คร้ัง  [   ] 20 – 50 ครั้ง   [   ] มากกวา 50 คร้ัง 
4. ทานมีประสบการณการผจญเพลิงรายเล็ก (ไมนับรวมเพลิงไหมขยะ หรือหญาแหง) มาแลวกี่ครั้ง 
 [   ] นอยกวา 50 คร้ัง  [   ] มากกวา 50 คร้ัง 
5. ทานมีประสบการณการผจญเพลิงในสถานที่ หรืออาคารที่จัดเก็บวตัถุระเบิดหรือไม 
 [   ] มี ............ คร้ัง [   ] ไมมี 
6. ทานมีประสบการณการผจญเพลิงในสถานที่ หรืออาคารที่มีสารเคมีที่ติดไฟหรือสงเสริมใหเกดิ
เพลิงไหมหรือไม 
 [   ] มี ............ คร้ัง [   ] ไมมี 
7. ทานเคยไดรับการอบรมดานการดับเพลงิหรือไม 
 [   ] เคย ............ คร้ัง [   ] ไมเคย 
8. ทานเคยเปนวิทยากรอบรมดานการดับเพลิงหรือไม 
 [   ] เคย ............ คร้ัง [   ] ไมเคย 
9. ในการผจญเพลิงทานเคยเปนหัวหนาชดุการผจญเพลิงหรือไม 
 [   ] เคย ............ คร้ัง [   ] ไมเคย 
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คําชี้แจงสาํหรับการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 4 
1. การประเมนิเพื่อใหคะแนน ถูกแบงออกเปน 10 ระดบัความสําคัญ ในฐานะที่ทานเปนผูมี

ประสบการณในการดับเพลิง ทานสามารถประเมินระดบัความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละ
ปจจัยเส่ียง ไดทั้งทิศทาง “มาก” หรือ “นอย”  

2. กรณีที่ยังไมสามารถระบุความเหน็ไดชัด ทานสามารถแสดงความเหน็ไดในระดับ “ปาน
กลาง” 

3. กรณีที่ยังไมสามารถประเมินความเห็นได ทานสามารถระบุคําตอบ “ไมมีความเหน็” 
 

ตอนที่ 2 การใหคาคะแนนความสําคัญขององคประกอบยอยในแตละปจจัยที่เสีย่งตอการเกิดอัคคีภยั 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลการจําแนกประเภทในแตละปจจยัที่เสี่ยงตอการเกดิอคัคีภัยแลว ทานคิดวาแตละ
ประเภทมีระดบัความเสี่ยงตอการเกิดและลุกลามของไฟมากนอย เพยีงใด  
 

ปจจัย ประเภท มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมมี
ความ 
เห็น 

1. ลักษณะสิ่งปลูก 1.1 อาคารเดี่ยว            
สราง/ประเภท
อาคาร 

1.2 บานแฝด/ทาวนเฮาส/
หองแถว/ตกึแถว 

           

 1.3 อาคารชุด/โรงแรม/
แฟลต/หอพกั/แมนชั่น 

           

2. ประเภทวัสดุ 2.1 คอนกรีต            
กอสรางอาคาร 2.2 ไม            
 2.3 คอนกรีตและไม            
3. จํานวนชั้นของ 3.1 สูง 1 – 4 ช้ัน            
อาคาร 3.2 สูง 4 – 10 ช้ัน            
 3.3 สูงกวา 10 ช้ัน            
4. ลักษณะชุมชน 4.1 ชุมชนการเคหะ/แฟลต            
 4.2 หมูบานจดัสรร            
 4.3 ชุมชนแออัด            
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ปจจัย ประเภท มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมมี
ความ 
เห็น 

5. ประเภทกิจการ/ - ที่พักอาศยั             
การใชประโยชน - รานคาปลีก มินิมารท            
อาคาร - รานขายอาหาร            
 - สํานักงาน            
 - สถานบันเทิง            
 - ตลาด            
 - โรงแรม            
 - หางสรรพสินคา            
 - สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง   
           

 - คลังน้ํามันเชือ้เพลิง            
 - สถานีบรรจุหรือเก็บแกส            
 - สถานที่ผลิต จัดเก็บหรือ 

จําหนายสารเคมี 
           

 - รานรับซื้อของเกา            
 - โรงงาน            
 - คลังสินคา            
 - รานเชื่อมโลหะ ตัดเหล็ก 

(กิจการทีเ่กิดประกายไฟซึ่ง
ไมไดแยกตั้งเปนโรงงาน
ชัดเจน) 

           

 - อูซอมรถ             
 - รานซอมเครื่องจักรกล 

เครื่องไฟฟา 
           

 - ทาเรือ            
 - สถานีขนสง            
 - สถานีรถไฟ            
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ปจจัย ประเภท มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมมี
ความ 
เห็น 

5. ประเภทกิจการ/
การใชประโยชน 

- สถาบันการศึกษา สถานที่
ราชการและรฐัวิสาหกจิ 

           

อาคาร(ตอ) - สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของศาสนาพุทธ 

           

 - สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของศาสนาคริสต 

           

 - สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของศาสนาอิสลาม 

           

 - ศาลเจา            
 - ที่รกราง ที่วาง อาคารเกา 

สุสาน 
           

 
ตอนที่ 3 การใหคาระดับความสําคัญของแตละปจจยัที่มผีลตอการเสี่ยงตอการเกิดอคัคีภัย 
 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการเกิดอคัคีภัยแลว ทานคิดวาแตละ
ปจจัยมีระดับความเสี่ยงตอการเกิดและลุกลามของไฟมากนอย เพยีงใด 
 

ปจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมมี
ความ 
เห็น 

1. ลักษณะสิ่งปลูกสราง/ประเภทอาคาร            
2. ประเภทวัสดุกอสรางอาคาร            
3. จํานวนชั้นของอาคาร            
4. ลักษณะชุมชน            
5. ประเภทกิจการ/การใชประโยชนอาคาร            
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ตอนที่ 4  การใหคาระดับความสําคัญของปจจัยที่เปนแนวตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภยั 
 

1. เมื่อเปรียบเทียบผลการจําแนกประเภทในแตละปจจัยที่เปนแนวตาน ระงับหรือปองกันการเกิด
อัคคีภัยแลว ทานคิดวาแตละปจจัยสามารถชวย ตาน ระงับหรือปองกันการเกิดอัคคีภัยได
มากนอย เพยีงใด 

 
ปจจัย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมมี
ความ 
เห็น 

1. ระยะทางของสถานที่เกิดเหตุใกลกับ
สถานีดับเพลิง 

           

2. สถานที่เกิดเหตุใกลแหลงน้ํา เชน ปะปา
หัวแดง แองน้าํขนาดใหญ 

           

3. ขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการ
เขาถึงและการปองกันไฟ 

           

4. บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีอุปกรณการ
ดับเพลิงเบื้องตน 

           

 
2. ทานคิดวาโดยเฉลี่ยระยะระหวางสถานีดบัเพลิงกับสถานที่เกิดเหตุควรหางกัน 

ไมเกิน........... กิโลเมตร 
3. ทานคิดวาขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการเขาถึงสถานที่เกิดเหตุควรมีขนาด 

ไมนอยกวา ............. ชองทางจราจร 
4. ทานคิดวาขนาดของชองทางจราจรที่มีผลตอการปองกันการลุกลามของไฟควรมีขนาด 

ไมนอยกวา ............. ชองทางจราจร 
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