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Abstract
This research aimed to study the implementation of building
fire protection laws of large shopping malls in Bangkok and its vicinities.
The samples were 19 buildings of large shopping malls in Bangkok and its
vicinities which were risk to get fired and highly destroyed, then conducted
as a case study with 1 sample from Bangkok and 1 sample from one vicinity
by using observation forms and questionnaires for the owners, building
caretakers and local officers based on descriptive statistics.
The research finding stated that large shopping malls tended
to comply with building fire laws with the average of 96.88% which
the factors affecting on complying including the concentration on the duties
of government agencies with regulatory and law enforcement duties,
the policies of the initial executives who wanted to save the fire protection
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budget and the number of stores and employees in large numbers caused
the troubles to the system of basic fire-fighting training under the law.
Keywords: New Public Management, Private representation acts on behalf
of the state, Building Fire Protection Laws.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการดาเนินการตามกฎหมายป้องกัน
อั ค คี ภั ย อาคารของศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
จานวน 16 ข้อ ประชากรได้แก่อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภั ยและมีความสูญ เสี ยสูง รวมจานวน
19 แห่ง ใช้วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษาโดยเลือกตัวอย่างจากเขตกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(A2) และจากเขตปริมณฑล 1 แห่ง (B3) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล
จากการสังเกต และแบบสัมภาษณ์เจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิจัยพบว่าศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
สามารถปฏิ บั ติ ตามกฎหมายป้อ งกันอั ค คีภั ย อาคารได้เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 96.88 (A ท าได้
ร้อยละ 93.75 และ B ทาได้ร้อยละ 100) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติประกอบด้วย
1) ความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลและบังคับ
ใช้กฎหมาย 2) นโยบายของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องการประหยัดงบประมาณการป้องกัน
อัคคีภัย และ 3) จานวนร้านค้า/พนักงานที่มีจานวนมาก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อระบบ
การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย
คาสาคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, การให้เอกชนทาหน้าที่แทนรัฐ , กฎหมาย
ป้องกันอัคคีภัยอาคาร
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บทนา
อัคคีภัยในอาคารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในทุกมุมโลกและร้อยละ 95 ของอัคคีภัย
เกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2554) ทุก ๆ ครั้ง
ของอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งของผู้ประสบภัย
เองและทรัพ ย์สินสาธารณะ และอาจขยายวงกว้างไปกระทบถึงระบบเศรษฐกิจชาติ
และระบบเศรษฐกิจโลก เช่น กรณี 9-11 ไฟไหม้จากการก่อวินาศกรรมที่อาคารเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ กรุงนิวยอร์ค เมื่อปี 2001 เหตุไฟไหม้อพาร์ทเม้นท์ที่ลอนดอน เมื่อกลาง
ปี 2017 หรือเหตุไฟไหม้ศูนย์การค้าที่รัสเซียเมื่อปลายปี 2017 และสาหรับไทยเอง
ตั้งแต่ปี 2536-2562 ก็มีเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ ๆ รวม 10 ครั้ง เช่นกรณีไฟไหม้โรงงาน
ตุ๊กตาเคเดอร์ นครปฐม เมื่อปี 2532 ไฟไหม้โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา เมื่อปี 2540
ไฟไหม้ซานติก้าผับ เขตวัฒนา เมื่อคืนสิ้นปี 2551 หรือเหตุไฟไหม้อาคารส านั ก งาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อเดือนเมษายน 2562 เป็นต้น ทุกครั้งมีคนเสียชีวิตและ
บาดเจ็ บ ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หายต่ อ ปี ร วมแล้ ว นั บ พั น ล้ า นบาท (กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย, 2562) จากการศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาผู้วิจัยพบว่าสาเหตุเกิดจาก
ปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคารของ
เจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร (วิชัย สุขคลีวนัติ และ อภิชาต แจ้งบารุง, 2554) และ 2) การไม่ทา
หน้ า ที่ โ ดยเคร่ ง ครั ด ในการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อาคารของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ศู น ย์ ก ารค้ า วิ น เทอร์ เชอร์ รี่ ในเมื อ งเคเมโรโว
เขตสหพันธ์ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย, 2018)
ถึงแม้ว่าศูนย์การค้าของไทยจะยังไม่เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่อันเนื่องจากปัจจัย
ทั้ ง สองประการดั ง กล่ า วก็ ต าม แต่ ก็ ไ ม่ อ าจแน่ ใ จได้ ว่ า จะไม่ เ กิ ด ขึ้ น การวิ จั ย เรื่ อ งนี้
จึงต้องการทราบว่าเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้ปฏิบัติตามที่ก ฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคารกาหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่
เพี ย งใด โดยผู้ ศึ ก ษาได้ ป รั บ ใช้ ท ฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (NPM)
ตามแนวคิ ด Entrepreneurial Model ในหนั ง สื อ Reinventing Government ของ
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Osborne & Gaebler, 1992 ที่ว่ารัฐยุคใหม่ไม่สามารถดาเนินการเองตามนโยบายได้
ทุ ก เรื่ อ งจึ ง ต้ อ งให้ เ อกชนไปท าหน้ า ที่ แ ทนรั ฐ มากขึ้ น โดยรั ฐ เปลี่ ย นบทบาทจาก
ผู้ ด าเนิ น การเองเป็ น ผู้ ก ากั บ และควบคุ ม (Regulator) ส่ ว นหน่ ว ยงานเอกชนเปลี่ยน
บทบาทจากผู้รับบริการอย่างเดียวเป็นผู้ดาเนินการแทนรัฐ (Implementer) แต่อาจมี
กรณีที่ทาให้เอกชนไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจาก
สาเหตุปัจจัย (ตัวแปร) หลาย ๆ ประการก็เป็นได้ และความไม่สมบูรณ์นี้ย่อมส่งผลถึง
ความปลอดภัยของสาธารณชนผู้ใช้อาคาร
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อาคารของไทยปรากฏอยู่ ใ น
กฎหมายหลายฉบับ แบ่งออกเป็น
1. กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ 1) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 และ 3) พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
2. กฎหมายระดับกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ได้แก่ 1) กฎกระทรวง
ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 2) กฎกระทรวงที่ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
คือ กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห าร จัดการ และดาเนินการด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการท างานส าหรั บ ลู ก จ้ า งและประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่องข้อกาหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟทาง
อากาศของอาคาร
ซึ่ง พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย เอาไว้ ส่ ว นกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฎกระทรวง”) และประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
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(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวง”) ได้กาหนดหน้าที่ของเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร
(นายจ้าง) ในการป้องกันอัคคีภัยในอาคารไว้ สรุปได้ 16 ข้อ ดังนี้
1. ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร และตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 2-3)
2. ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนป้อ งกั นและระงั บ อั คคี ภั ย ประกอบด้ ว ยการตรวจตรา
การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทา
ทุกข์ ซึ่งได้เก็บไว้ ณ สถานที่ทางานพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เสมอ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 4)
3. ต้องแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้ลูกจ้างทราบก่อน
การปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานหรือไปทางาน ณ สถานที่ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 6)
4. ต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง
ซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทางานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้ภายในเวลา
ไม่เกินห้านาที (กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9)
5. ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุ กชั้นทั้งระบบแจ้ง เหตุ
อัตโนมัติและระบบที่ต้องใช้มือบังคับเพื่อให้ทุกคนในอาคารได้ยินทั่วถึง และมีการทดสอบ
ระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 33)
6. ต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสาหรับเส้นทางหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าเพื่ อการหนีไฟ และสาหรับใช้กับอุปกรณ์
ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 10)
7. ต้ อ งจั ด ให้ มี ป้ า ยบอกทางหนี ไ ฟที่ มี แ สงสว่ า งในตั ว เองหรื อ ใช้ ไ ฟส่ อ ง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา และตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
8. ต้องจัดให้มีระบบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอ
ในทุ ก ส่ ว นของอาคาร พร้ อ มเครื่ อ งดับเพลิ ง แบบเคลื่ อนย้ า ยได้ ตามมาตรฐาน มอก.
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ตามชนิ ด ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ อ าคาร และมี ก ารตรวจสอบความพร้ อ มใช้ อ ย่ า งน้ อ ย
ทุก 6 เดือน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 12-13, ประกาศกระทรวง ข้อ 14-16)
9. ต้องดาเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังนี้ (1) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน (2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ไม่มีสิ่งกีดขวาง (3) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบความพร้อมใช้งานไม่ น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้งพร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 16)
10. ต้ อ งจั ด ลู ก จ้ า งเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดั บ เพลิ ง พร้ อ มอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงประจาอยู่ตลอดเวลาที่มีการทางานในสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง (กฎกระทรวงฯ ข้อ 17)
11. ต้องดาเนินการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่ งก่อเกิดการกระจายตัวของความ
ร้อนและการสะสมความร้อน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ
ข้อ 18)
12. ต้องดาเนินการเพื่ อป้องกันอัคคีภั ยอย่างเคร่ งครัด กรณีที่มี เก็บ หรือ
ขนถ่ า ยวั ต ถุ ไ วไฟหรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด หรื อ กรณี ก ารเก็ บ ถั ง ก๊ า ซชนิ ด เคลื่ อ นย้ า ยได้ ช นิ ด
ของเหลว หรือวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย (กฎกระทรวงฯ ข้อ 19-22, ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 23)
13. ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสาหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคารด้วย
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 25-26)
14. ต้องจัดให้มีการดาเนินการ ดังนี้ (1) จัดให้มีกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
และระงับอัคคีภัย (2) จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ 28, ประกาศกระทรวงฯ
ข้อ 34)
15. ต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ฝึกซ้อมดับเพลิงและทุกคนฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟออกจากอาคารพร้อมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อย
กว่ า 30 วั น ให้ น ายจ้ า งส่ ง แผนการฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง และฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ ไปยั ง
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ และรายงานผลการฝึกซ้อม ภายใน 30
วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 27-30, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 19, 36)
16. ต้องจัดลูกจ้างเพื่อทาหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการงาน
ในจานวนที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับ เพลิ ง
อย่างครบถ้วน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 17, ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 20-21)
ผลการศึกษาของผู้วิจัย จากงานวิจัยอื่นและแหล่งข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคารของเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร พบสาเหตุ/ปัจจัยของการเกิด
อัคคีภัยหลายประการ ดังนี้. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติชารุดไม่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ และเส้นทางหนีไฟมี สิ่งกีดขวาง (วิชัย สุขคลีวนัติ และ อภิชาต แจ้งบารุง,
2554) ความบกพร่องของระบบการป้องกันอัคคีภัย ทั้งระบบโครงสร้างตัวอาคารและ
ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (จักรกฤษณ์ มะดารักษ์, 2554) เครื่องมืออุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยมีน้อยและไม่ได้มาตรฐาน การจัดการเหตุ ทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุ
ยังไม่ดีพอ และปัญหาด้านการจัดการจราจร (สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา, 2559) ส่วน
กรณีศึกษาต่างประเทศพบว่ าแม้ อาคารที่มี ความมั่นคงสูงก็ อาจเกิด เหตุ เพลิง ไหม้ ไ ด้
และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสาลักควัน (เหตุก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรดเซ็ น
เตอร์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา, 2001) การสะสมของขยะในอาคาร วัสดุตกแต่งอาคารที่
ติดไฟได้ และการไม่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) เป็นสาเหตุของอัคคีภัย
(เหตุเพลิงไหม้ Grenfell Tower ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, 2017) การฝ่าฝืน
กฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคารของผู้บริหาร และขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
เป็นสาเหตุสาคัญของอัคคีภัย (เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าวินเทอร์ เชอร์รี่ ในเมืองเคเมโรโว
เขตสหพันธ์ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย, 2018)
จากกรณี ศึ ก ษาข้ า งต้ นทั้ ง ของไทยและต่า งประเทศ พบว่ า สาเหตุ ห ลั กของ
อัคคีภัยอาคาร เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายของเจ้าของอาคาร และการไม่ทาหน้ าที่ให้
สมบูรณ์ของหน่วยงานภาครัฐและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัย
อาคารของเจ้าของอาคารคือ 1) โครงสร้างอาคารไม่เอื้ออานวยต่อการติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัยตามมาตรฐาน 2) อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ไ ม่ได้มาตรฐาน ผิดประเภท ชารุด
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หรือไม่สามารถใช้งานได้ 3) นาวัสดุตกแต่งอาคารที่ง่ายต่อการติดไฟมาใช้และ 4) เส้นทาง
หนีไฟถูกปิดกั้น หรือมีสิ่งกีดขวาง
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากรณีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า เจ้าของ/ผู้ดูแ ลอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน
อัคคีภัยอาคารได้ครบถ้วยสมบูรณ์หรือไม่ เพียงใด เพราะมีผลกระทบกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชนผู้ใช้บริการโดยตรง
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
จากทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (NPM) ที่ ว่ า รั ฐ สมั ย ใหม่ ไ ม่
สามารถดาเนิ นการเองตามนโยบายได้ทุกเรื่อง จึงจาเป็นต้องให้เอกชนเข้ามาดาเนิน
การแทนรัฐมากขึ้น โดยรัฐปรับบทบาทเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และเอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการ (Implementer) แทนรัฐ (Osborne, D. & Gaebler, T, 1992) แต่ก็มีบาง
กรณีที่เอกชนอาจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ก็เป็นได้
เช่น กรณีการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์การค้านั้นรัฐไม่สามารถเข้าไปดาเนินการเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงต้องมอบหมายให้เอกชนเจ้าของอาคารดาเนินการแทน กระบวนการ
เริ่ ม ต้ น จากภาครั ฐ เป็ น ผู้ อ อกกฎหมายป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และก าหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ
บริษัทเอกชนคือ เจ้า ของศูน ย์ การค้ าเป็นผู้ ดาเนิน การตามกฎหมาย (Implementer)
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยราชการ (Regulator) แต่อาจเป็นไปได้ที่เจ้าของ
อาคารศูนย์การค้าไม่ได้ด าเนิน การตามกฎหมายป้องกันอัคคี ภั ยอาคารอย่า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เนื่องจากมีเหตุปัจจัยบางประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในรูปที่ 1 แสดง
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ดังนี้.
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รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ “อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่” (มีขนาด
พื้นที่ให้บริการเกินกว่า 250,000 ตารางเมตรขึ้นไป) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยความสูญ เสียสูง จานวน 19 แห่ง
(สมาคมศูนย์การค้าไทย, 2562)
การเลื อ กกรณี ศึ ก ษาได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กไว้ 4 ประการ คื อ
1) สั ง กั ด กลุ่ ม ศู น ย์ ก ารค้ า ต่ า งกั น 2) สถานที่ ตั้ ง และสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งกั น 3) ลั ก ษณะ
กายภาพและอายุของอาคารต่างกันและ 4) จานวนร้านค้า และพนักงานในศูนย์การค้า
ต่างกัน คัดเลือกจากเขตกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (A) และจากเขตปริมณฑล จานวน
1 แห่ง (B)
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ข้อมูลที่จัดเก็บ คือ (1) ข้อมูลเอกสาร (Document) ได้มาจากแหล่งกฎหมาย
เฉพาะ และจากศูนย์การค้าที่เข้าศึกษา (2) ข้อมูลจากการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลการป้องกันอัคคีภัยอาคาร ได้มาจากการสัมภาษณ์ (3) ข้อมูล
การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มาจากการสังเกต และการสัมภาษณ์เจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร
ศูนย์การค้า โดยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกการสังเกตความครบถ้วนและ
ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ แบบบันทึกขั้นตอนรายละเอียดของกิจกรรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และแบบสัมภาษณ์เจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารศูนย์การค้า และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ซึ่งศูนย์การค้าต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสิ้นจานวน 16 ข้อ จากนั้นลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มและตีความว่าศูนย์การค้าแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามหัวข้อที่
กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร โดยได้กาหนดเกณฑ์การให้น้าหนัก
คะแนนของการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อไว้ 3 ระดับ คือ 1) ทาได้มาก = 3 คะแนน 2) ทาได้
น้อย = 2 คะแนน และ 3) ไม่ทา = 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 48 คะแนน) รวบรวมคะแนน
ที่ได้ในแต่ละหัวข้อ แล้วเปลี่ยนฐานน้าหนักการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคาร
ของแต่ ล ะศู น ย์ ก ารค้ า เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ แล้ ว น าคะแนนที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะศู น ย์ ก ารค้ า มา
เปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์ถึงปัจจัย (ตัวแปรต้น) ที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติตาม
กฎหมายป้องกันอัคคีภัยในอาคารศูนย์การค้าแต่ละแห่ง จากนั้นจึงสรุปผลการศึกษาวิจัย
นาเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาการด าเนิ น การตามกฎหมายป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อาคารของ
กรณีศกึ ษาศูนย์การค้าทัง้ 2 แห่ง มีดงั นี้
ศู น ย์ ก ารค้ า A: มี ลั ก ษณะทางกายภาพเป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า เก่ า แก่ ข นาดใหญ่
อายุอาคาร 35 ปี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคาร 8 ชั้น มีพื้ นที่
ให้บริการประมาณ 270,000 ตารางเมตร มีร้านค้าประมาณ 1,800 ร้าน พนักงาน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ประมาณ 3,500 คน ลูกค้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 70,000 คน มีการจัดกาลังพลแผนก
ป้องกันเพลิงในอาคารโดยเฉพาะ เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อาคารใน 3 ด้ า น คื อ ด้ า นบุ ค ลากร (Fireman) ด้ า นอุ ป กรณ์
(ถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับพื้ นที่อาคาร) และด้านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งจากัด
เฉพาะพนักงานร้านค้าครัวร้อนและพนักงานใหม่เท่านั้น กิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย
ที่ทาในแต่ละปี คือ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและการซ้อม
แผนอพยพหนีไฟประจาปี
หน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลคือ สถานีดับเพลิงบรรทัดทองซึ่งในแต่ละปีได้เข้า
ไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่พนักงานในศูนย์การค้าปีละ 1 ครั้ง
(ได้แนะนาให้แก้ไขเรื่องการอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด) 2) เข้า
ร่วมตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารปีละ 1 ครั้ง (ได้แนะนาให้แก้ไขเรื่องถังดับเพลิง
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายในศูนย์การค้า) 3) เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง และ 4) เข้าร่วมตรวจการซ้อมแผนอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง (ได้แนะนา
ให้ซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง คือมอบอานาจ ผอ.ดับเพลิงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อไม่
สามารถควบคุ ม เพลิ ง ได้ ) รวมทั้ ง สิ้ น ปี ล ะ 4 ครั้ ง โดยจากการติ ด ตามผลค าแนะน า
ทางศูนย์การค้ายังไม่ได้ปฏิบัติทั้ง ข้อ 1 และ 2 (ผู้ดูแลอาคารแจ้งว่าเป็นนโยบายของ
ผู้บริหาร) ส่วนข้อที่ 4 อยู่ระหว่างรอผลการดาเนินการในรอบการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ปีถัดไป
ส่วนผลการปฏิบัติตามกฎหมาย จานวน 16 ข้อนั้น ศูนย์การค้า A ทาได้มาก
(ถูกต้อง ครบถ้วน) จานวน 13 ข้อ และทาได้น้อย (ไม่ครบถ้วน) จานวน 3 ข้อ ได้คะแนน
รวม 45 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของข้อกาหนดทาง
กฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคาร ส่วนข้อที่ไม่ทานั้น ไม่มีเลย
ศูนย์การค้า B: ลักษณะทางกายภาพเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อายุอาคาร
5 ปี ตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) มีพื้นที่อาคารรวม
กว่า 550,000 ตารางเมตร มีร้านค้าประมาณ 400 ร้าน พนักงานประมาณ 2,800 คน
และมีลูกค้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 90,000 คน มีการจัดกาลังพลแผนกป้องกันเพลิงใน
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อาคารโดยเฉพาะ (Fireman) เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบให้ความสาคัญกับการป้องกันอัคคีภัย
อาคาร ไม่ มี ก ารจ ากั ด งบประมาณด้ า นนี้ มี ร ะบบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ที่ ทั น สมั ย
เหมาะสมกับพื้ นที่ในอาคารและจานวนที่เหมาะสม มีการตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งสม่ าเสมอ กิ จ กรรมด้ า นการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ที่ ท าในแต่ ล ะปี
คือ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ประจาปี
หน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลการป้องกันอัคคีภัยคือ สถานีดับเพลิงเสาธงหิน
(บางใหญ่) ในแต่ละปีได้เข้าไปปฏิบัติงานดังนี้ 1) ร่วมตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
ปี ล ะ 2 ครั้ ง 2) ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารอบรมดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น แก่ พ นั ก งานศู น ย์ ก ารค้ า
ปี ล ะ 2 ครั้ ง (ได้ แ นะน าให้ ใ ช้ ถั ง ดั บ เพลิ ง ชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ มี อ ยู่ ใ นศู น ย์ ก ารค้ า มาใช้ ใ น
การฝึกซ้อม) 3) ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ปีละ 1 ครั้ง
และ 4) ร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจาปี ปีละ 1 ครั้ง (ได้แนะนาให้ซ้อมอพยพ
หนี ไฟเสมือนจริง คือมอบอานาจ ผอ.ดับเพลิงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อไม่สามารถ
ควบคุมเพลิงได้) รวมทั้งสิ้นปีละ 6 ครั้ง และจากการติดตามผลคาแนะนา ทางศูนย์การค้าฯ
ได้แก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติในข้อ 2 แล้ว ส่วนข้อที่ 4 อยู่ระหว่างรอผลการดาเนิน
การในรอบการซ้อมแผนอพยพหนีไฟปีถัดไป
ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย จานวน 16 ข้อ นั้น ศูนย์การค้า B ทาได้มาก (ถูกต้อง
ครบถ้วน) ทั้ง 16 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อกาหนดทางกฎหมายป้องกันอัคคีภัย
อาคาร
จึงสรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ว่า บริษัทเอกชนประเภทศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน
อัคคีภัยอาคารได้เฉลี่ยร้อยละ 96.88 ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงผลการดาเนินการตามกฎหมายป้องอัคคีภัยอาคารของศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินการตามกฎหมายป้องอัคคีภัยอาคารของบริษัทเอกชน
ประเภทศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่ามี
3 ประการ ได้แก่ 1) ความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
กากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย (ความถี่ในการเข้าตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและ
กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยอาคาร ความเข้มข้นในการติดตามผลคาแนะนา และการเอา
จริ ง เอาจั ง ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเมื่ อ พบการฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าแนะน า
2) นโยบายของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องการประหยัดงบประมาณการป้องกันอัคคีภัยทั้ง
3 ด้าน คือด้านบุคลากร (Fireman) ด้านอุปกรณ์ (ถังดับเพลิง) และด้านการจัดอบรม
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ดับเพลิงขั้นต้น (ตัวแปรต้น) และ 3) จานวนร้านค้า/พนักงานที่มีจานวนมาก ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อระบบการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย (ตัวแปรแทรกซ้อน)
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มีส่วนที่เหมือนกันกับข้อค้นพบในงานวิจัย
อื่น ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว ดังนี้ 1) ส่วนที่เหมือนคือ พบว่าความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย มีผลต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายของเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าวิน
เทอร์ เชอร์รี่ ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย , 2018 และ 2) ส่วนที่แตกต่างกันมี 3 ประเด็น
ประเด็นแรกคือ การศึกษาเรื่องนี้พบว่าจานวนร้านค้า/พนักงาน (ตัวแปรแทรกซ้อน) มีผล
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร แต่ไม่ปรากฏว่ามีผลในงานวิจัย
อื่น ๆ ทั้งงานวิจัยของ วิชัย สุขคลีวนัติ และอภิชาต แจ้งบารุง, 2554 จักรกฤษณ์ มะดารักษ์,
2554 และสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา, 2559 ส่วนประเด็นที่สองคือ ปัจจัยโครงสร้างของ
อาคาร ทางหนีไฟ วัสดุตกแต่งอาคารและระบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอาคารที่
ได้ศึกษาในเรื่องนี้ไม่พบว่ามีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยของเจ้าของ
อาคาร เหมือนอย่างเช่นที่พบว่ามีผลในงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ มะดารักษ์ , 2554 แต่
อย่างใด
อาจกล่ า วได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ ค้ น พบในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ท้ า ทายทฤษฎี NPM
(Catalytic government, steering rather than rowing) ที่ เ สนอให้ “รั ฐ ถื อ หางเสื อ
(กากับดูแล) เอกชนพายเรือ (นานโยบายสาธารณะมาปฏิบัติ) ” เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ภารกิจการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสาธารณะอย่างศูนย์การค้านี้ เป็นภารกิจที่กระทบต่อ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนโดยตรง จึงต้องดาเนินการอย่างมืออาชีพ
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ในการศึกษาเรื่องนี้พบว่าผู้บริหารต้น
สังกัดศูนย์การค้า A มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่า ยในการป้องกันอัคคีภัยอาคาร ทั้งด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ และการจัดอบรมดับเพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของสถิติการเกิดอัคคีภัยที่
ค่อนข้างสูง และถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว
ก็ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามและไม่ปรากฏว่ามีการบังคับใช้กฎหมายใด ๆ กับทางศูนย์การค้า
แห่งนี้ ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐ “การถือหางเสือ” หรือ Regulator ที่ผ่านมา
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นั้นไม่ได้ผล เนื่องจากศูนย์การค้า “คนพายเรือ” หรือ Implementer ไม่ยอมปฏิบัติตาม
กฎหมายป้องกันอัคคีภัยให้ครบถ้วน และรัฐเองก็ยังไม่ไ ด้ทาหน้าที่ของตนอย่างที่ ควร
จะทา
อนึ่ง ในการศึกษาเรื่องนี้พบว่าการนาแนวคิด NPM ดังกล่าวข้างต้นมาใช้อาจ
ประสบผลสาเร็จในบางกรณี อย่างเช่นกรณีศูนย์ค้า B เนื่องจากเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคาร
ศูนย์การค้า B ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายป้องกันอัคคีภัยอาคารกาหนดไว้ทั้ง 16 ข้ออย่าง
ครบถ้วน จึงถือว่าได้ทาหน้าที่ของตนในฐานะ Implementer/rowing ได้อย่างสมบูรณ์
และในขณะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (สถานีดับเพลิงท้องถิ่น) ผู้กากับดูแลด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยอาคารได้เข้าตรวจตรา ให้คาแนะนา และติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ก็ถือว่าได้ทาหน้าที่ Regulator/steering ได้อย่างดีเช่นกัน
โดยสรุป หลักการตามทฤษฎี NPM “รัฐถือหางเสือ -เอกชนพายเรือ ” ที่จะ
ประสบผลสาเร็จได้อย่างสมบูรณ์นั้นต้องเริ่มที่ภาครัฐซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีเครื่องมือที่
ครบถ้วนชัดเจนทั้ง 3 ประการ คือ 1) กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะสาหรับเรื่อง
นั้น ๆ 2) ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน และ 3) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและเด็ดขาด
ซึ่งเมื่อภาครัฐผู้กากับดูแล (ผู้ถือหางเสือ) ได้ทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งสมบูรณ์ตามที่
กฎหมายให้อานาจแล้ว ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เอกชนผู้ได้รับมอบหมาย (โดยกฎหมาย)
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วนด้วยเช่นกัน เพราะมิฉะนั้น
จะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันจะส่งผลเสียต่อการดาเนินธุรกิจของตนอย่าง
แน่นอน ขณะเดียวกันที่ในความเป็นจริงกาลังพลภาครัฐมีน้อย อาจไม่สามารถกากับดูแล
เอกชนได้ทั่วถึงจึงจาเป็นต้องนามาตรการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจมาใช้กับเอกชนผู้ปฏิบัติ
ด้วย เช่นมาตรการลดภาษีประจาปี มาตรการสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดอบรม
หรือมาตรการมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นที่ชนะการประกวดแข่งขันด้านต่าง ๆ เป็นต้น
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเอกชน (ผู้พายเรือ) และลดภาระการควบคุม
ของรัฐ (ผู้ถือหางเสือ) ได้เป็นอย่างมาก ตรงกันข้ามกับการไม่ทาหน้าที่อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแล เนื่องจากไม่มีเครื่องมือหรือมาตรการที่
ครบถ้วนชัดเจน ก็จะส่งผลให้เอกชนละเลยไม่ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดไว้เช่นกัน
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อย่างเช่นกรณีของศูนย์การค้า A ซึ่งภาครัฐขาดความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้
เกิดนโยบายประหยัดงบประมาณด้านการป้องกันอัคคีภัยของผู้บริหารอาคาร ทาให้ขาด
งบประมาณจัดซื้อถังดับเพลิงใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในอาคาร (ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแนะนา) และต้องงดการจัดจ้าง Fireman เพิ่ม จึงส่งผลต่อเนื่องถึงข้อจากัดในการ
อบรมดับเพลิงขั้นต้นที่ไม่ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดในอาคาร และผลจากปัจจัยดังกล่าว
ก็อาจนาไปสู่สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยที่สูงขึ้น
แต่ถึงกระนั้นแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายป้ องกันอัคคีภัยโดย
เฉพาะเจาะจงกั บ อาคารศู น ย์ ก ารค้ า แต่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง ของภาครั ฐ
(ผู้ถือหางเสือ) ก็เป็นแรงผลักดันให้เอกชน (ผู้พายเรือ) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
ได้เช่นกัน อย่างเช่นกรณีศูนย์การค้า B ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลด้านการป้องกัน
อัคคีภัย (สดพ.เสาธงหิน และ ปภ.นนทบุรี)ได้เข้าตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารปีละ 6 ครั้ง ส่งผลให้ผู้บริหารศูนย์การค้า B มีนโยบายปฏิบัติ
ตามกฎหมายป้ อ งกั น อั ค คีภั ย อาคารอย่ า งเคร่ ง ครั ด และสามารถท าตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดไว้ครบทั้ง 16 ข้อ (100%) ข้ อค้นพบของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการปฏิ บัติต ามกฎหมายป้ องกัน อัค คี ภั ยอาคารของเอกชนเจ้า ของอาคาร
ศูนย์การค้านั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 2) นโยบายของผู้บริหารต้นสังกัดที่
ต้องการประหยัดงบประมาณการป้องกันอัคคีภัย และ 3) จานวนร้านค้า/พนักงานที่มี
จานวนมาก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลสรุปการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ภาครัฐ
พิจารณา ดังนี้

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

1) ควรเสนอตรากฎหมายป้องกันอัคคีภัยสาหรับศูนย์การค้า และ
อาคารสาธารณะโดยเฉพาะ และมีบทบัญญัติเรื่องเส้นทางหนีไฟสาหรับคนพิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชราให้ชัดเจน
2) ควรเพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการบังคับใช้ กฎหมายป้องกัน
อัคคีภัยในอาคารสาธารณะอย่างจริงจัง เช่น มาตรการเข้าตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มาตรการจับ -ปรับในอัตราสูงสุด กรณีตรวจสอบพบว่ามี
การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มี
หน้าที่กากับดูแลให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ข้อเสนอแนะการวิจัย
หลังจากที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้ว ผู้ศึกษาพบว่ายังมีประเด็นที่ควรมีการศึกษา
ต่อเนื่องไปอีก ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างการดาเนินการตามกฎหมาย
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของบริษัทเอกชนประเภทศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด
2) ควรมีการศึกษาเรื่องคุณภาพและคุณสมบัติของถังดับเพลิง และ
อันตรายของการใช้ถังดับเพลิงที่ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
3) ควรมีการศึกษาเรื่องนโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550).
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