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1. บทน า 

 การเกิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุของความสูญเสียที่ตามมาอย่างมากมายมหาศาลทั้งความสูญเสียทางตรง
และทางอ้อม การประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดความสูญเสีย
เหล่านั้นลงได้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิด เทคนิคในการประ เมินความเสี่ยง
การเกิดอัคคีภัยที่นิยมใช้ประเภทหนึ่งคือการน าหลักสถิติมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ในบทความนี้
จะอธิบายหลักการประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักสถิติมาช่วยในการประเมินโดยจะใช้กรณีศึกษาของการเกิด
อัคคีภัยในประเทศจีน 

 

2. เนื้อหา 

การประเมินความสี่ยงจากอัคคีภัย (Fire Risk Assessment) 

 ความเสี่ยงจากอัคคีภัยถูกก าหนดเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเพลิงไหม้และผลที่ตามมา
หรือขอบเขตของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเกิดเพลิงไหม้ [1]การประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
หมายถึง การประเมินความเสี่ยงต่อทั้งบุคคลและทรัพย์สิน มีมาตรการเชิงปริมาณมากมายส าหรับความเสี่ยง
จากไฟไหม้ เช่น อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร  100000 คน อัตราการเสียชีวิตประจ าปี และการสูญเสีย
อายุขัย เป็นต้น [2] ในบทความนี้ความเสี่ยงของการเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัย (FRo) และความเสี่ยงของการ
สูญเสียทรัพย์สินโดยตรง (FRp ) คือเลือกเป็นดัชนีความเสี่ยงในการหาปริมาณความเสี่ยงในอาคารที่อยู่อาศัย 
ดังสมการ 

                                    
 
                                                               (1) 

                                                                                (2)   

 



โดยที่ Pf  คือความน่าจะเป็นของการเกิดเพลิงไหม้ Co/f  คือจ านวนผู้เสียชีวิตที่ถึงก าหนดต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
และ Cp/f f คือ การสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุ 

 

กรณีศึกษา:  

1. ความน่าจะเป็นของการเกิดไฟไหม้ (Probability of Fire Occurrence) 

 ในการประมาณการความเสี่ยงในเชิงปริมาณ จ าเป็นต้องมีความรู้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ของการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถิติไฟไหม้  โดยการก าหนดหน่วยเวลาเป็น 1 ปี ความน่าจะเป็นของการ
เกิดเพลิงไหม้ถูกก าหนดโดยจ านวนการเกิดเพลิงไหม้ต่อหน่วยพ้ืนที่ภายใน 1 ปี โดยที่หน่วยเป็น 'ครั้ง/ปี ตร.ม. 
การศึกษาก่อนหน้านี้[3] แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการเกิดเพลิงไหม้นั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ชั้นบนของ
อาคาร ดังนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยที่ประเมินแล้วสามารถ ค านวณได้โดย
การคูณความน่าจะเป็นของเพลิงไหม้ด้วยพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร ตามสถิติประจ าปีของจีนปี 2010 ถึง 2011 
[4][5] พ้ืนที่ใช้สอย ทั้งหมดของอาคารที่อยู่อาศัยเป็นผลคูณของพ้ืนที่อาคารที่พักอาศัยต่อหัวและประชากรใน
เมือง จ านวนเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคารที่พักอาศัยสามารถหาได้จาก China Fire Services  การรวมข้อมูล
ทางสถิติทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการเกิดขึ้นของไฟสามารถท าได้โดยการหารจ านวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพ้ืนทีใ่ช้สอยทัง้หมด แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความน่าจะเป็นของการเกิดเพลิงไหม้ของประเทศจีนระหว่างปี 2005-2010 

 

 

2. ผลลัพธ์ความสูญเสียจากการเกิดเพลิงไหม้ (Expected Consequences of Fire Occurrence)  

 ผลที่ตามมาของการเกิดไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตมากกว่าผู้ครอบครอง แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับการสูญเสียทรัพย์สินและธุรกิจ ในการศึกษานี้ ผลที่ตามมาของการเกิดไฟไหม้อาคารที่พักอาศัย
จ ากัดเฉพาะการเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัยและการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรง ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
ไฟไหม้ การบาดเจ็บจากไฟไหม้ และการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงในอาคารที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2010 



ในประเทศจีน ตารางแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้และการบาดเจ็บจากไฟไหม้ลดลงอย่างมาก
ทุกปี การสูญเสียทรัพย์สินทางตรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ กับการพัฒนาทางเลือกของเศรษฐกิจจีนท าให้ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้โดยเฉลี่ยต่อปีและการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงในอาคารที่ อยู่อาศัยคือ 1,154 
และ 249,549,000 หยวน (RMB) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้ การบาดเจ็บจากไฟไหม้ และการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงใน
อาคารที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2005 ถึง 2010 ในประเทศจีน 

 

3. ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่พักอาศัย (Average Fire Risks in Residential Buildings) 

 ตารางที่ 3 แสดงความเสี่ยงเฉลี่ยต่อปีของการเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัย (FRo) และการสูญเสียทรัพย์สิน
โดยตรง (FRp) ตามท่ีค านวณโดยสมการ (1) และ (2) หากรวมเพลิงไหม้ท้ังหมดในอาคารที่พักอาศัย ความเสี่ยง
สะสมของการเสียชีวิตของผู้ครอบครองคือ 3.57* 10-3 ราย/ปี m2  ซึ่งตัวเลขนี้ตีความได้สองแบบ ประการ
แรก บ่งชี้ว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่อหน่วยของพ้ืนที่ ใช้สอย ในอาคารที่อยู่อาศัยคือ 3.57 รายเสียชีวิตใน 
1,000 ปี ซึ่งเป็นจ านวนน้อย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจหมายความว่าด้วยอาคารที่อยู่อาศัยที่มีพ้ืนที่ ใช้สอย
ประมาณ 100,000 m2  มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต 357 ชีวิตในหนึ่งปีซึ่งไม่ใช่จ านวนน้อยเลย ในท านอง
เดียวกัน ความเสี่ยงสะสมของการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงคือ 734 หยวน (RMB)/ปี m2  ค่านี้สอดคล้องกับ
ประมาณ 734,000 หยวน (RMB) ส าหรับอาคารที่อยู่อาศัยที่มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,000 m2 ในหนึ่งปี 

 

ตารางที่ 3 ค่าความเสี่ยงไฟไหม้ของอาคารที่อยู่อาศัยในประเทศจีนระหว่างปี 2005 ถึง 2010   

 



3. สรุป 

 ความเสี่ยงจากไฟไหม้ของอาคารที่อยู่อาศัยได้รับการประเมินในบทความนี้ใช้หลักสถิติในการประเมิน 
แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อความเสี่ยง แต่โดยทั่วไปสามารถลดลงเป็นผลจากความน่าจะเป็นของการ
เกิดเพลิงไหม้และผลที่ตามมาของการเกิดเพลิงไหม้ ความเสี่ยงของการเสียชี วิตของผู้อยู่อาศัยและความเสี่ยง
ของการสูญเสียทรัพย์สินโดยตรงคือใช้เพ่ือแสดงระดับความเสี่ยงของอาคารที่อยู่อาศัย  จากสถิติการลุกไหม้ 
ความเสี่ยงจากไฟไหม้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ดีขึ้นเมื่อใดและที่ใด 
ยิ่งกว่านั้น ข้อมูลสถิติเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบาดเจ็บ
ล้มตายและการลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ส ารวจ 
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