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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 2.เพ่ือจาํลอง

และเปรียบเทียบเวลาในการอพยพหนีไฟ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การอพยพตามค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรม, การอพยพตามแผน

ฝึกซอ้มของโรงเรียน และการอพยพโดยให้แต่ละบนัไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ีใกลเ้คียงกนั ทาํการศึกษาท่ีอาคารเรียนท่ีมี

ความสูง 36.2 เมตร มีบนัไดทั้งหมด 3 บนัได มีจาํนวนผูใ้ชอ้าคารทั้งส้ิน 2,867 คน คาํนวณตามมาตรฐาน NFPA 101, 

Life Safety Code โดยใชโ้ปรแกรม Pyrosim ในการจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหม ้พบวา่อุณหภูมิบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิง

ไหมจ้ะเป็นอนัตรายต่อผูอ้พยพภายในเวลาเพียง 78 วนิาที และค่าก๊าซพิษ (Fractional Effective Dose; FED) มีค่า 0.3 ท่ี

เวลา 1,825 วินาที ซ่ึงค่าก๊าซพิษ (FED) ท่ีวดัไดต้อ้งมีค่าไม่เกิน 0.3  ผูอ้พยพจึงจะมีความปลอดภยั และทาํการจาํลอง

การอพยพหนีไฟดว้ยโปรแกรม Pathfinder พบวา่ พฤติกรรมการอพยพโดยให้แต่ละบนัไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ีใกลเ้คียง

กนัใชเ้วลาในการอพยพนอ้ยท่ีสุด คือ 2369.8 วินาที รองลงมาเป็นพฤติกรรมการอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน 

คือ 2688.8 วินาที และสุดทา้ยเป็นพฤติกรรมการอพยพตามค่าเร่ิมของโปรแกรม คือ 3116 วนิาที พฤติกรรมการอพยพ

ทั้ง 3 รูปแบบ ผูใ้ชอ้าคารสามารถอพยพออกจากอาคารภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมงตามท่ีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) กาํหนด ดงันั้นการอพยพหนีไฟในอาคารน้ีสอดคลอ้งตามกฎหมาย   

 

คาํสําคญั: การจาํลองเพลิงไหม้,การจาํลองการอพยพหนีไฟ, อาคารสูง 

 

Abstract 

This research aims to 1) simulate the fire in the laboratory, 2) compare 3 different types of scenarios fire 

evacuation time which are evacuation according to the program’s default setting, evacuation according to the 

training plan of the school and evacuation by assigning similar number of occupants in each stair (our suggestion). 

The study was done using a model of a high-rise school building. The building was 36.2 m. high and has 3 exit 
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stairs. The maximum number of occupants in the building was 2,867 people which was calculated in accordance to 

NFPA 101, Life Safety Code. The Pyrosim software was used to simulate the fire in the laboratory. The result 

showed that the temperature would be dangerous to the occupants within 78 seconds and the fractional effective dose 

(FED) was 0.3 at 1825 second. The FED value must not exceed 0.3, then the occupants would be safe. The 

simulations of 3 different types of fire evacuation were done by the Pathfinder software. The result showed that the 

evacuation according to our suggestion was the fastest (2369.8 seconds), followed by the evacuation according to the 

training plan of school (2688.8 seconds), and the last one was the evacuation from the program’s default setting 

(3116 seconds). All scenarios could evacuate under 1 hour as prescribed by the Ministerial Regulation No. 33 (B.E. 

2535). Therefore, fire evacuation in this building was in accordance with the law. 

 

Keywords: Fire Simulation, Fire Evacuation Simulation, High-rise Building 

 

1. บทนํา 

อุบัติภยัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดคิด  ซ่ึงแต่ละคร้ังก็นํามาซ่ึงความเสียหายทั้ งต่อร่างกายและ

ทรัพยสิ์นอย่างเป็นจาํนวนมาก  จากสถานการณ์อคัคีภยัของประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ.2560 มี

อคัคีภยัเกิดข้ึนกวา่ 58,000 คร้ัง  มีผูเ้สียชีวิตกวา่ 2,000 คน และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บกวา่ 5,200 คน มูลค่าความเสียหายรวม

แลว้กวา่ 40,000 ลา้นบาท โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดในวดั/โรงเรียน/สถานท่ีราชการกว่า 3,000 คร้ัง (ศูนยอ์าํนวยการ

บรรเทาสาธารณภัย, 2562) นอกเหนือจากอัคคีภัยแล้วอุบัติภัยอ่ืนก็มีความรุนแรงไม่ต่างกัน ดังนั้ น หากมีการ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีผูใ้ช้อาคารเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ียงัขาดความเขา้ใจในหลกัของ

ความปลอดภยั และขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันั้น การเตรียมความพร้อม

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนจึงนบัวา่เป็นส่วนท่ีสาํคญัเพ่ือปกป้องบุคลากรของชาติในอนาคต  โดยการเตรียมความ

พร้อมขณะเกิดเหตุฉุกเฉินแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ ซ่ึงผู ้

ท่ีมีบทบาทหลกัในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุและหลงัเกิดเหตุจะเป็นผูอ้าํนวยการ ครูและบุคลากรของทาง

โรงเรียน แต่ในขณะเกิดเหตุนั้นนกัเรียนจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นอาคารเรียน  ซ่ึงจะตอ้งอพยพออกจากอาคาร

เรียนให้รวดเร็วท่ีสุด หากแต่ว่าการฝึกซ้อมอพยพนั้นจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและบุคลากรท่ีมีความรู้  นอกจากนั้นหาก

ตอ้งการท่ีจะสมมติเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละอุบติัภยัก็จะยิ่งตอ้งใชเ้วลาและการจดัการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น

การใช้โปรแกรมจาํลองการอพยพเพ่ือจาํลองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสําคัญในการจาํลอง

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน  ท่ีแมว้่าในการฝึกซ้อมอพยพจริงไม่สามารถกระทาํได ้ อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลาและ

งบประมาณ สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์จุดบกพร่องไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เพ่ือทาํให้การฝึกซอ้มจริงมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนอีกดว้ย  โดยในงานวจิยัน้ีจะจาํลองการอพยพดว้ยโปรแกรม Pathfinder ซ่ึงคาํนวณการเคล่ือนท่ีของคนโดยใช้

สมการการเคล่ือนท่ีและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการจาํลอง เช่น  ความหนาแน่นของคนในเส้นทางการอพยพ ระยะทาง
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และเวลาในการเดินไปท่ีประตูอพยพ เป็นตน้ และจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมด้ว้ยโปรแกรม Pyrosim ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ท่ีใชก้ารจาํลองการเกิดเพลิงไหม ้โดยมีพ้ืนฐานจาก Fire Dynamic Simulator (FDS) 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

2. เพ่ือจาํลองและเปรียบเทียบเวลาในการอพยพหนีไฟ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การอพยพตามค่าเร่ิมตน้ของ

โปรแกรม 2) การอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน และ 3) การอพยพโดยใหแ้ต่ละบนัไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ี

ใกลเ้คียงกนั 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 ศึกษาแบบแปลนอาคารเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซ่ึงเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกวา้ง, ความยาว และความสูงเป็น 60, 83 และ 36.2 เมตร ตามลาํดบั อาคารมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 9 ชั้น มีบนัไดหนีไฟจาํนวน 3 บนัได โดยมีความกวา้งเท่ากนัคือ 2.25 เมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 1 โดยจะจาํลอง

ลกัษณะทางกายภาพของอาคารตามแบบแปลนเพ่ือให้อตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด สําหรับงานวิจยัน้ีจะทาํการจาํลอง

เพลิงไหมท่ี้หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ท่ีตั้งอยูใ่นชั้นท่ี 6  เน่ืองจากหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์เป็นหอ้งท่ีมีความเส่ียงท่ี

จะเกิดเหตุเพลิงไหมสู้ง 

 

  
รูปที่ 1 โรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 (ซา้ย) และภาพจาํลองโรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 จากโปรแกรม 

PyroSim (ขวา) 

 

3.2 ศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมจาก PyroSim User Manual 2014  และ Pathfinder User Manual 

3.3 การสร้างแบบจาํลอง 

3.3.1 โปรแกรม PyroSim  

3.3.1.1 สร้างโครงข่าย (Mesh) ของแบบจาํลองอาคาร โดยมีขนาดความกวา้งxความยาวxความสูง เป็น 60 

เมตร x 83 เมตร x  36.2 เมตร และกาํหนดขนาดเซลล์ (Cell Size) X, Y และ Z เป็น 150, 200 และ 90 จะได้จาํนวน

เซลลเ์ป็น 2,700,000 เซลล ์ 

3.3.1.2 สร้างแบบจาํลองอาคารตามแบบแปลน และจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

โดยติดตั้งเคร่ืองมือวดัก๊าซพิษ (Fractional Effective Dose, FED) สูงจากพ้ืนอาคาร 2 เมตร เหนือบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม ้
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ซ่ึงค่าก๊าซพิษ (FED) ตอ้งมีค่าตํ่ากว่า 0.3 ผูอ้พยพจึงจะไม่ได้รับอนัตรายจากก๊าซพิษ (International Organization for 

Standardization, 2002)  

3.3.1.3 ประมวลผลโปรแกรม และนาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

3.3.2 โปรแกรม Pathfinder 

3.3.2.1 ถ่ายโอนขอ้มูลไฟลแ์บบจาํลองอาคารจาก PyroSims (.psm)  มายงัโปรแกรม Pathfinder (.pth) 

3.3.2.2 คาํนวณจาํนวนผูใ้ชอ้าคาร (Number of Occupant Load) ตามมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code 

โดยจํานวนผูใ้ช้อาคารจะข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนท่ี (Area) และค่าตวัประกอบความจุของผูใ้ช้อาคาร (Occupant Load 

Factor)  

 

จาํนวนคน =  
ขนาดพ้ืนท่ี (ตารางเมตร)

ค่าตวัประกอบความจุของผูใ้ชอ้าคาร (ตารางเมตรต่อคน)  

 

ตารางที่ 1  ค่าตวัประกอบความจุของผูใ้ชอ้าคาร(Occupant Load Factor) ท่ีใชใ้นอาคารน้ี 

กจิกรรมการใช้อาคาร  ตารางเมตรต่อคน 

การใช้งานประเภทชุมนุมคน   

   การใชง้านหนาแน่น เกา้อ้ีไม่ไดย้ดึติดกบัท่ี  0.65 สุทธิ 

การใช้งานประเภทธุรกจิ    

   การใชง้านประเภทธุรกิจแบบคนหนาแน่น  4.6 

การใช้งานประเภทการศึกษา   

   ห้องเรียน  1.9 สุทธิ 

   ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  4.6 สุทธิ 

การใช้งานประเภทจัดเกบ็   

   กิจกรรมการใชป้ระเภทจดัเก็บ  NA (จาํนวนผูใ้ชอ้าคารสูงสุดท่ีเป็นไปได)้ 

ที่มา: NFPA101 (2015) 

 

ตารางที่ 2  แสดงจาํนวนผูใ้ชอ้าคารทั้ง 9 ชั้น ท่ีคาํนวณตามมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code 

ช้ัน จํานวนผู้ใช้อาคาร (คน) 

1 41 

2 195 

3 449 

4 449 

5 248 

6 138 

7 449 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

263 

ช้ัน จํานวนผู้ใช้อาคาร (คน) 

8 449 

9 449 

รวม 2867 

3.3.2.3 กาํหนดพฤติกรรมของผูอ้พยพเป็น Steering ซ่ึงเป็นอพยพแบบเวน้ระยะห่างระหวา่งตวับุคคลอย่าง

เหมาะสมเพ่ือไปยงัเสน้ทางหนีไฟท่ีสั้นท่ีสุด และกาํหนดลกัษณะของผูอ้พยพ ดงัน้ี ความเร็วในการอพยพบนทางราบ

เป็น 54.12 เมตร/นาที และความเร็วในการอพยพลงบนัไดเป็น 8.87 เมตร/นาที (นิวฒัน์, 2542) และกาํหนดความกวา้ง

ของไหล่ (Shoulder Width) เป็น 36-43.2 เซนติเมตร (ศรีกาญจนา, 2562) 

3.3.2.4 จาํลองพฤติกรรมการอพยพ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

3.3.2.4.1 พฤติกรรมการอพยพตามค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรม 

โดยท่ี pathfinder แยกการจาํลองพฤติกรรมของบุคคลออกจากกนัอยา่งเป็นอิสระ ในค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรม

ผูอ้พยพแต่ละคนจะเคล่ือนท่ีไปยงัทางออกท่ีคาดวา่ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด โดยเวลาท่ีใชจ้ะคาํนวณจากตวัแปร เช่นจาํนวนผู ้

อพยพในบริเวณรอบ ๆ ระยะทางท่ีใชใ้นการเดินทาง เป็นตน้ (Thunderhead Engineering, 2014) 

3.3.2.4.2 พฤติกรรมการอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน 

การอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน จะแบ่งหอ้งออกเป็น 3 กลุ่มตามจาํนวนบนัได โดยกลุ่มท่ี 1 คือ หอ้ง

ท่ีลงทา้ยดว้ย 01 – 04 จะอพยพหนีไฟท่ีบนัได A,  กลุ่มท่ี 2 คือห้องท่ีลงทา้ยดว้ย 05 – 09 จะอพยพหนีไฟท่ีบนัได B  

และกลุ่มท่ี 3 คือ ห้องท่ีลงท้ายด้วย 10 – 12 จะอพยพหนีไฟท่ีบันได C ดังแสดงตามรูปท่ี 2  โดยแต่ละบันไดจะมี

ทางออกสุดทา้ยท่ีบริเวณชั้น 1 ทั้ง 3 บนัไดเพ่ืออพยพไปยงัจุดรวมพล 

 

 
รูปที่ 2 แผนการฝึกซอ้มของโรงเรียน 

 

3.3.2.4.3 พฤติกรรมการอพยพโดยใหแ้ต่ละบนัไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ีใกลเ้คียงกนั 

วตัถุประสงค์ของการอพยพด้วยการจัดจํานวนผูอ้พยพให้ใกล้เคียงกันในแต่ละบันไดเพ่ือเป็นการใช้

ประสิทธิภาพของเส้นทางการหนีไฟให้เต็มประสิทธิภาพท่ีสุด ดังนั้นถา้เส้นทางใดๆ มีการติดขดัของการเดินทาง 

(congestion) จะเป็นตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดคอขวดในการอพยพ ส่งผลถึงเวลาโดยรวมในการอพยพสูงข้ึน ดงันั้นการจดั

A 

B C 
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จาํนวนผูอ้พยพให้มีความใกลเ้คียงกนัในแต่ละเส้นทางจึงเป็นการลดการติดขดัของการอพยพ  จากตารางท่ี 3 แสดง

จาํนวนหอ้งท่ีอพยพในแต่ละบนัได โดยกาํหนดใหผู้อ้พยพนั้นแบ่งเป็นหอ้งเพ่ือความง่ายในการจดัการและแจง้เหตุ 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนห้องท่ีอพยพในแต่ละบนัได 

  
จํานวนห้องที่อพยพในแต่ละบันได 

บันได A  บันได B บันได C 

ชั้น 1 0 1 0 

ชั้น 2 3 3 4 

ชั้น 3 5 4 3 

ชั้น 4 3 4 5 

ชั้น 5 2 3 4 

ชั้น 6 3 2 0 

ชั้น 7 3 5 4 

ชั้น 8 4 3 5 

ชั้น 9 5 4 3 

รวม (ห้อง) 28 29 28 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 จากการจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมโ้ดยโปรแกรม PyroSim ในห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 2700 วินาที 

พบวา่  ค่าก๊าซพิษ (FED) มีค่าสูงสุด คือ 0.44 และอุณหภูมิสูงสุด คือ 126 องศาเซลเซียส ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
รูปที่ 3 แสดงอุณหภูมิและก๊าซพิษท่ีเกิดข้ึนในการจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นห้องปฏิบติัการณ์วิทยาศาสตร์ 

 

4.2 จากการจาํลองการอพยพหนีไฟโดยโปรแกรม Pathfinder ทั้ง 3 รูปแบบ พบวา่ พฤติกรรมการอพยพโดย

ใหแ้ต่ละบนัไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ีใกลเ้คียงกนัใชเ้วลาในการอพยพนอ้ยท่ีสุด คือ 39.29 นาที (2369.8 วนิาที) รองลงมา
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เป็นพฤติกรรมการอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน คือ 44.48 นาที (2688.8 วินาที) และสุดทา้ยเป็นพฤติกรรมการ

อพยพยตามค่าเร่ิมของโปรแกรม คือ 51.56 นาที (3116 วนิาที) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงจาํนวนคนท่ีอพยพออกจากอาคารเทียบกบัเวลา 

 

5. การอภิปรายผล 

ความร้อนเป็นอนัตรายต่อผูอ้พยพหนีไฟ เพราะอาจทาํใหสู้ญเสียนํ้ าในร่างกาย, หายใจติดขดั และเกิดอาการ

ไหม ้ ซ่ึงขีดจาํกดัของอุณหภูมิท่ีรับสมัผสัไดเ้ป็นระยะเวลาสั้น คือ ประมาณ 150 องศาเซลเซียส (CFPA Europe, 2009) 

จากการจาํลองพบวา่ อุณหภูมิบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมสู้งข้ึนถึง 60 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลา 10 วินาที และ

สูงข้ึนถึง 100 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลาเพียง 78 วนิาที  

 
 

ตารางที่ 4 แสดงขีดจาํกดัของระยะเวลาการรับสมัผสัท่ีแต่ละอุณหภูมิ 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระยะเวลาการรับสมัผสั (นาที) 

60 >  30 

100 8 

110 6 

120 4 

130 3 

150 2 

180 1 

 

(International Organization for Standardization, 2002) ก๊าซพิษ (FED) ต้องมีค่าตํ่ ากว่า 0.3 ผู ้อพยพจึงจะ

ไม่ไดรั้บอนัตรายจากก๊าซพิษ ซ่ึงจากผลการจาํลองพบวา่ค่าก๊าซพิษ (FED) จะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีเกิดเพลิงไหม ้

และมีค่าถึง 0.3 ท่ีเวลา 1825 วินาที ดงันั้น ผูอ้พยพควรหนีออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมภ้ายใน 78 วินาที เพ่ือ

ความปลอดภยัจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและอนัตรายจากก๊าซพิษ 
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ตารางที่ 5 แสดงเวลาท่ีผูอ้พยพคนสุดทา้ยเดินผา่นแต่ละบนัไดของทั้ง 3 พฤติกรรม 

พฤติกรรมการอพยพ เวลาท่ีผูอ้พยพคนสุดทา้ยเดินผ่าน ผลต่างของเวลาระหวา่งบนัไดท่ีอพยพเสร็จ

บนัไดแรกกบับนัไดท่ีอพยพเสร็จบนัไดสุดทา้ย  บนัได A บนัได B บนัได C 

ค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรม 3105 2286 2202 903 

แผนฝึกซอ้มของโรงเรียน 2073 2662 1874 788 

จาํนวนคนแต่ละบนัไดใกลเ้คียงกนั 2124 2191 2358 234 

 

จากตารางท่ี 5 สาํหรับพฤติกรรมการอพยพตามค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรมจะเห็นไดว้า่ เวลาท่ีผูอ้พยพคนสุดทา้ย

เดินผ่านในแต่ละบนัไดมีความแตกต่างกนัมาก โดยผลต่างของเวลาระหวา่งบนัไดท่ีอพยพเสร็จบนัไดแรก (บนัได A) 

กับบันไดท่ีอพยพเสร็จบันไดสุดท้าย (บันได C) เป็น 903 วินาที  เน่ืองจากโปรแกรมมีการวิเคราะห์หลายตวัแปร          

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูอ้พยพ เช่น ระยะเวลาการรอ, ระยะทางในการอพยพ, ระยะเวลาในการอพยพ เป็นตน้      

ทาํใหผู้อ้พยพมีการเปล่ียนเส้นทางระหวา่งการอพยพ  ซ่ึงส่งผลให้เวลาการอพยพโดยรวมเพ่ิมมากข้ึน  แมว้า่โปรแกรม

จะมีเป้าหมายใหเ้วลาการอพยพนอ้ยท่ีสุด  ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงจาํนวนผูอ้พยพท่ีเดินผ่านบนัได A, B และ C ในแต่ละช่วงเวลาของพฤติกรรมตามค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรม 

 

จากตารางท่ี 5 สําหรับพฤติกรรมการอพยพตามแผนฝึกซ้อมของโรงเรียนจะเห็นได้ว่า ผลต่างของเวลา

ระหว่างบนัไดท่ีอพยพเสร็จบันไดแรก (บันได B) กับบันไดท่ีอพยพเสร็จบันไดสุดท้าย (บันได C) เป็น 788 วินาที  

เน่ืองจากเกิดกรณีคอขวดท่ีบนัได A และ B เน่ืองจากจาํนวนห้องเรียนท่ีปีกตึกดา้นบนัได A และ B มีจาํนวนมากกวา่

อีกฝ่ังเป็นจาํนวน 1 ห้อง ซ่ึงทําให้มีผูอ้พยพจาํนวนมากกว่า และนอกจากน้ีท่ีชั้น 6 ฝ่ังปีกตึกด้านบันได B และ C          

ยงัเป็นห้องประชุมท่ี เวลาปกติไม่ได้มีผู ้ใช้งาน  จึงทําให้บันได C มีผู ้อพยพจํานวนน้อยกว่าบันได A และ B                 

ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

บนัได A  

บนัได B 

บนัได C 

 

จาํ
น

วน
ผูอ้

พ
ยพ

 

 เวลา (วินาที) 
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รูปที 6 แสดงจาํนวนผูอ้พยพท่ีเดินผ่านบนัได A, B และ C ในแต่ละช่วงเวลาของพฤติกรรมตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน  

 

จากตารางท่ี 5 สําหรับพฤติกรรมการอพยพท่ีกําหนดจาํนวนคนแต่ละบันไดใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่า      

ผลต่างของเวลาระหว่างบนัไดท่ีอพยพเสร็จบันไดแรก (บันได C) กบับนัไดท่ีอพยพเสร็จบันไดสุด้ทาย (บันได A)    

เป็น 234 วินาที  เน่ืองจากทาํการแบ่งผูอ้พยพให้ไปแต่ละบนัไดให้มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั เพ่ือลดปัญหาคอขวด  ทาํให้

บนัไดไดถู้กใชอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และบงัคบัให้ผูอ้พยพเคล่ือนท่ีในทิศทางเดียว ไม่มีการเปล่ียนเส้นทางระหวา่ง

การอพยพ ส่งผลใหมี้ระยะเวลาในการอพยพลดลง  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงจาํนวนผูอ้พยพท่ีเดินผ่านบนัได A, B และ C ในแต่ละช่วงเวลาของพฤติกรรมท่ีจาํนวนคนแต่ละบนัไดใกลเ้คียงกนั  

 

6. บทสรุป 

การศึกษาวิจยัน้ีทาํการจาํลองเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Pyrosim 

พบวา่ อุณหภูมิบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมจ้ะเป็นอนัตรายต่อผูอ้พยพภายในเวลาเพียง 78 วนิาที และค่าก๊าซพิษ (FED) 

มีค่า 0.3 ท่ีเวลา 1825 วนิาที ซ่ึงค่าก๊าซพิษ (FED) ท่ีวดัไดต้อ้งมีค่าไม่เกิน 0.3 ผูอ้พยพจึงจะมีความปลอดภยั และทาํการ

จาํลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder เพ่ือเปรียบเทียบเวลาในการอพยพ 3 รูปแบบ ซ่ึงผลท่ีได้พบว่า 

บนัได A  

บนัได B 

บนัได C 

 

 

บนัได A  

บนัได B 

บนัได C 

 

 
จาํ

น
วน

ผูอ้
พ

ยพ
 

 

 

เวลา (วินาที) 

เวลา (วินาที) 
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พฤติกรรมการอพยพโดยให้แต่ละบันไดมีจาํนวนผูอ้พยพท่ีใกลเ้คียงกนัใช้เวลาในการอพยพน้อยท่ีสุด คือ 2369.8 

วนิาที รองลงมาเป็นพฤติกรรมการอพยพตามแผนฝึกซอ้มของโรงเรียน คือ 2688.8 วินาที และสุดทา้ยเป็นพฤติกรรม

การอพยพตามค่าเร่ิมของโปรแกรม คือ 3116 วินาที ซ่ึงพฤติกรรมการอพยพทั้ง 3 รูปแบบ ผูใ้ชอ้าคารสามารถอพยพ

ออกจากอาคารภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมงตามท่ีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (2535) กาํหนด ดงันั้นการอพยพหนีไฟใน

อาคารน้ีสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 
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