
  PMO20 

 
 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองการอพยพ เพือ่วเิคราะห์ขีดความสามารถในการอพยพ  
กรณีศึกษาโรงงานผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

Application of Fire Dynamics Simulation with Evacuation for Auto Parts Manufacturing 
 

อภิชยั  ทานะเวช (Apichi  Tanavach)* เกียรติไกร อายวุฒัน์ (Kiatkrai Ayuwat)** 
ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ (Dr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun)*** 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีจ าลองการการอพยพหนีไฟในอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ด้วยโปรแกรมPathfinder มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนีไฟ ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเกิดความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร โดยจ าลองอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์2 ชั้น มีผูใ้ชอ้าคาร 1,208 คน บนัไดท่ีใชใ้นการ
หนีไฟ 6 บนัได ประตูหนีไฟ 9 ประตูหลกั พบว่าปัญหาจากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจริง และจากการใชโ้ปรแกรม 
Pathfinder พบประเด็นปัญหาท่ีตรงกันคือ บันไดและประตูหนีไฟท่ี 1 มีความหนาแน่นของผูอ้พยพท าให้ขีด
ความสามารถในการอพยพไปยงัจุดรวมพลไดล้า้ชา้ เม่ือก าหนดให้ประตู ห้องCOMBI ROOM เป็นทางออกส าหรับ
เส้นทางอพยพ ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานในห้องสามารถอพยพออกประตูหนีไฟ  บันไดท่ี 2 และบันไดท่ี6 และให้
พนกังานท่ีท างานห้องOFFICE COMBI  อพยพออกประตูหนีไฟและบนัไดท่ี 1 ผลปรากฎวา่พนกังานคนสุดทา้ยของ
ชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเขา้สู่บนัไดหนีไฟเพ่ืออพยพไปยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใชเ้วลา 231.1 วินาที ซ่ึงอยู่ใน
เกณฑเ์วลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ABSTRACT 
This research was established to simulate the fire evacuation in the building of auto parts manufacturing 

factory by using Pathfinder program.  The objective of this research is to propose guidelines for designing the fire 
evacuation routes in accordance with the laws and to ensure safety for building users. The simulation was performed 
by simulating the auto parts manufacturing with two-storied building, there are 1,208 people, 6 ladders and 9 fire exit 
doors. The results of fire drill and Pathfinder program using found as matched issue as follows: There are crowded 
evacuees at the ladder and fire exit door no.1 resulted in the capability of evacuation to the assembling point was 
delayed. However, when the door of COMBI ROOM was specified to be the fire exit route, the purpose is to the 
employees who work in that room can evacuate to fire exit door of ladders and no.2 and no.6 and the employees who 
work in OFFICE ROOM was specified to evacuate to fire exit door and ladder no.1, the result revealed that a last 
employee on 2nd floor of the building can evacuate from the building to the ladder to go to the assembling point no.4 
by making time 231.1 seconds which the time was not over specified by law. It means the fire evacuation was 
efficiently. 
ค าส าคญั: การจ าลองอพยพหนีไฟ เวลาอพยพหนีไฟ โปรแกรม Pathfinder 
Keywords: Fire evacuation, Fire evacuation time, Pathfinder program 
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บทน า 
เหตุการณ์เพลิงไหมใ้นอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนและนบัเป็นเหตุการณ์เพลิงไหมโ้รงงานท่ีร้ายแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึงของ

ประเทศไทย นั้นคือเหตุการณ์เพลิงไหมโ้รงงานของบริษทั เคเดอร์อินดสัเตรียล ไทยแลนด์ จ ากดั จงัหวดันครปฐม 
เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เวลา 16.00 น. นบัเป็นเหตุการณ์เพลิงไหมโ้รงงานท่ีร้ายแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึง โดย
มีผูเ้สียชีวิต รวม 188 ราย และมีผูบ้าดเจ็บอีก 469 คน พบวา่เพลิงไหมค้ร้ังน้ีเกิดจากการก่อสร้างท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม และไม่มีการซกัซอ้มการรับมือกบัอคัคีภยัใหแ้ก่พนกังาน ภายหลงัเกิดเพลิงไหม ้ประมาณ 15 นาที 
โรงงานก็ไดย้บุตวัพงัทลายลงมา นอกจากน้ียงัพบวา่ โรงงานดงักล่าวไม่ไดส้ร้างบนัไดหนีไฟ  ประตูทางเขา้-ออกมีนอ้ย 
และคบัแคบเกินกวา่กฎหมายก าหนด ไม่มีระบบการเตือนภยัท่ีสมบูรณ์และไดม้าตรฐาน โดยปัจจุบนัหน่วยงานของ
ภาครัฐไดอ้อกกฎหมาย ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 เพ่ือ
ความปลอดภยัในการท างานส าหรับลูกจา้ง ให้นายจา้งจดัให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง
เสน้ทางซ่ึงสามารถอพยพลูกจา้งท่ีท างานในเวลาเดียวกนัทั้งหมดสู่จุดท่ีปลอดภยัภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที และให้มีการ
ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

การอพยพคนออกจากอาคารไดอ้ย่างถูกตอ้งปลอดภยั ใชเ้วลาไม่เกินตามท่ีก าหนดในกฎหมาย จึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นและส าคญัในการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ มีนกัวจิยัไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการอพยพหนีไฟ การเคล่ือนท่ีของคน
จากการใช ้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ อนุรักษ ์(2553) ศึกษาการจ าลองการอพยพจากอาคารส านกังานศูนยว์ิจยัและ
พฒันารถยนต ์ โดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder สร้างภาพเสมือนจริงดา้นการอพยพ สุรพงษ ์(2556) ไดท้ าการจ าลองการ
อพยพหนีไฟของอาคารวิศวกรรมเคร่ืองกลดว้ยโปรแกรม Pyrosim และ Pathfinder พบวา่โปรแกรม Pathfinder มี
รูปแบบการอพยพท่ีเป็นระเบียบในทางกลบักนั Pyrosim มีรูปแบบการอพยพท่ีไม่เป็นระเบียบแสดงให้วา่ในการจ าลอง
การอพยพดว้ยโปรแกรม Pathfinder เหมาะสมท่ีสุด Nugroho et al. (2014) ใชโ้ปรแกรม Pathfinder ท าการศึกษาผลของ
ความแออดัของทางออกท่ีมีต่อเวลาการอพยพท่ีมีประสิทธิภาพในการออกแบบสถานีรถไฟใตดิ้น Ursetta et al. (2014) 
ศึกษาการอพยพคนออกจากหอผูป่้วนในโรงพยาบาล โดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder จ าลองเพ่ือประเมินปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
นรินทร์ (2559) ได้ท าการจ าลองการอพยพหนีไฟในอาคารสูงท่ีมีพ้ืนท่ีครอบครองหลายประเภท ด้วยโปรแกรม 
Pathfinder พบวา่ การอพยพหนีไฟแบบ Steering เป็นการเคล่ือนท่ีแบบรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไว ้เส้นการเดิน
เป็นแนววถีิโคง้ แตกต่างกบัแบบ SFPE ท่ีเป็นเคล่ือนท่ีแนวเสน้ตรง มีการทบัซอ้นระหวา่งบุคคล  

สืบเน่ืองจากอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีเน้ือท่ีใชส้อยจดัอยูใ่นประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ มีลกัษณะการใชส้อยพ้ืนท่ีภายในอาคารใชเ้ป็นสถานท่ีผลิตสินคา้ และงานส านกังาน ภายในอาคารมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงห้องและพ้ืนท่ีใชส้อดต่างๆบางพ้ืนท่ี ท าให้แบบแปลนของอาคารมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม จึงอาจส่งผลท าให้การอพยพในบางเส้นทางเกิดการแออดั และอาจเป็นสาเหตุท าให้เวลาในการอพยพออกจาก
อาคาร เกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการจ าลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์กรณีเกิดเพลิงไหมโ้ดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder จ าลองการอพยพหนีไฟ เพื่อเสนอแนวทางส าหรับการ
ออกแบบเสน้ทางการอพยพหนีไฟ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือจ าลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์(ชั้น1, 2) กรณีเกิดเพลิงไหมโ้ดยใช้
โปรแกรมจ าลองการอพยพหนีไฟ  
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2. เพ่ือเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนีไฟ ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเกิดความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร 
 
วธีิการวจิยั 

งานวิจัยน้ีจะใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการอพยพหนีไฟเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นอาคาร การ
ด าเนินงานประกอบดว้ย การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ การอพยพคนออกจากอาคาร2 (ชั้น1, 2) โรงงานผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต ์ดว้ยโปรแกรม Pathfinder และท าการทดลองการอพยพหนีไฟในพ้ืนท่ีจริง จากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ี
พบโดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder ในการจ าลอง 

1. การสร้างแบบจ าลองการอพยพคนออกจากอาคาร2 (ช้ัน1, 2) โรงงานผลติช้ินส่วนยานยนต์ โดยโปรแกรม 
Pathfinder  

1.1 สร้างแบบจ าลองภาพเสมือนจริงของอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เร่ิมตน้ดว้ยการน าเขา้ไฟล ์JPG.  
Lay Out อาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ชั้น1,2 ลงในโปรแกรม Pathfinder เลือกความละเอียดของ grid เป็น 0.1 
m.  เพ่ือน ามาใชก้ารสร้างห้อง ประตู พ้ืนท่ีทางเดิน บนัได รวมถึงค่า Move geometry to Z 0.0 และ 3.1 โดยชั้นท่ี2 ของ
อาคารก าหนดให้มีบนัไดท่ีใชใ้นการหนีไฟจ านวน 6 บนัได  มีประตูหนีไฟจ านวน 3 ประตู และชั้นท่ี1ของอาคาร
ก าหนดให้มีประตูหนีไฟ จ านวน 9 ประตู จุดรวมพลมีทั้งหมด 7 จุด โดยพนักงานท่ีปฏิบติังานท่ีอาคารโรงงานผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์(อาคาร 2) จะอพยพไปยงัจุดรวมพลท่ี 2, 3 4, 6 และ7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดง Lay Out อาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ชั้น1 
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ภาพที ่2 แสดง Lay Out อาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ชั้น2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 แสดงจ านวนคนผูใ้ชอ้าคาร และต าแหน่งจุดรวมพล 

 
1.2 ท าการเพ่ิมจ านวนคนผูใ้ชอ้าคารในโปรแกรม Pathfinder โดยอา้งอิงจากใบเช็คช่ือ ณ จุดรวมพลของแต่ละ

หน่วยงาน และก าหนดสีใหก้บัคนในแต่ละจุดรวมพลดงัน้ี สีแดงจุดรวมพลท่ี 2 สีน ้ าจุดรวมพลท่ี 3 สีชมพจุูดรวมพลท่ี 4 
สีเขียวจุดรวมพลท่ี 6 และสีม่วงจุดรวมพลท่ี 7 เพื่อใหก้ารแสดงผลท่ีชดัเจนตามขอ้มูลท่ีแสดงในภาพท่ี 3 
 

จุดรวมพลท่ี 1 

จุดรวมพลท่ี 2 

จุดรวมพลท่ี 3 

จุดรวมพลท่ี 4 

จุดรวมพลท่ี 5 

จุดรวมพลท่ี 7 
จุดรวมพลท่ี 6 

NO.1 

NO.4 

NO.2 

NO.3 

NO.20 

NO.9 

NO.19 

NO.21 NO.18 

NO.17 

NO.16 NO.15 

NO.13 

NO.14 NO.12 NO.5,6,7 

NO.8 
NO.11 

NO.10 

  Stair1/Exit 1   Stair2/Exit 2   Stair3/Exit 3 

  Stair6/Exit 6   Stair5/Exit 5   Stair4/Exit 4 
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ตารางที ่1  จ านวนคนในหอ้งแตล่ะประเภท จ าแนกตามลกัษณะกิจกรรม 
NO ช่ือห้อง อาคาร

ช้ัน 
จุดรวม
พลที ่

ลกัษณะกจิกรรม เพศ รวม 
 ชาย หญิง  
1 OFFICE COMBI 2 4 ส านกังาน 34 78 112 
2 DESIGN ROOM 2 7 ส านกังาน 20 36 56 
3 COMBI  ROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนและ

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั 
5 140 145 

4 PART STOC 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 1 2 3 
5 INSPACTION 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 3 3 
6 MAINTENANCB 2 4 หอ้งซ่อมเคร่ืองจกัรกล 2 - 2 
7 QA 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 3 3 
8 INSPACTIONROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 7 7 
9 J-B ROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 9 9 
10 PRESS1 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 1 1 2 
11 PRESS2 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 2 2 
12 PAINTING ROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนและ

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั 
- 17 17 

13 SCREEN 
CLEANING 

2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 2 2 

14 INK COMPOUDING 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 1 1 
15 REST ROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 3 3 
16 OFFICE PAINTING 2 4 ส านกังาน - 7 7 
17 MARK ASSY 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 4 4 
18 COMB SW ROOM 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 2 5 7 
19 STORE F/G 2 4 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 5 2 7 
20 STORE AREA 

INJECT 
2 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 13 2 15 

21 OFFICE SALE 2 2 ส านกังาน 49 82 131 
22 PRODUCT  STOCK 1 3 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 47 47 
23 FACTORY W/H 1 3 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 25 490 515 
24 POYNTER LINE 

ASSEMBLY 
1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 13 13 

25 OFFICE  INJECT 1 6 ส านกังาน 3 5 8 
26 MOLD 

MAINTENNANCE 
1 6 หอ้งซ่อมเคร่ืองจกัรกล 3 - 3 
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ตารางที ่1  จ านวนคนในหอ้งแตล่ะประเภท จ าแนกตามลกัษณะกิจกรรม (ต่อ) 
NO ช่ือห้อง อาคาร

ช้ัน 
จุดรวม
พลที ่

ลกัษณะกจิกรรม เพศ รวม 
 ชาย หญิง  
27 INSPECTION RM 

(INJECT) 
1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 3 3 

28 PAINTING ROOM 1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 3 1 4 
29 INJECTTION MOLD 1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนและ

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั 
15 56 71 

30 FRONTLENS ROOM 1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 2 2 
31 PACKING BOX 1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั - 2 2 
32 MOLD STORE 1 6 พ้ืนท่ีการผลิตใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 2 - 2 

รวมจ านวนคนทั้งส้ิน 183 1025 1208 
 
 1.3 ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม Pathfinder โดยค่าพารามิเตอร์ ประกอบดว้ย  พฤติกรรมการอพยพ 
ความสูง, ความกวา้งของไหล่ และความเร็วในการเคล่ือนท่ี 
 
ตารางที ่2  ค่าพารามิเตอร์ท่ีป้อนลงในโปรแกรม Pathfinder  

ค่าพารามเิตอร์ เพศชาย เพศหญิง 
พฤติกรรมการอพยพ* Steering Steering 
ความสูง (เซนติเมตร)** 44.4 39.2 
ความกวา้งของไหล่ (เซนติเมตร)** 168.6 157.5 
ความเร็วในการเคล่ือนท่ี (เมตรตอ่วนิาที)*** 1.1 1.0 
หมายเหต ุ: * พฤติกรรมการอพยพแบบ Steering (นรินทร์, 2559) 

  ** ค่าความสูงและความกวา้งของไหล่ (Yodpijit N al., 2004) 
  *** ค่าความเร็วในการเคล่ือนท่ี (Ursetta et al., 2014) 

 
2. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี28 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น. ก าหนดห้องตน้

เพลิง ท่ีห้อง SCREEN STORAGE แผนก PAINTING การฝึกซอ้มในคร้ังน้ีไดท้ าการฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉิน กรณีการเกิด
เพลิงไหมข้องบริษทั ในการฝึกซอ้มคร้ังน้ีมีทีมเจา้หนา้ท่ีประเมินผลการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจ าตามเส้นทางหนีไฟและ
จุดรวมพลต่างๆ เพ่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบประเมินการซอ้มหนีไฟ และมีการบนัทึกภาพการ
ฝึกซอ้ม  

 
3. ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทีพ่บโดยใช้โปรแกรมPathfinder ในการจ าลอง 
น าแบบแปลนท่ีสร้างแบบจ าลองภาพเสมือนจริงของอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์สร้างข้ึนมาพิจารณา

ปรับปรุง ปรับปรุงลกัษณะการอพยพ โดยก าหนดใหป้ระตูหอ้ง COMBI ROOM เป็นทางออกส าหรับเสน้ทางอพยพ และให้
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พนกังานท่ีปฏิบติังานในหอ้งน้ีอพยพออกประตูหนีไฟและบนัไดท่ี 2 และบนัไดท่ี6 ส่วนพนกังานท่ีปฏิบติังานหอ้ง OFFICE 
COMBI  ใหเ้ป็นเพียงหอ้งเด่ียวเท่านั้นท่ีอพยพออกประตูหนีไฟและบนัไดท่ี 2 แสดงผลตามภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  แสดงการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder 
ผลการวจิยั 

การทดลองดว้ยการจ าลองสภาพเหมือนจริงของอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์มีพ้ืนท่ีใชส้อยของชั้นท่ี 1 
15,602.6 ตารางเมตร มีจ านวนผูใ้ชอ้าคาร 670 คน ส่วนชั้นท่ี 2 มีพ้ืนท่ีใชส้อย 14,389.6 ตารางเมตร มีจ านวนผูใ้ชอ้าคาร 
538 คน อาคารมีพ้ืนท่ีใชส้อยรวมทั้งหมด 29,992.2 ตารางเมตร และมีจ านวนคนอยูใ่นอาคารรวม จ านวน 1,208 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 123 คนและหญิงจ านวน 1,025 คน ใชโ้ปรแกรม Pathfinder สร้างเป็นแบบจ าลองห้องต่าง ๆ 
ตามสัดส่วนจริง และก าหนดจ านวนคนในห้องต่างๆ จากนั้นก าหนดให้ผูใ้ชอ้าคารอพยพไปยงัจุดรวมพลของบริษทั 
ตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไฟ และจากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี28 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น. ก าหนดหอ้งตน้เพลิง ท่ีห้อง SCREEN STORAGE แผนก PAINTING  ซ่ึงการฝึกซอ้มในคร้ัง
น้ีได้ท าการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน กรณีการเกิดเพลิงเพลิงไหมข้องบริษทั โดยมีพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอาคาร
โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์(ชั้น1,2) จ านวน 1,189 คน  แสดงขอ้มูลตามตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพิม่ประตูหนีไฟห้อง
COMBI ROOM  

  Exit  
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบผลจากการอพยพหนีไฟจริงกบัการจ าลองการอพยพหนีไฟโดยโปรแกรม Pathfinder  
ภาพการอพยพหนไีฟ ค าอธิบาย ภาพจากโปรแกรม Pathfinder ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 
 

พนักงานคนแรกของ
ชั้น 2 เขา้สู่บนัไดหนี
ไฟ เพื่ออพยพไปยัง
จุ ดรวมพล ท่ี  4  ใ ช้
เวลา 12.8 วนิาที 

 พนกังานคนแรกของ
ชั้น 2 เขา้สู่บนัไดหนี
ไฟ เพื่ออพยพไปยงั
จุดรวมพลท่ี  4  ใช้
เวลา 13.6 วนิาที 

 
 
 
 
 
 

พนักงานคนสุดท้าย
ของชั้น 2 เขา้สู่บนัได
หนีไฟ เพื่ออพยพไป
ยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใช้
เวลา 406.8 วนิาที 

 พนักงานคนสุดท้าย
ของชั้น 2 เขา้สู่บนัได
หนีไฟ เพื่ออพยพไป
ยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใช้
เวลา 464.7วนิาที 

 
 
 
 
 
 

พนกังานคนสุดทา้ย
อพยพไปถึงจุดรวม
พลท่ี 4 ใชเ้วลา 496.8 
วนิาที 

 พนักงานคนสุดท้าย
อพยพไปถึงจุดรวม
พลท่ี 4 ใชเ้วลา 510.3 
วนิาที 

 
 จากการศึกษาพบว่า การจ าลองการอพยพหนีไฟโดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 

ออกจากอาคารเขา้สู่บนัไดหนีไฟเพ่ืออพยพไปยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใชเ้วลา 464.7 วินาที และจากการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ
พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 ออกจากอาคารเขา้สู่บนัไดหนีไฟเพ่ืออพยพไปยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใชเ้วลา 406.8 วินาที โดย 
ปัญหาจากการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ และจากการใชโ้ปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการอพยพหนีไฟเม่ือเกิดเหตุ
เพลิงไหมใ้นอาคาร พบประเด็นปัญหาท่ีตรงกนัคือ บนัไดและประตูหนีไฟท่ี 1 มีความหนาแน่นของผูอ้พยพท าให้ขีด
ความสามารถในการอพยพไปยงัจุดรวมพลไดล้า้ชา้  

ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงไดใ้ชโ้ปรแกรม Pathfinder ปรับปรุงลกัษณะการอพยพ โดยก าหนดให้ประตู ห้องCOMBI  
ROOM  เป็นทางออกส าหรับเสน้ทางอพยพ และใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานในห้องน้ีอพยพออกประตูหนีไฟและบนัไดท่ี 
2 และบนัไดท่ี 6 ส่วนพนกังานท่ีปฏิบติังานห้องOFFICE COMBI  ให้เป็นเพียงห้องเดียวเท่านั้นท่ีอพยพออกประตูหนี
ไฟและบนัไดท่ี 1 ผลปรากฎวา่พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเขา้สู่บนัไดหนีไฟเพ่ืออพยพ
ไปยงัจุดรวมพลท่ี 4 ใชเ้วลา 231.1 วนิาที   
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ตารางที ่4  ภาพจากโปรแกรม Pathfinder ณ เวลาในการอพยพ  
วนิาททีี ่ ภาพจากโปรแกรม Pathfinder ค าอธิบาย 

13.3 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานคนแรกของชั้ น  2 เข้า สู่
บนัไดหนีไฟ เพื่ออพยพไปยงัจุดรวม
พลท่ี 4  

231.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 เขา้สู่
บนัไดหนีไฟ เพื่ออพยพไปยงัจุดรวม
พลท่ี 4 

253.6 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

พนักงานคนสุดทา้ยของชั้น 2 ออก
จากอาคารเพื่ออพยพไปยงัจุดรวมพล
ท่ี 4 

277.0 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 ท่ี
อพยพไปถึงจุดรวมพลท่ี 4 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
งานวจิยัน้ีจ าลองการอพยพหนีไฟในอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ดว้ยโปรแกรมPathfinder เพื่อเสนอ

แนวทางส าหรับการออกแบบเสน้ทางการอพยพหนีไฟ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร 
มีการจ าลองอาคารโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์2 ชั้น โดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder ในการสร้างแบบจ าลองเสมือนจริง 
ก าหนดให้มีผูใ้ชอ้าคาร 1,208 คน มีบนัไดท่ีใชใ้นการหนีไฟ 6 บันได ประตูหนีไฟ 9 ประตูหลกั และมีการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟจริงท่ีด าเนินการจัดข้ึนในวนัท่ี28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ก าหนดห้องต้นเพลิง ท่ีห้อง SCREEN 
STORAGE แผนก PAINTING มีพนกังานเขา้รวมในการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟจ านวน 1,189 คน พบวา่ปัญหาจากการ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟจริง และจากการใชโ้ปรแกรม Pathfinder พบประเด็นปัญหาท่ีตรงกนัคือ บนัไดและประตูหนีไฟท่ี 
1 มีความหนาแน่นของผูอ้พยพท าให้ขีดความสามารถในการอพยพไปยงัจุดรวมพลไดล้า้ชา้ จึงมีการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาท่ีพบโดยใชโ้ปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการจ าลองการอพยพ ซ่ึงก าหนดให้ประตูห้องCOMBI ROOM
เป็นทางออกส าหรับเส้นทางอพยพ และให้พนกังานท่ีปฏิบติังานในห้องน้ีอพยพออกประตูหนีไฟและบนัไดท่ี 2 และ
บนัไดท่ี 6 ส่วนพนักงานท่ีปฏิบติังานห้องOFFICE COMBI เป็นเพียงห้องเดียวเท่านั้นท่ีอพยพออกประตูหนีไฟและ
บนัไดท่ี 1 ผลปรากฎวา่พนกังานคนสุดทา้ยของชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเขา้สู่บนัไดหนีไฟเพ่ืออพยพไปยงัจุด
รวมพลท่ี 4 ใชเ้วลา 231.1 วินาที ซ่ึงไม่เกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้การอพยพหนีไฟมีประสิทธิภาพควรมี
มาตรการเพ่ิมเติมในการปรับปรุงระบบบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 

1. เม่ือมีการปรับปรุงเปล่ียนแบบแบนภายในอาคาร ควรด าเนินหาแนวมาตรการรองรับในเร่ืองของการอพยพ
คนออกจากอาคารใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

2. จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และเส้นทางในการอพยพ ให้กับ
พนกังาน ผูม้าติดต่อและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. ก าหนดให้มีการฝึกซอ้มอพยพพนกังานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ ท่ีไดก้ าหนดข้ึน อยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ังตามกฎหมาย 
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