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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ จาลองการการอพยพหนี ไฟในอาคารโรงงานผลิตชิ้ นส่ วนยานยนต์ ด้วยโปรแกรมPathfinder มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางสาหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนี ไฟ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร โดยจาลองอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 2 ชั้น มีผใู ้ ช้อาคาร 1,208 คน บันไดที่ใช้ในการ
หนี ไฟ 6 บันได ประตูหนี ไฟ 9 ประตูหลัก พบว่าปั ญหาจากการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟจริ ง และจากการใช้โปรแกรม
Pathfinder พบประเด็ น ปั ญ หาที่ ต รงกัน คื อ บัน ไดและประตู ห นี ไ ฟที่ 1 มี ค วามหนาแน่ น ของผูอ้ พยพท าให้ขี ด
ความสามารถในการอพยพไปยังจุดรวมพลได้ลา้ ช้า เมื่อกาหนดให้ประตู ห้องCOMBI ROOM เป็ นทางออกสาหรับ
เส้นทางอพยพ ให้พนัก งานที่ ปฏิ บตั ิงานในห้องสามารถอพยพออกประตูหนี ไฟ บันไดที่ 2 และบันไดที่ 6 และให้
พนักงานที่ทางานห้องOFFICE COMBI อพยพออกประตูหนี ไฟและบันไดที่ 1 ผลปรากฎว่าพนักงานคนสุ ดท้ายของ
ชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเข้าสู่ บนั ไดหนี ไฟเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพลที่ 4 ใช้เวลา 231.1 วินาที ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์เวลาที่กฎหมายกาหนด
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.
คาสาคัญ: การจาลองอพยพหนีไฟ เวลาอพยพหนีไฟ โปรแกรม Pathfinder
Keywords: Fire evacuation, Fire evacuation time, Pathfinder program
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บทนา
เหตุการณ์เพลิงไหม้ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและนับเป็ นเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ งของ
ประเทศไทย นั้นคือเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานของบริ ษทั เคเดอร์ อินดัสเตรี ยล ไทยแลนด์ จากัด จังหวัดนครปฐม
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เวลา 16.00 น. นับเป็ นเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง โดย
มีผเู ้ สี ยชีวิต รวม 188 ราย และมีผบู ้ าดเจ็บอีก 469 คน พบว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้ เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม และไม่มีการซักซ้อมการรับมือกับอัคคีภยั ให้แก่พนักงาน ภายหลังเกิดเพลิงไหม้ ประมาณ 15 นาที
โรงงานก็ได้ยบุ ตัวพังทลายลงมา นอกจากนี้ยงั พบว่า โรงงานดังกล่าวไม่ได้สร้างบันไดหนีไฟ ประตูทางเข้า-ออกมีนอ้ ย
และคับแคบเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด ไม่มีระบบการเตือนภัยที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน โดยปั จจุบนั หน่วยงานของ
ภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่ องกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนิ นการด้าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555 เพื่อ
ความปลอดภัยในการทางานสาหรับลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนี ไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง
เส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทางานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที และให้มีการ
ฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
การอพยพคนออกจากอาคารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ใช้เวลาไม่เกิ นตามที่ กาหนดในกฎหมาย จึ งเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นและสาคัญในการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ มีนกั วิจยั ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการอพยพหนี ไฟ การเคลื่อนที่ของคน
จากการใช้ แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ อนุ รักษ์ (2553) ศึกษาการจาลองการอพยพจากอาคารสานักงานศูนย์วิจยั และ
พัฒนารถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder สร้างภาพเสมือนจริ งด้านการอพยพ สุ รพงษ์ (2556) ได้ทาการจาลองการ
อพยพหนี ไฟของอาคารวิศวกรรมเครื่ องกลด้วยโปรแกรม Pyrosim และ Pathfinder พบว่าโปรแกรม Pathfinder มี
รู ปแบบการอพยพที่เป็ นระเบียบในทางกลับกัน Pyrosim มีรูปแบบการอพยพที่ไม่เป็ นระเบียบแสดงให้วา่ ในการจาลอง
การอพยพด้วยโปรแกรม Pathfinder เหมาะสมที่สุด Nugroho et al. (2014) ใช้โปรแกรม Pathfinder ทาการศึกษาผลของ
ความแออัดของทางออกที่มีต่อเวลาการอพยพที่มีประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบสถานี รถไฟใต้ดิน Ursetta et al. (2014)
ศึกษาการอพยพคนออกจากหอผูป้ ่ วนในโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม Pathfinder จาลองเพื่อประเมินปั ญหาที่เกิดขึ้น
นริ น ทร์ (2559) ได้ทาการจ าลองการอพยพหนี ไฟในอาคารสู ง ที่ มี พ้ืน ที่ ค รอบครองหลายประเภท ด้วยโปรแกรม
Pathfinder พบว่า การอพยพหนี ไฟแบบ Steering เป็ นการเคลื่อนที่ แบบรักษาระยะห่ างระหว่างบุคคลไว้ เส้นการเดิ น
เป็ นแนววิถีโค้ง แตกต่างกับแบบ SFPE ที่เป็ นเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มีการทับซ้อนระหว่างบุคคล
สื บเนื่ องจากอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ เป็ นอาคารสู ง 2 ชั้น มีเนื้ อที่ใช้สอยจัดอยูใ่ นประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ มีลกั ษณะการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารใช้เป็ นสถานที่ผลิตสิ นค้า และงานสานักงาน ภายในอาคารมี
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงห้องและพื้นที่ ใช้สอดต่างๆบางพื้นที่ ทาให้แบบแปลนของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิ ม จึ งอาจส่ งผลทาให้การอพยพในบางเส้นทางเกิ ดการแออัด และอาจเป็ นสาเหตุทาให้เวลาในการอพยพออกจาก
อาคาร เกินเวลาที่กฎหมายกาหนด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการจาลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ กรณี เกิดเพลิงไหม้โดยใช้โปรแกรม Pathfinder จาลองการอพยพหนีไฟ เพื่อเสนอแนวทางสาหรับการ
ออกแบบเส้นทางการอพยพหนีไฟ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อจาลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ (ชั้น1, 2) กรณี เกิดเพลิงไหม้โดยใช้
โปรแกรมจาลองการอพยพหนีไฟ
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2. เพื่อเสนอแนวทางสาหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนี ไฟ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร
วิธีการวิจยั
งานวิจัยนี้ จะใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการอพยพหนี ไฟเมื่ อเกิ ดเหตุเพลิ งไหม้ในอาคาร การ
ดาเนิ นงานประกอบด้วย การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ การอพยพคนออกจากอาคาร2 (ชั้น1, 2) โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ ด้วยโปรแกรม Pathfinder และทาการทดลองการอพยพหนี ไฟในพื้นที่จริ ง จากนั้นทาการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่
พบโดยใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจาลอง
1. การสร้ างแบบจาลองการอพยพคนออกจากอาคาร2 (ชั้น1, 2) โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ โดยโปรแกรม
Pathfinder
1.1 สร้างแบบจาลองภาพเสมือนจริ งของอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ เริ่ มต้นด้วยการนาเข้าไฟล์ JPG.
Lay Out อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ชั้น1,2 ลงในโปรแกรม Pathfinder เลือกความละเอียดของ grid เป็ น 0.1
m. เพื่อนามาใช้การสร้างห้อง ประตู พื้นที่ทางเดิน บันได รวมถึงค่า Move geometry to Z 0.0 และ 3.1 โดยชั้นที่2 ของ
อาคารกาหนดให้มีบนั ไดที่ ใช้ในการหนี ไฟจานวน 6 บันได มีประตูหนี ไฟจานวน 3 ประตู และชั้นที่ 1ของอาคาร
กาหนดให้มีประตูหนี ไฟ จานวน 9 ประตู จุดรวมพลมีท้ งั หมด 7 จุด โดยพนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่ อาคารโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ (อาคาร 2) จะอพยพไปยังจุดรวมพลที่ 2, 3 4, 6 และ7
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ภาพที่ 1 แสดง Lay Out อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น1
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Stair4/Exit 4

ภาพที่ 2 แสดง Lay Out อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น2

จุดรวมพลที่ 5
จุดรวมพลที่ 4
จุดรวมพลที่ 3
จุดรวมพลที่ 6

จุดรวมพลที่ 7

จุดรวมพลที่ 1
จุดรวมพลที่ 2

ภาพที่ 3 แสดงจานวนคนผูใ้ ช้อาคาร และตาแหน่งจุดรวมพล
1.2 ทาการเพิ่มจานวนคนผูใ้ ช้อาคารในโปรแกรม Pathfinder โดยอ้างอิงจากใบเช็คชื่อ ณ จุดรวมพลของแต่ละ
หน่วยงาน และกาหนดสี ให้กบั คนในแต่ละจุดรวมพลดังนี้ สี แดงจุดรวมพลที่ 2 สี น้ าจุดรวมพลที่ 3 สี ชมพูจุดรวมพลที่ 4
สี เขียวจุดรวมพลที่ 6 และสี ม่วงจุดรวมพลที่ 7 เพื่อให้การแสดงผลที่ชดั เจนตามข้อมูลที่แสดงในภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 จานวนคนในห้องแต่ละประเภท จาแนกตามลักษณะกิจกรรม
NO
ชื่อห้ อง
อาคาร จุดรวม
ลักษณะกิจกรรม
เพศ
ชั้น
พลที่
ชาย หญิง
1 OFFICE COMBI
2
4
สานักงาน
34
78
2 DESIGN ROOM
2
7
สานักงาน
20
36
3 COMBI ROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนและ
5
140
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
4 PART STOC
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 1
2
5 INSPACTION
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 3
6 MAINTENANCB
2
4
ห้องซ่อมเครื่ องจักรกล
2
7 QA
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 3
8 INSPACTIONROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 7
9 J-B ROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 9
10 PRESS1
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 1
1
11 PRESS2
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
12 PAINTING ROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนและ
17
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
13 SCREEN
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
CLEANING
14 INK COMPOUDING
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 1
15 REST ROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 3
16 OFFICE PAINTING
2
4
สานักงาน
7
17 MARK ASSY
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 4
18 COMB SW ROOM
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
5
19 STORE F/G
2
4
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 5
2
20 STORE AREA
2
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 13
2
INJECT
21 OFFICE SALE
2
2
สานักงาน
49
82
22 PRODUCT STOCK
1
3
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 47
23 FACTORY W/H
1
3
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 25 490
24 POYNTER LINE
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 13
ASSEMBLY
25 OFFICE INJECT
1
6
สานักงาน
3
5
26 MOLD
1
6
ห้องซ่อมเครื่ องจักรกล
3
MAINTENNANCE

226

รวม
112
56
145
3
3
2
3
7
9
2
2
17
2
1
3
7
4
7
7
15
131
47
515
13
8
3
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ตารางที่ 1 จานวนคนในห้องแต่ละประเภท จาแนกตามลักษณะกิจกรรม (ต่อ)
NO
ชื่อห้ อง
อาคาร จุดรวม
ลักษณะกิจกรรม
เพศ
ชั้น
พลที่
ชาย หญิง
27 INSPECTION RM
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 3
(INJECT)
28 PAINTING ROOM
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 3
1
29 INJECTTION MOLD
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนและ
15
56
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
30 FRONTLENS ROOM
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
31 PACKING BOX
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
32 MOLD STORE
1
6
พื้นที่การผลิตใช้แรงงานคนเป็ นหลัก 2
รวมจานวนคนทั้งสิ้น
183 1025

รวม
3
4
71
2
2
2
1208

1.3 กาหนดค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรม Pathfinder โดยค่าพารามิเตอร์ ประกอบด้วย พฤติกรรมการอพยพ
ความสูง, ความกว้างของไหล่ และความเร็ วในการเคลื่อนที่
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ป้อนลงในโปรแกรม Pathfinder
ค่ าพารามิเตอร์
เพศชาย
พฤติกรรมการอพยพ*
Steering
**
ความสูง (เซนติเมตร)
44.4
**
ความกว้างของไหล่ (เซนติเมตร)
168.6
***
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ (เมตรต่อวินาที)
1.1

เพศหญิง
Steering
39.2
157.5
1.0

หมายเหตุ : * พฤติกรรมการอพยพแบบ Steering (นริ นทร์ , 2559)
** ค่าความสู งและความกว้างของไหล่ (Yodpijit N al., 2004)
*** ค่าความเร็ วในการเคลื่อนที่ (Ursetta et al., 2014)

2. การฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ
การฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เดื อนกันยายน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น. กาหนดห้องต้น
เพลิง ที่ห้อง SCREEN STORAGE แผนก PAINTING การฝึ กซ้อมในครั้งนี้ ได้ทาการฝึ กซ้อมตามแผนฉุ กเฉิ น กรณี การเกิด
เพลิงไหม้ของบริ ษทั ในการฝึ กซ้อมครั้งนี้มีทีมเจ้าหน้าที่ประเมินผลการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟประจาตามเส้นทางหนี ไฟและ
จุดรวมพลต่างๆ เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบประเมินการซ้อมหนีไฟ และมีการบันทึกภาพการ
ฝึ กซ้อม
3. ทาการปรับปรุงแก้ ไขปัญหาทีพ่ บโดยใช้ โปรแกรมPathfinder ในการจาลอง
นาแบบแปลนที่สร้างแบบจาลองภาพเสมือนจริ งของอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ที่สร้างขึ้นมาพิจารณา
ปรับปรุ ง ปรับปรุ งลักษณะการอพยพ โดยกาหนดให้ประตูหอ้ ง COMBI ROOM เป็ นทางออกสาหรับเส้นทางอพยพ และให้
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พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในห้องนี้อพยพออกประตูหนีไฟและบันไดที่ 2 และบันไดที่6 ส่วนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานห้อง OFFICE
COMBI ให้เป็ นเพียงห้องเดี่ยวเท่านั้นที่อพยพออกประตูหนีไฟและบันไดที่ 2 แสดงผลตามภาพที่ 4

เพิม่ ประตูหนีไฟห้ อง
COMBI ROOM

Exit

ภาพที่ 4 แสดงการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่พบโดยใช้โปรแกรม Pathfinder
ผลการวิจยั
การทดลองด้วยการจาลองสภาพเหมือนจริ งของอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีพ้ืนที่ใช้สอยของชั้นที่ 1
15,602.6 ตารางเมตร มีจานวนผูใ้ ช้อาคาร 670 คน ส่วนชั้นที่ 2 มีพ้ืนที่ใช้สอย 14,389.6 ตารางเมตร มีจานวนผูใ้ ช้อาคาร
538 คน อาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 29,992.2 ตารางเมตร และมีจานวนคนอยูใ่ นอาคารรวม จานวน 1,208 คน
แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 123 คนและหญิงจานวน 1,025 คน ใช้โปรแกรม Pathfinder สร้างเป็ นแบบจาลองห้องต่าง ๆ
ตามสัดส่ วนจริ ง และกาหนดจานวนคนในห้องต่างๆ จากนั้นกาหนดให้ผูใ้ ช้อาคารอพยพไปยังจุดรวมพลของบริ ษทั
ตามแผนฉุ กเฉิ นกรณี เกิ ดเหตุเพลิงไฟ และจากการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟที่จดั ขึ้นในวันที่28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น. กาหนดห้องต้นเพลิง ที่ห้อง SCREEN STORAGE แผนก PAINTING ซึ่ งการฝึ กซ้อมในครั้ง
นี้ ได้ทาการฝึ กซ้อมตามแผนฉุ กเฉิ น กรณี การเกิ ดเพลิ งเพลิ งไหม้ของบริ ษทั โดยมี พนักงานที่ ป ฏิ บัติงานในอาคาร
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ชั้น1,2) จานวน 1,189 คน แสดงข้อมูลตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลจากการอพยพหนีไฟจริ งกับการจาลองการอพยพหนีไฟโดยโปรแกรม Pathfinder
ภาพการอพยพหนีไฟ
คาอธิบาย
ภาพจากโปรแกรม Pathfinder
คาอธิบาย
พนักงานคนแรกของ
พนักงานคนแรกของ
ชั้น 2 เข้าสู่ บนั ไดหนี
ชั้น 2 เข้าสู่ บนั ไดหนี
ไฟ เพื่ อ อพยพไปยัง
ไฟ เพื่ อ อพยพไปยัง
จุ ดรวมพลที่ 4 ใ ช้
จุ ด รวมพลที่ 4 ใช้
เวลา 12.8 วินาที
เวลา 13.6 วินาที
พนัก งานคนสุ ด ท้า ย
ของชั้น 2 เข้าสู่ บนั ได
หนี ไฟ เพื่ออพยพไป
ยัง จุ ด รวมพลที่ 4 ใช้
เวลา 406.8 วินาที

พนัก งานคนสุ ด ท้า ย
ของชั้น 2 เข้าสู่บนั ได
หนี ไฟ เพื่ออพยพไป
ยังจุ ดรวมพลที่ 4 ใช้
เวลา 464.7วินาที

พนักงานคนสุดท้าย
อพยพไปถึงจุดรวม
พลที่ 4 ใช้เวลา 496.8
วินาที

พนัก งานคนสุ ด ท้า ย
อพยพไปถึ ง จุ ด รวม
พลที่ 4 ใช้เวลา 510.3
วินาที

จากการศึกษาพบว่า การจาลองการอพยพหนี ไฟโดยใช้โปรแกรม Pathfinder พนักงานคนสุ ดท้ายของชั้น 2
ออกจากอาคารเข้าสู่บนั ไดหนีไฟเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพลที่ 4 ใช้เวลา 464.7 วินาที และจากการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ
พนักงานคนสุดท้ายของชั้น 2 ออกจากอาคารเข้าสู่บนั ไดหนีไฟเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพลที่ 4 ใช้เวลา 406.8 วินาที โดย
ปั ญหาจากการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ และจากการใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการอพยพหนี ไฟเมื่อเกิ ดเหตุ
เพลิงไหม้ในอาคาร พบประเด็นปั ญหาที่ตรงกันคือ บันไดและประตูหนี ไฟที่ 1 มีความหนาแน่นของผูอ้ พยพทาให้ขีด
ความสามารถในการอพยพไปยังจุดรวมพลได้ลา้ ช้า
ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงได้ใช้โปรแกรม Pathfinder ปรับปรุ งลักษณะการอพยพ โดยกาหนดให้ประตู ห้องCOMBI
ROOM เป็ นทางออกสาหรับเส้นทางอพยพ และให้พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในห้องนี้ อพยพออกประตูหนี ไฟและบันไดที่
2 และบันไดที่ 6 ส่ วนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานห้องOFFICE COMBI ให้เป็ นเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่อพยพออกประตูหนี
ไฟและบันไดที่ 1 ผลปรากฎว่าพนักงานคนสุดท้ายของชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเข้าสู่ บนั ไดหนี ไฟเพื่ออพยพ
ไปยังจุดรวมพลที่ 4 ใช้เวลา 231.1 วินาที
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ตารางที่ 4 ภาพจากโปรแกรม Pathfinder ณ เวลาในการอพยพ
วินาทีที่
ภาพจากโปรแกรม Pathfinder
13.3

คาอธิบาย
พนั ก งานคนแรกของชั้ น 2 เข้า สู่
บันไดหนีไฟ เพื่ออพยพไปยังจุดรวม
พลที่ 4

231.1

พนักงานคนสุดท้ายของชั้น 2 เข้าสู่
บันไดหนีไฟ เพื่ออพยพไปยังจุดรวม
พลที่ 4

253.6

พนักงานคนสุ ดท้ายของชั้น 2 ออก
จากอาคารเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพล
ที่ 4

277.0

พนักงานคนสุดท้ายของชั้น 2 ที่
อพยพไปถึงจุดรวมพลที่ 4
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้จาลองการอพยพหนีไฟในอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยโปรแกรมPathfinder เพื่อเสนอ
แนวทางสาหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนีไฟ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร
มีการจาลองอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ชั้น โดยใช้โปรแกรม Pathfinder ในการสร้างแบบจาลองเสมือนจริ ง
กาหนดให้มีผูใ้ ช้อาคาร 1,208 คน มีบนั ไดที่ ใช้ในการหนี ไฟ 6 บันได ประตูหนี ไฟ 9 ประตูหลัก และมีการฝึ กซ้อม
อพยพหนี ไ ฟจริ งที่ ด าเนิ น การจัด ขึ้ น ในวัน ที่ 2 8 เดื อ นกัน ยายน พ.ศ. 2561 ก าหนดห้อ งต้นเพลิ ง ที่ ห้อ ง SCREEN
STORAGE แผนก PAINTING มีพนักงานเข้ารวมในการฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟจานวน 1,189 คน พบว่าปั ญหาจากการ
ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟจริ ง และจากการใช้โปรแกรม Pathfinder พบประเด็นปั ญหาที่ตรงกันคือ บันไดและประตูหนี ไฟที่
1 มีความหนาแน่ นของผูอ้ พยพทาให้ขีดความสามารถในการอพยพไปยังจุดรวมพลได้ลา้ ช้า จึ งมีการปรับปรุ งแก้ไข
ปั ญหาที่พบโดยใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการจาลองการอพยพ ซึ่ งกาหนดให้ประตูห้องCOMBI ROOM
เป็ นทางออกสาหรับเส้นทางอพยพ และให้พนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในห้องนี้ อพยพออกประตูหนี ไฟและบันไดที่ 2 และ
บันไดที่ 6 ส่ วนพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานห้องOFFICE COMBI เป็ นเพียงห้องเดี ยวเท่านั้นที่อพยพออกประตูหนี ไฟและ
บันไดที่ 1 ผลปรากฎว่าพนักงานคนสุดท้ายของชั้น 2 สามารถอพยพออกจากอาคารเข้าสู่บนั ไดหนีไฟเพื่ออพยพไปยังจุด
รวมพลที่ 4 ใช้เวลา 231.1 วินาที ซึ่ งไม่เกิ นเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การอพยพหนี ไฟมีประสิ ทธิ ภาพควรมี
มาตรการเพิ่มเติมในการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย ดังนี้
1. เมื่อมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแบบแบนภายในอาคาร ควรดาเนินหาแนวมาตรการรองรับในเรื่ องของการอพยพ
คนออกจากอาคารให้อยูใ่ นเวลาที่กฎหมายกาหนด
2. จัดอบรมให้ความรู ้ ในเรื่ องขั้นตอนการปฏิ บัติเมื่ อ เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้ และเส้นทางในการอพยพ ให้กับ
พนักงาน ผูม้ าติดต่อและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดให้มีการฝึ กซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนี ไฟ ที่ได้กาหนดขึ้น อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งตามกฎหมาย
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