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การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาอพยพโดยอาศัย 

การเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิค ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
ซี่งมีความสูง 10 ชั้น โดยมีโครงสร้างเบ้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 8,497 ตารางเมตร ซ่ีง 
ต้องเบ้นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และ NFPA 101

ผลการศึกษาพบว่าเส้นทางหนีไฟยังไม่สอดคล้องตามกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะใน 
ประเด็น บันไดหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบบ้องกันเพลิงไหม้ เบ้นต้น 
อย่างไรล็ตามผลการคำนวณระยะเวลาอพยพโดยใช้บันได 1 และบันได 2 พบว่ามีระยะเวลาเบ้น 
19.9 และ 23 นาที ตามลำดับ ดังนั้นระยะเวลาในการอพยพของอาคาร 9 จากชั้น 10 ซี่งเบ้นชั้น 
สูงสุดมายังชั้น 1 และเบ้นจุดปล่อยออกจากอาคารใช้ระยะเวลาระหว่าง 19.31-23.58 นาที (95% CI) 
โดยมีอัตราการไหลสูงสุด (Fc) เบ้น 0.898 คนต่อวินาที มีความเร็วในการอพยพลงบันได (ร) เบ้น 
0.535 เมตรต่อวินาที มีระยะทางอพยพระหว่างชั้น (TD) เบ้น 13.39 เมตร และมีระยะเวลาอพยพ 
ต่อชั้น (TT) 25 นาทีตามลำดับ ซี่งเบ้นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 2 ว่าด้วย ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า 
และระบบบ้องกันไฟไหม้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าบ้จจัยที่มีผลต่อการคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟ 
คือ จำนวนผู้ใช้อาคาร ขนาดความกว้างของส่วนประกอบบนเส้นทางหนีไฟ ได้แก่ ซ่องทางผ่าน 
ประตูหนีไฟ และบันไดหนีไฟ รวมถึงขนาดลูกตั้งลูกนอนของบันไดหนีไฟ เบ้นด้น
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Abstract
The aims of this research are survey a means o f egress and evacuation time * 1

calculation based on hydraulic flow  analogy at building number 9 o f 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, which has 10 floors. This reinforced 
concrete structure building has usage area of 8,497 square meters following to  the 
Thai ministerial regulation No. 33 (BE.2535) and NFPA 101.

The results showed that the means o f egress was do not qualify under a 
regulation no. 33 (BE.2535) and NFPA 101 with the issue o f a fire escapes, fire alarm 
system and protection system. Elowever, the evacuation time o f fire stairway number
1 and 2 were 19.9 and 23 minutes, respectively. So that, the evacuation tim e of this 
building from 10th to  1st floor in 95% Cl are 19.31-23.58 minutes with a maximum 
flow  rate (Fc), travel speed (ร), travel distance between floor (TD) and travel time 
per floor (TT) are 0.898 person per second, 0.535 meter per second, 13.39 meter 
and 2 5 second, respectively. That based on the criteria of the Thai ministerial 
regulation No. 33 (BE.2535), issued in accordance with the building control act, BE 
2522, section 2; ventilation systems, electrical systems and fire protection systems. 
เท conclusion, the factors of evacuation time are the building’ s occupant load, the 
width o f means o f egress component such as corridor, exit door, stairway and stair 
riser and tread size.
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