
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง“การคํานวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุนที่ 2 

วนัศกุรที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 

เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 
 

หลักการและเหตผุล 
การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟ สามารถประยุกตใชไดท้ังอาคารที่อยูในระหวางการออกแบบ และอาคารที่เปดใชงานแลว เพ่ือ

ประเมินขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟในการอพยพผูใชอาคาร เทียบกับเวลาอพยพตามที่กําหนดในกฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ 
เชน กฎหมายที่เก่ียวของกับอาคารสูง ที่กําหนดวา “ในการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร ตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาบันไดหนีไฟ
สามารถใชลําเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง” เปนตน ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนของการออกแบบความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (Performance-based Fire Safety Design) ท่ีเหมาะสมกับแตละอาคาร โดยผูเขารวมอบรม
จะไดเรียนรูจากเอกสารอางอิงที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟดวยมือตามวิธี Hydraulic Flow 
Calculation และการประเมินเวลากอนการอพยพตาม PD 7974 เปนตน การอบรมจะเนนการเจาะลึกถึงสมการและความสัมพันธ
ตาง ๆ พรอมเสริมดวยทฤษฎีเทาที่จําเปนตอการคํานวณ มีตัวอยางในการคํานวณในอาคารกรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบ มีการทํา 
Workshop ที่ชวยทดสอบความเขาใจและสรางทักษะในการคํานวณจริง เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตใชงานในอาคารตาง 
ๆ ไดอยางหลากหลาย ปดทายดวยการเปรียบเทียบผลลัพธจากการคํานวณดวยมือกับผลจากการจําลองดวยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
แสดงผลการอพยพแบบ 3 มิต ิ

 

กลุมเปาหมาย  
สถาปนิก วิศวกร ที่ทํางานออกแบบ และตรวจสอบแบบเพ่ืออนุญาตในการกอสราง 
 

วิทยากรโดย    
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒนวชิัยโชต ิ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต ศรรีาชา 

 

หัวขอบรรยาย 

1. พฤติกรรมมนุษยในการหนีไฟ และกลยุทธการอพยพหนีไฟโดยยอ 

2. สวนประกอบของเวลาอพยพหนีไฟ 

3. ตามกฎหมายแลว ตองอพยพหนีไฟภายในก่ีนาที 

4. การประเมินเวลากอนการอพยพ (Pre-evacuation time) 

5. สมการและความสัมพันธตาง ๆ ในการคาํนวณเวลาอพยพหนีไฟ 

6. การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟแบบงาย และแบบละเอียด 

7. ตัวอยาง การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟ และ Workshop การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟ 

8. ตัวอยางการจําลองการอพยพหนีไฟดวยโปรแกรม 

 

สนใจตดิตอรายละเอียดไดท่ี คุณเยาวพา สินพาณิชย 
วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 

เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 520     Email : yaowapha@eit.or.th 

 

 

 

 

PDU 12 หนวย 



 

 

- ใบสมัคร –  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน รุนที่ 2” 

วนัศกุรที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00-16.30 น. 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (PDU 12 หนวย) 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

ชื่อ – นามสกุล………………………………...…………………........…………เลขที่สมาชิก วสท…………………………. เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร……………………… 

หนวยงาน (บริษัท/บาน)………………………………………………………………........………. เลขที่......................หมู.............ซอย…………………………………….. 

ถนน.................................... ตําบล/แขวง…………………………….อําเภอ/เขต................................จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพทมือถือ.......................................................... E-mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

ชือ่ผูประสานงาน........................................................................โทรศัพท (ผูประสานงาน)……………..………………………........................................... 

เลขที่ประจําตัวผูเสยีภาษี.. ...............................................................  สํานักงานใหญ    สาขา.. .......... ..... ...................................... 
  

ประเภทสมาชิก คาลงทะเบยีน  

สมาชิก วสท.    3,700 บาท 

ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป    4,500 บาท 
 

หมายเหตุ :    1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ทีจ่ายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

                  2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา  กาแฟ      

                  3. กรณทีี่เรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรบัรอง 

***ขอปฏบิตักิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศและไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้

 กรณี วสท. เปนผูยกเลกิเนือ่งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลกิเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

**แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน 3 วัน  หรือภายในวนัจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 

การชําระเงิน 

 เงนิสด หรือเช็ค  สั่งจาย  สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1  

(กรณีโอนเงนิกรณุาสงสลิปในการโอนเงินพรอมระบุช่ือผูเขารวมงาน และช่ือหลักสตูร  

พรอมท่ีอยูในการออกใบเสรจ็รับเงินดวย  E-mail : yaowapha@eit.or.th 

สนใจตดิตอรายละเอียดไดท่ี คุณเยาวพา สินพาณิชย 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 

เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 520 

 

ลงทะเบยีนออนไลน 

>>>>> สแกน 


