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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมีแผนการอพยพและปองกันอัคคีภัยสําหรับผูพิการ
ทางการมองเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดวยในปจจุบันการเกิดเหตุอัคคีภัยเปนไปไดงาย
หากขาดการควบคุมดูแล ภัยอันตรายจากไฟที่อาจจะเกิดการลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง ทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ทั้งยังเกิดความเสียหายแกอาคารสถานท่ี จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีแผนปองกันและแผนการอพยพคนออกจากพ้ืนที่หนึ่ง เขาสูบริเวณท่ีจัดไวสําหรับเปนที่หลบ
ภัย การอพยพและการปองกันจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางมาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
นับเปนสถานศึกษาสําหรับผูพิการทางการมองเห็นแหงหนึ่งที่ตองจัดใหมีการดําเนินงานดานนี้ตาม
กฎหมาย วิธีการศึกษาจะทําการสัมภาษณ สํารวจรังวัดรวมกับการทบทวนวรรณกรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมศึกษาตัวอยางแผนการปองกันและอพยพตามกฎหมายและกรณีศึกษามา
ออกแบบปรับใชใหเหมาะสมกับพ้ืนที่โรงเรียน จากการสํารวจ พบวา โรงเรียนมีการสอนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ้ืนที่ประกอบดวยอาคารเรียนและหอพัก มีการติดตั้ง
อุปกรณเตือนภัย แตยังขาดการจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการปองกันอัคคีภัยและอพยพ จุด
รวมพลไมเพียงพอ รวมถึงขาดการใหความรูความเขาใจและตระหนักในการปองกั นอัคคีภัย 
ผลการวิจัย ผูวิจัยจัดทําแผนออกเปน 3 ลําดับคือ สภาวะปกติ สภาวะฉุกเฉิน และหลังการเกิดเหตุ
สภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหทางโรงเรียนดําเนินงานตามแผนงานแตละขั้นตอนในทุกสภาวะ รวมถึงการ
จัดการในพ้ืนที่วิกฤติ คือ การจัดทําขอปฏิบัติในการเคลื่อนยายผูพิการซ้ําซอนที่ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได เพ่ือใหครอบคลุมการดูแลและปองกันภัย  

คําสําคัญ: ผูพิการทางการมองเห็น, อัคคีภัย, การอพยพ, โรงเรียนสอนคนตาบอด 
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บทนํา 
 จากสถิ ติ ข อ มู ล คน พิการที่ มี บั ต ร
ประจําตัวคนพิการท่ัวประเทศ รวมทั้งหมด 
1,918,867 ราย ซึ่งมีจํานวนคนพิการทางการ
มองเห็น 181,821 ราย แบงเปน ชายจํานวน 
87,081 ราย และหญิงจํานวน 94,740 ราย  

 ปญหาที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยตรงที่
ทําใหเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ทั้งยังเกิด
ความเสียหายแกอาคารสถานท่ี เกิดความ
เสียหายตองเสียคาใชจายในการสรางขึ้นมาใหม
ผูวิจัยจึงนําแผนตัวอยางการปองกันและอพยพ
มาปรับใชภายในโรงเรียนเนื่องจากเปนแผนที่ใช
กันมากเพราะไดมีการออกแบบตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง การปองกันและระงับ
อัคคีภัย  โดยกําหนดใหอาคารหรือสถาน
ประกอบการจัดใหมีการซอมการอพยพและ
ปองกันอัคคีภัย ปละ 1 ครั้ง โดยทําการปรับใช
ใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 โรงเรียนไดตั้งเปนมูลนิธิชวยคนตาบอด
แหงประเทศไทย  นับเปน มูลนิธิสงเคราะหคน
พิการแหงแรกในประเทศไทย โดยเปดสอน
ตั้งแตระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากเปน
โรงเรียนสอนผูพิการทางการมองเห็นโดยเฉพาะ
อาคารเรียนและหอพักจึงถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารตามที่กําหนดและมีการติดตั้ง
เฉพาะอุปกรณเตือนภัยแตทางโรงเรียนยังขาด
แผนปองกันและแผนการอพยพรวมถึงการให

ความรูความเขาใจในการปองกันอัคคีภัย รวมถึง
จุดรวมพล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

      1. เพ่ือศึกษาลักษณะบุคลากร และ
อาคารท่ีเก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัย 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการ
อพยพหนีไฟภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง  แนวทางการ
ปองกันอัคคีภัยและการอพยพผูพิการทางการ
มองเห็น โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางแนวทางการ
ปองกันอัคคีภัยและอพยพ สําหรับผู พิการ
ภายใน โรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพเพ่ือเปนการ
ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอนาคต โดยมีวิธีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ใ ห เ ป น ไ ปต ามประก า ศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง การปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

 

ผลการวิจัย 
ขอมูลบุคลากรภายในโรงเรียน แบงออกเปน 

    - ขาราชการ จํานวน 65 ทาน 

    - ลูกจางประจํา จํานวน 30 ทานแตทาง
โรงเรียนมีบุคลากรที่ ไมพรอมในการทําแผนฝก
อพยพเนื่ องจากมีความบกพรองทางการ
มองเห็น  
     - ขาราชการท่ีมีความบกพรองทางการ
มองเห็น จํานวน 40 ทาน 
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ภาพที่ 1 จํานวนบุคลากรภายในโรงเรียน 

 
ภาพที่ 2 บุคลากรท่ีมีความเขาใจตอแผนการ
ปองกันและการอพยพ 

     บุคลากรท่ีมีความเขาใจตอแผนการปองกัน
และการอพยพ คิดเปนเปอรเซ็นต 100 ละ 40 

% ที่มีความเขาใจตอแผนการอบรม อีก 60% 
ไมเขาใจตอแผนการอบรมและมีความบกพรอง
ทางการมองเห็น 

     จากผลการ สํารวจ พ้ืนที่ ตามกฎหมาย
สามารถสรุปปญหาที่พบ 5 ประการดังนี้ 
     - ขาดการใหความรูความเขาใจในการ
อพยพ 

     - ขาดการใหความรูความเขาใจในการ
ปองกันอัคคีภัย 

     - ขาดการใหความรูความเขาใจในการ
เคลื่อนยายผูพิการซ้ําซอน 

     - ถังดับเพลิงมีจํานวนไมพอใชในแตละ
อาคาร 
     - ขาดจุดรวมพล 

    โดยตั วอย า งแผนอพยพหนี ไฟนั้ นจะมี
องคประกอบตาง ๆ เชน หนวยตรวจสอบ
จํานวน , ผูนํ าทางหนี ไฟ , จุดนัดพบ , หนวย
ชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยข้ึนตรงตอ
ผู อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู อํานวยการ
ดับเพลิง 
ขอควรปฏิบัติในการอพยพหนีภัย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง การปองกันและระงับ
อัคคีภัยมีดังนี ้
1. สภาวะปกติ 
1.1 จัดทําแผนและวิธีการอพยพหนีภัยตาง ๆ ที่
ปลอดภัย รวมถึงทบทวนแผนการอพยพเปน
ระยะ ๆ 

1.2 ประสานงานและดําเนินการใหฝายตางๆ 
ไดรับการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเจาหนาที่ นักเรียน 
และพ่ีเลี้ยงที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสอนคนตา
บอดกรุงเทพ 

1.3 กําหนดและเตรียมความพรอมของสถานที่ที่
ใชเปนจุดรวมพล 

1.4 เตรียมความพรอมและทดสอบเคร่ืองมือ
และอุปกรณตางๆใหเกิดความพรอมในการ
อพยพ 

1.5 ดําเนินการฝกซอมแผนอพยพหนีภัยอยาง
นอยปละ 1 ครั้งโดยใชระยะเวลาไมเกิน 5 นาท ี

 

2. สภาวะฉุกเฉิน 

2.1 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจนถึงจําเปนตองใชแผน
อพยพ ใหผูนําอพยพปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 
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2.2 ใหพ่ีเลี้ยงทําการนํานักเรียนที่อยูในอาคารที่
เกิดเหตุออกมากอน โดยนํามารวมพล ณ จุด
รวมพลบริเวณสนามหญาดานหนาหอพัก สวน
อาคารอ่ืนใหรอคําสั่งจากทางผูอํานวยการใน
การอพยพ เพ่ือลดความวุนวายจากการอพยพ 
เ พ่ือจัดสรรเจาหนาที่ ในการดับเพลิง  และ
ชวยเหลือการอพยพในการนํานักเรียนออกมายัง
จุดรวมพลใหเร็วท่ีสุด 

2.3 ทําการตรวดสอบจํานวนนักเรียน และผูที่
เก่ียวของที่เขามาภายในโรงเรียน วาครบตาม
จํานวนที่ไดรับแจงไว 
2.4 เมื่อไดรับแจงจํานวน นักเรียน อาจารย และ
พ่ีเลี้ยงที่เกี่ยวของ หากมีผูสูญหายใหทําการแจง
กั บที มค นหา  ที มปฐมพยาบาล  และที ม
ยานพาหนะเตรียมตัวในการชวยเหลือผูประสบ
เหตุตอไป 

2.5 หากเหตุเพลิงไหมไมสามารถระงับไดดวย
เจาหนาที่ของโรงเรียน ใหทางผูอํานวยการส่ัง
การใหแจงเจาหนาที่จากภายนอกเพ่ือเขามาทํา
การระงับเหตุตอไป 

    ผูวิจัยจึงนําแผนตัวอยางการปองกันและ
อพยพมาปรับใชภายในโรงเรียนเนื่องจากเปน
แผนที่ใชกันมากเพราะไดมีการออกแบบตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การปองกัน
และระงับ อัคคีภั ยว า ให อาคารหรือสถาน
ประกอบการจัดใหมีการซอมการอพยพและ
ปองกันอัคคีภัย ปละ 1 ครั้ง โดยทําการปรับใช
ใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

การดําเนินงาน 

     1. นําแผนการอพยพที่ใชสําหรับทั่วไปมา
ปรับรูปแบบใหสามารถใชไดกับโรงเรียนโดยใช
อุปกรณในการนําทางจากการใชสัญลักษณที่
มองเห็นไดเปลี่ยนมาเปนการใชเชือกผาในการ
นําทางแบบจูงเดินกันไปในการอพยพ เปนการ
จูงแบบการเดินตอแถวใหอยูภายในเชือกโดยมี 
พ่ีเลี้ยงประจําชั้นทําหนาที่เปนหัวขบวนนําเด็ก
ลงไปยังจุดรวมพลโดยใชเชือกเปนการลอมให
เด็กพิการอยูภายในรูปขบวนและจะมีพ่ีเลี้ยงอีก
หนึ่งทานจับปลายเชือกปดทายเพ่ือเปนการ
ควบคุมเด็กไมใหหลุดออกจากขบวนขณะทําการ
อพยพ 

 
 ภาพที่ 3 อุปกรณสายดับเพลิงและแบบ
การอพยพ 

 
     2. การจัดทําแผนการปองกันอัคคีภัยเชิงรุก 
จัดเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับระยะเวลาของการเกิด
ไฟเริ่มจากควันไฟจนกอตัวขึ้นมาเปนเปลวไฟ
เพ่ือเปนการปองกันอัคคีภัยเมื่อไฟไดเกิดขึ้นแลว 
ซึ่งจะตองมีการติดตั้ง อุปกรณการเฝาระวัง 
อุปกรณการปองกันการลุกลามของไฟ และ
อุปกรณสํ าหรับการควบคุมควันไฟใหกับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
2.1 แบงสวนพื้นที่อาคารใหเหมาะแกการใชงาน
การสรางเสนทางหนีไฟใหเหมาะสมและเปนไป
ตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย  
2.2 การปดในสวนของชองเปดตางๆของตัว
อาคาร เชน ชองทอระบบสุขาภิบาล ชองลิฟท
ในกรณีมีการติดตั้งลิฟทในอาคารเพ่ิม ชอง
ระบายอากาศเพ่ือไมใหไฟลุกลามผานไปยังสวน
อ่ืนของอาคาร 
2.3 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมความสามารถของ
อุปกรณตรวจจับเพลิ ง ไหมจะจําแนกตาม
ระยะเวลาของการเกิดเพลิงไหมไดแก 
-ระยะที่ 1 ระยะเร่ิมตน  
-ระยะที่ 2 ระยะเกิดควัน  
-ระยะที่ 3 ระยะเกิดเปลวไฟ  
-ระยะที่ 4 ระยะเกิดความ 
 
     3. การจัดทําแผนการปองกันอัคคีภัยเชิงรับ 
เป นการ เน นการป องกัน ในส วนของการ
ออกแบบโครงสรางอาคารเพ่ือจํากัดการลุกลาม
ของไฟภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
3.1 การติดตั้ งระบบเฝาระวังอัคคีภัย เชน 
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไฟชนิดตางๆตางความ
เหมาะสม 
3.2 การติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย เชน ระบบ
ดับเพลิงแบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และการ
ติดตั้งระบบควบคุมควันไฟไมใหแพรกระจายไป
ยังสวนพ้ืนที่ปลอดภัยเชน ระบบอัดอากาศเขาสู
บันไดหนีไฟ 
3.3 ควบคุมการเกิดควันไฟและการกระจายตัว
ของควันไฟ เพ่ือระบายควันไฟออกนอกบริเวณ
ขณะเกิดเพลิงไหมอาคาร ลดหรือปองกันการ
แพรกระจายของควัน 
3.4 การปองกันการลุกลามของไฟเม่ืออพยพหนี
ไฟใหเปนไปอยางปลอดภัยโดยท่ีผนังปดลอม

พ้ืนที่ตองมีอัตราทนไฟ 2 ชั่วโมง และมีระบบอัด
อากาศเพ่ือปองกันกาแพรกระจายของควันและ
เปลวไฟ 
3.5 การใชวัสดุประเภทไมลามไฟหรือสราง
ความเสถียรภาพของโครงสรางเปนวัสดุประเภท
ปองกันโครงสรางของอาคารขณะเกิดเพลิงไหม 
 
กฎหมายที่เกี่ยวของในงานวิจัย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ขอ 36 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและ
ฝกซอมอพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
จัดใหมีทางออกและทางออกสุดทาย ดังตอไปน้ี 
     1. ใหมีทางออกทุกชั้นอยางนอยสองทางท่ี
สามารถอพยพไดภายในเวลาไมเกินหานาทีโดย
ปลอดภัย 
     2. ชองทางผานไปสูทางออกหรือหองบันได
ฉุกเฉินตองมีระยะหางจากจุดที่พัก ไมเกินสิบหา
เมตร  
     3. ชองทางผานสูประตูทางออกสุดทาย
ภายนอกอาคารตองมีความกวางอยางนอยไมต่ํา
กวาหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร ในกรณีที่มีเกินหา
สิบคนข้ึนไป 
     4. ทางออก สุดท ายต อ ง ไป สู บริ เ วณที่
ปลอดภัย เชน ถนน และสนาม 

 
ภาพที่ 4 แผนผังการอพยพไปยังจุดรวมพล 
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ภาพที่ 5 แผนผังการอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

 
ภาพที่ 6 แผนผังจุดรวมพลเม่ือเกิดเหตุ 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7 แผนผังเสนทางการอพยพหนีภัยมายัง

จุดรวมพล 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แผนผังหัวรับน้ําดับเพลิง และ อุปกรณ
ดับเพลิง 

 

 
ภาพที่ 9 แผนผังจุดปดกระแสไฟฉุกเฉิน 
 จากภาพที่ 4 – 9 ซึ่งสัมพันธกับ
กฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 หอพักภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพน้ัน เปนสวนหนึ่งในโรงเรียนสอนคนตา
บอดกรุงเทพ เปนอาคารที่ใชสําหรับการพัก
อาศัยของเด็กนักเรียนและพ่ีเลี้ยงที่ไมสะดวกใน
การเดินทางจากบานมายังโรงเรียน โดยภายใน
พ้ืนที่ของโรงเรียนนั้นมีทั้งหมด 7 อาคารแบง
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ออกเปน  อาคาร เรี ยน  2 อาคาร  อาคาร
สํานักงาน 1อาคาร และอาคารหอพัก 4 อาคาร
แบงเปน 
1. อาคารหอพักมัธยม 4 ชั้น 
2. อาคารหอพักเด็กอนุบาล 4 ชั้น 
3. อาคารหอพักไมรับรอง 2 ชั้น 
4. อาคารหอพักหญิง 4 ชั้น                                                
 จากการท่ีไดเขาศึกษาทางโรงเรียน จึง
สรุปไดวาเปนโรงเรียนเกาที่ถูกสรางมานาน
ตั้งแตเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2482 
แตทางโรงเ รียนเปนโรงเรียนสอนผู พิการ
ทางการมองเห็นโดยเฉพาะอาคารเรียนและ
หอพักจึงจัดไดวาถูกตองตามกฎหมายควบคุม
อาคารตามท่ีกําหนด แตทางโรงเรียนยังขาด
แผนการอพยพและการใหความรูความเขาใจใน
การปองกันอัคคีภัย รวมถึงจุดรวมพล 
 ผู วิ จั ยจึ ง ได เ สนอแนวทางการทํ า
แผนการปองกันและการอพยพใหทางโรงเรียน
โดยการใชประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปองกันและระงับอัคคีภัย วาใหอาคารหรือ
สถานประกอบการจัดใหมีการซอมการอพยพ
และปองกันอัคคีภัย ปละ 1 ครั้ง โดยทําการปรับ
ใชใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่กําหนดโดยในการ
ดําเนินงานวิจัยไดดําเนินการ แบงไดเปน 5 ขอ 
1. การใหความรูความเขาใจในการอพยพ 
2. การใหความรูความเขาใจในการปองกัน
อัคคีภัย 
3. การใหความรูความเขาใจในการเคลื่อนยายผู
พิการซ้ําซอน 
4. กํ าหนดตําแหน งถั งดับ เพลิ ง ใหมี ความ
เพียงพอในแตละอาคาร 
5.จุดรวมพล 

การกําหนดตําแหนงถังดับเพลิงใหมีความ
เพียงพอในแตละอาคาร 
     การกําหนดตําแหนงถังดับเพลิงใหมีความ
เพียงพอในแตละอาคารเพ่ือลดการเกิดเหตุ
อัคคีภัยและลดการลุกลามของไฟไดไดทันเวลา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 
       
 
ตัวอยางสัญญาลักษณ 
          - ถังดับเพลิง 
          - เครือ่งตรวจจับควัน 

 
ภาพที่ 10 กําหนดตําแหนงถังดบัเพลิงหอพักหญงิ 4 ชัน้ 

 
ภาพที่ 11 กําหนดตําแหนงถังดบัเพลิง 

หอพักอนุบาล 4 ชั้น 
 

 
ภาพที่ 12 กําหนดตําแหนงถังดับเพลิง 

หอมัธยม 4 ชั้น 
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 ไดมีการกําหนดจุดรวมพลเปนสนาม
หญาดานหนาหอพักเด็กอนุบาล ดังภาพที่ 13 

      
ภาพที่ 13 แผนผังเสนทางการอพยพหนีภัย

มายังจุดรวมพล 
 

ขอเสนอแนะ 
     เนื่องจากในปจจุบันการเกิดเหตุ
อัคคีภัยเปนไปไดงายหากขาดการควบคุมดูแล
อาจจะทําใหเกิดภัยอันตรายอันเกิดจากไฟท่ี
อาจจะเกิดการลุกลามไปตามบริเวณท่ีมี
เชื้อเพลิง จึงมีความจําเปนที่จะตองอพยพออก
จากพ้ืนที่หนึ่ง เขาสูบริเวณท่ีจัดไวสําหรับเปนที่
หลบภัย ทั้งในสวนของการอพยพและการ
ปองกันจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมาก
เพราะปญหาที่เกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยตรงนั้นทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ทั้งยังเกิด
ความเสียหายแกอาคารสถานท่ี ผูวิจัยจึงนําแผน
ตัวอยางการปองกันและอพยพมาปรับใชภายใน
โรงเรียนเนื่องจากเปนแผนที่ใชกันมากเพราะได
มีการออกแบบตามกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

การปองกันและระงับอัคคีภัย วา 1) ใหอาคาร
หรือสถานประกอบการจัดใหมีการซอมการ
อพยพและปองกันอัคคีภัย ปละ 1 คร้ัง โดยทํา
การปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่โรงเรียนโดย
โรงเรียนไดนับเปน มูลนิธิสงเคราะหคนพิการ
แหงแรกในประเทศไทย โดยเปดสอนตั้งแต
ระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเน่ืองจากเปน
โรงเรียนสอนผูพิการทางการมองเห็นโดยเฉพาะ
อาคารเรียนและหอพักจึงถูกตองตามกฎหมาย
2) ควบคุมอาคารตามที่กําหนดและมีการติดตั้ง
อุปกรณเตือนภัย ที่ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เขาไปชวยติดตั้งใหกับทาง
โรงเรียน แตทางโรงเรียนยังขาดแผนการอพยพ
และ 3) การใหความรูความเขาใจในการปองกัน
อัคคีภัย รวมถึงจุดรวมพลผูวิจัยจึงไดทําการ
ปรับปรุงแผนการปองกันและการอพยพ 

 

เอกสารอางอิง 
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมี
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการใน  
อาคารสถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 
2556. (เพ่ิมเติม เลม 112 พ.ศ. 2548) 

สมาคมสถาปนิกสยาม. (2552) คูมือปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปตยกรรมการออกแบบ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
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สําหรับทุกคน. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(ออนไลน) เขาถึงไดจาก 
https://www.dpt.go.th/knowleadges/fire

safety/pdf/law_3.pdf 

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) (ออนไลน) 
เขาถึงไดจาก 
https://download.asa.or.th/th03media/0

4law/cba/mr/mr43-55r-bm.pdf  

เอกสารการซอมดับเพลิงและการอพยพ
โรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ. 2559 

เอกสารการซอมดับเพลิงและการอพยพ
โรงเรียนราชาวดีหญิง พ.ศ. 2559 

Translated Thai References 
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