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1.  ชื่อเร่ือง  การวางแผนและซอมแผนอัคคีภัยอยางมีสวนรวม 

2.  วัตถุประสงค 

           1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเร่ืองการปองอัคคีภัย  และมีทักษะเบ้ืองตนในการดูแลตัวเองและ

เอาตัวรอดจากอัคคีภัย   

 2. . เพื่อปฏิบัติซอมอพยพนักเรียนตามแผนฉุกเฉิน ใหนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณใน

การซอมไปใชใหเกิดประโยชนท้ังท่ีบานและชุมชนได   

 3. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของครู เจาหนาท่ี บุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ให

เกิดความเขาใจกันในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน   

3.  กลุมเปาหมาย 

           ครู  บุคลากร จํานวน 101  คน   และนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  จํานวน 2,126 คน 

4.  ชวงวนั/เวลาดําเนินการ 

          วันท่ี  1  มกราคม   2552  –  7  มกราคม  2553   (ปการศึกษา  2552) 

5.  สถานท่ี  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  สํานักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1. แตงตั้งคณะทํางาน    

 6.1.1 ผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน  

 ผูอํานวยการโรงเรียน  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. ประกาศใชแผนฉุกเฉิน 

 2. อํานวยการดับเพลิง 

 3. ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน 

 4. สรุปผลรายงานผลความเสียหายตอผูบังคับบัญชา 

 6.1.2  ผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 1 

 รองผูอํานวยการโรงเรียน  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. รายงานสถานการณตอผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน เพื่อประกาศการใชแผนฉุกเฉิน 

 2. แกไขสถานการณเบ้ืองตน 

 3. ประกาศเสียงตามสายแจงเหตุอัคคีภัยใหโรงเรียนและชุมชนทราบ 

 4. ดูแลการประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยดับเพลิง 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน  

 6.1.3 ผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนที่ 2 

 หัวหนาโครงการโรงเรียนปลอดภัย  มีหนาท่ีดังนี้  

 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยกูภัย – เคล่ือนยายผูปวย และรักษาความสงบเรียบรอย 



 2. แกไขสถานการณเบ้ืองตน 

 3. ดูแลจัดการจราจรภายในโรงเรียน 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน 

  6.1.4  คณะกรรมการ ดแูลนกัเรียนและเชค็ชวีติ ประกอบดวย  ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา  ท่ีกําลังดําเนิน                         

             กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในชวงเวลาท่ีเกิดไฟไหม  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา(หัวหนาสายช้ัน) 

 2. สงสัญญาณเตือนภัยใหนักเรียนทราบโดยท่ัวกัน 

 3. ตรวจเช็ค จํานวนนักเรียนและ อพยพนักเรียนตามข้ันตอนไปรวมท่ีจุดรวมพลตามแผน 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาระดับช้ัน 

             6.1.5  คณะกรรมการดับเพลิงเบื้องตนและสนับสนุนแผนฉุกเฉิน  ประกอบดวย  คณะกรรมการโรงเรียน

ปลอดภัย  และนักการภารโรงท้ังหมด  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. ตัดไฟฟาบริเวณท่ีเกิดเหตุทันที 

 2. ประสานงานกับการไฟฟาและการประปา 

 3. ร้ือถอน ทําลายส่ิงกีดขวาง 

 4. สนับสนุนน้ําในการดับเพลิง 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 2 

  6.1.6   คณะกรรมการดบัเพลิง ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสถานีดับเพลิง  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. ดับเพลิงข้ันตน 

 2. หาเคร่ืองดับเพลิงสนับสนุนไปยังจุดเกิดเหต ุ

 3. ประสานงานกับคณะกรรมการสนับสนุนแผนฉุกเฉิน   

 4. ประสานงานกับหนวยดับเพลิงภายนอก 

 5. เตรียมพรอมเคร่ืองชวยชีวิต 

 6. พิจารณาสถานการณเพื่อการดําเนินการควบคุมเพลิง 

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 2 

  6.1.7   คณะกรรมการกูภยั –ชวยชีวิต  และปฐมพยาบาล ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากศูนยบริการ 

              สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน  มีหนาท่ีดังนี ้

 1. ควบคุม ดูแลเคล่ือนยายผูประสบภัย 

 2. ประสานงานกับทีมเช็คชีวิต เพื่อหาผูติดคางในอาคาร 

 3. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูชวยผูอํานวยการวางแผนฉุกเฉินคนท่ี 1 

             6.1.8  คณะกรรมการรักษาความสงบ – การจราจร ประกอบดวย  เจาหนาท่ีจากสถานีตํารวจ  มีหนาท่ี

ดังนี ้

  



              1. ใชเคร่ืองกั้นจัดการจราจรภายใน 

 2. อํานวยความสะดวกใหหนวยดับเพลิง 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 1 

             6.1.9  คณะกรรมการสภานกัเรียน   ประกอบดวย  ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียนท่ีทําหนาดาน  

              ความปลอดภัยในโรงเรียน  มีหนาท่ีดังนี ้

                  1. สํารวจจุดเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดไฟไหม  เชนสายไฟและปล๊ักไฟท่ีชํารุด   

                 2. ตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงประจําอาคารรวมกับนักการภารโรงประจําอาคาร 

                 3. สํารวจเสนทางท่ีใชในการอพยพหนีไฟของแตละระดับช้ันรวมกับคณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัย 

              ผลจากการสํารวจของคณะทํางานไดแกไขจุดเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดไฟไหม  เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2552 ได

ดําเนินการเปล่ียนสายไฟ  และปล๊ักไฟท่ีชํารุด  18 จุด   ดังนี้  

อาคารเรียน จํานวนท่ีเปล่ียนปล๊ักไฟ/จุด หมายเหต ู

1 - ช้ันอนุบาล 

2 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

3 7 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

4 5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

5 4 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

6 - ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

7 - ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

              6.2. การสํารวจและผงัโรงเรียน   

     ผลจากการสํารวจขอมูลอาคารเรียนและจัดทําผังอาคารเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียน

ปลอดภัยรวมกับสภานักเรียน    ดังนี ้

อาคารเรียน/ 

ระดับช้ันเรียน 

จํานวนช้ัน จํานวนหองเรียน ขนาดพื้นท่ีแตละช้ัน เสนทางอพยพหนีไฟ 

การใชบันไดข้ึน-ลง ของอาคาร 

       อนุบาล 3 27 8.40 เมตร× 72.00 เมตร              ใชบันไดทางขวาและซาย  

2 / ป. 1 3 9 8.40 เมตร× 34.00 เมตร ใชบันไดทางซาย 

3 / ป. 2 3 9 8.40 เมตร ×34.00 เมตร ใชบันไดทางขวา 

4 / ป. 3 4 20 8.40 เมตร× 44.00 เมตร ใชบันไดทางขวา 

5 / ป. 4 4 16 8.40 เมตร× 40.00 เมตร ใชบันไดทางขวา 

6 / ป. 5 5 15 8.40 เมตร× 34.00 เมตร ใชบันไดทางขวา 

         7 / ป. 6 5 15 8.40 เมตร× 34.00 เมตร ใชบันไดทางขวา 

 -    กําหนดจุดรวมพลของนักเรียนในขณะเกิดไฟไหม ท่ีบริเวณสนามกีฬามีพื้นท่ี  1500  ตารางเมตร 



           จากขอมูลท่ีจัดทําแสดงใหเห็นจํานวนอาคาร  จํานวนช้ันแตละอาคาร  จํานวนหองเรียนและ

ขนาดพื้นท่ีแตละช้ันของอาคาร  ซ่ึงอาคาร 1,2 ,3,4  มีทางเช่ือมระหวางอาคารเช่ือมตอกันได  จากการสํารวจได

พบจุดบอดของอาคารเรียนอยูท่ีอาคาร 4  ช้ันท่ี  4  เปนช้ันท่ีมีบันไดข้ึน-ลงขางเดียวไมมีทางเช่ือมตออาคาร  

คณะกรรมการจึงแกไขปญหาโดยจัดใหเปนหองเรียนพิเศษ  ไมใชเปนหองเรียนประจํา    และอาคาร 5,6,7  มีทาง

เช่ือมระหวางอาคารเช่ือมตอกันได  สวนเสนทางในการอพยพหนีไฟของนักเรียนใหใชบันไดข้ึน- ลง ของแตละ

ระดับช้ันในการอพยพหนีไฟ   เม่ือเกิดเหตุไฟไหมใหแตละระดับช้ันอพยพหนีไฟตามเสนทางท่ีกําหนดมาท่ีจุด

รวมพลใหเร็วท่ีสุด    

             หมายเหตุ  เม่ือเกิดอัคคีภัยใหผูชวยผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 2  มีหนาท่ีนําขอมูลผัง  

อาคารเรียนมาใหเจาหนาท่ีดับเพลิง  เจาหนาท่ีตํารวจ  เพื่อวางแผนในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

 

 6.3. การเตรียมความพรอมอุปกรณ   

 ความพรอมของอุปกรณดับเพลิง หมายถึง สภาพของเคร่ืองดับเพลิงท่ีมีสภาพท่ีกําหนดตามแบ

ตรวจสภาพของเคร่ืองมือดับเพลิง ประจําปดังนี้  

1. มีปายแสดงตําแหนงของเคร่ืองดับเพลิงชัดเจน 

  2.    น้ําหนักของถังไมลด/เพิ่ม 

3. สภาพถังไมเกิดสนิม 

4. มาตรวัดความดัน(เข็ม) ช้ีอยูในแถบสีเขียว 

5. เม่ือเขยา ผงเคมีไมจับตัวเปนกอน 

 ซ่ึงแตละอาคารจะติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงไวท่ีมุมอาคารและมีจํานวน  ดังนี้   

 

อาคารเรียน จํานวนเคร่ืองดับเพลิง ผูรับผิดชอบ หมายเหต ู

1 4 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 3 ช้ัน มีทางเช่ือมตออาคารไปยังอาคาร 2 

2 3 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 3 ช้ัน มีทางเช่ือมตออาคารไปยังอาคาร 3 

3 3 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 3 ช้ัน มีทางเช่ือมตออาคารไปยังอาคาร 4  

4 5 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 4 ช้ัน  ช้ันท่ี 4 ไมมีทางเช่ือมตออาคาร 

5 5 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 4 ช้ัน มีทางเช่ือมตออาคารไปยังอาคาร 6  

6 5 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 5 ช้ัน มีทางเช่ือมตออาคารไปยังอาคาร 7  

7 5 นักการภารโรงประจําอาคาร มี 5 ช้ัน  

โรงอาหาร 3 นักการภารโรงประจําอาคาร อยูติดกับอาคารเรียน 3 

รวม 33 ตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัยและสภานักเรียน 

 

       



         การเตรียมความพรอมของอุปกณดับเพลิงมีความสําคัญยิ่งตอกรณีการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน  

เพราะโดยสวนมากโรงเรียนมักจะตั้งอยูศูนยกลางของแหลงชุมชน  ถาเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนแลวอุปกรณ

ดับเพลิงในโรงเรียนท่ีไมมีความพรอม  อาจนําความสูญเสียจากอัคคีภัยขยายออกไปสูชุมชนในวงท่ีกวางข้ึน 

ดังนั้นการเตรียมอุปกรณดับเพลิงใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอจึงเปนส่ิงสําคัญตอการระงับเพลิงเบ้ืองตน

กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามามีบทบาทในการดับเพลิงตอไป  การตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงในโรงเรียน

เปนหนาท่ีของสภานักเรียนรวมกับนักการภารโรงท่ีประจําแตละอาคารเรียน  โดยทําการตรวจสอบทุก  3  

เดือน  ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 

แบบสรุปแสดงจํานวนเคร่ืองดับเพลิงท่ีผานการตรวจและพรอมใชงาน 

ตามแผนฉุกเฉินปองกันอัคคีภัยของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  (เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2552) 

ท่ี รายการท่ีตรวจ 

เดือนท่ีตรวจ/จํานวน  33  ถัง 
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ี่

ใช
ได

(ถ
ัง)

 

เม
ษ

าย
น

/ 

จาํ
น

วน
ท

ี่

ใช
ได

(ถ
ัง)

 

สิ
งห

าค
ม/

 

จาํ
น

วน
ท

ี่

ใช
ได

(ถ
ัง)

 

ธัน
วา

คม
/ 

จาํ
น

วน
ท

ี่

ใช
ได

(ถ
ัง)

 

1 
มีปายแสดงตําแหนง 

ของเคร่ืองดับเพลิงชัดเจน 
33 33 33 33 

ตรวจทุก

วันท่ี 1

ของเดอืน 

ท่ีกําหนด 

2 น้ําหนักของถังไมลด/เพิ่ม 33 33 33 33 

3 สภาพถังไมเกิดสนิม 33 33 33 33 

4 
สภาพสายดับเพลิง 

ไมมีรอยแตกราว/ ขาด/ ชํารุด 
33 33 33 33 

5 
มาตรวัดความดัน(เข็ม)  

ช้ีอยูในแถบสีเขียว 
33 33 33 33 

6 
เม่ือแขยา ผงเคมีไมจับตัว 

เปนกอน 
33 33 33 33 

 

6.4. การวางแผนซอม 

  ในการวางแผนการซอมอพยพนักเรียนจากอัคคีภัย  คณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัยซ่ึงประกอบดวยครู

และสภานักเรียนรวมกันวางแผนงาน  กอนวันซอมอพยพหนีไฟ  ดังนี ้

1. หัวหนาระดับช้ันนัดหมายครูประจําชัน ประจําวิชา และนักเรียนแตละระดับช้ันเกี่ยวกับการใช

เสนทางอพยพหนีไฟมายังจุดรวมพลใหปลอดภัยและรวดเร็วท่ีสุด  พรอมท้ังนัดหมายการใหสัญญาณเม่ือเกิด

ภาวะฉุกเฉินท่ีแตกตางจากท่ีใชประจําวัน(กําหนดใชเสียงระฆัง)    

2. นักการภารโรงสํารวจเสนทางเขา-ออกของรถดับเพลิง  รถพยาบาลในการท่ีจะเขามาปฏิบัติหนาท่ียังท่ี

เกิดเหตุไดอยางรวดเร็วท่ีสุด   



3. ครูผูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหความรูความเขาใจและฝกทักษะในการหนีไฟใหกับนักเรียนใน

ช่ัวโมงเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หองเรียนละ 2 ช่ัวโมง   กอนวันซอมแผนอพยพหนีไฟ  ใน 2 หัวขอ  

ไดแก  1. ความรูเบ้ืองตน เพื่อพนอัคคีภัย  2.  การหนีไฟ  6  ข้ันตอน   

4. ผูบริหารมีหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานนอกโดยนัดหมายวัน  เวลาท่ีจะซอมอพยพหนีไฟกับ

สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  ศูนยบริการสาธารณสุข   

5. สภานักเรียนรวมกับคณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัย  กําหนดจุดสมมุติเกิดเหตุไฟไหมอาคาร

(กําหนดอาคาร 1 ช้ัน 3) แลววางแผนเสนทางอพยพและตรวจสอบสภาพเคร่ืองดับเพลิงใหพรอมใชงาน 

6.5. การซอมแผน   

สถานการณสมมุติ 

วันท่ี  7  มกราคม  2553 

 เวลา 13.25 น. ประชาสัมพันธประกาศ 

  ตอไปนี้เปนการซอมแผนฉุกเฉินการอพยพนักเรียนเม่ือเกิดอัคคีภัยของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  

ซ่ึงเปนเหตุการณสมมุติข้ึนเทานั้น ขอใหนักเรียนและชุมชนอยาไดตื่นตระหนกตกใจ การซอมแผนจะไดเร่ิมข้ึน 

ณ บัดนี้ 

 เวลา 13.30 น.  นักการภารโรงประจําอาคาร 1  เอะอะโวยวาย เนื่องจากไดยินเสียงระเบิด บริเวณอาคาร 

1 ช้ัน 3   และมีควันโพยพุงออกมาจากอาคารดังกลาวเปนจํานวนมาก  ขณะเกิดเหตุบนช้ัน 2 และช้ัน 3 ของตัว

อาคารมีนักเรียนและครูกําลังดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยู 

 เวลา 13.31 น. นักการภารโรงประจําอาคาร 1   แจงรองผูอํานวยการโรงเรียน วามีเพลิงไหม บริเวณ

อาคาร 1 ช้ัน 3 

 เวลา 13.32 น.  รองผูอํานวยการโรงเรียน  แจง ผูอํานวยการโรงเรียน และประกาศเสียงตามสาย ขอความ

วา โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหมท่ี อาคาร 1  ช้ัน 3  ( ประกาศซํ้า 6 คร้ัง )   

 เวลา 13.34 น. คณะกรรมการทุกคนพรอมกันท่ีหนาอาคาร 1 ทีมดับเพลิงเบ้ืองตน นําโดยนักการภารโรง 

พยายามใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดเคมีแหง ฉีดเขาไปในหองท่ีมีควันพุงออกมา แตไมสามารถควบคุมได เร่ิมมีเปลว

ไฟลุกลาม 

  เวลา  13.39 น.  ทีมดับเพลิงเบ้ืองตน รายงาน ถึงผูอํานวยการโรงเรียน วาไมสามารถระงับเหตุเบ้ืองตน

ได พรอมเสนอใหใชแผนฉุกเฉิน 

 เวลา  13.40 น.  ผูอํานวยการโรงเรียนส่ังการให ประชาสัมพันธประกาศใชแผนฉุกเฉินทางเสียง 

ตามสาย  

ประชาสัมพันธใหสัญญาณเตือนภัย (โดยเคาะระฆังรัวหลายๆ คร้ัง)   โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนี้เกิด

เพลิงไหมบริเวณอาคาร 1 ช้ัน 3   ขอใหเจาหนาท่ีทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ประกาศซํ้า 6 คร้ัง ) 

 เวลา 13.41 น. รองผูอํานวยการแผนฉุกเฉินคนท่ี 2  แจงหนวยดับเพลิงลาดกระบังขอรถน้ําดับเพลิง 

หนวยกูภัยและเคล่ือนยายและสถานีตํารวจ  



 หนวยสนับสนุนการดับเพลิง  นาํโดยนกัการภารโรง เขาควบคุมการตัดกระแสไฟฟา บริเวณท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม และสนับสนุนน้ําในการดับเพลิง 

 หนวยรักษาความสงบ  - จราจร นําโดยเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจ จัดการจราจรเพื่อความ

สะดวก  แกหนวยชวยเหลือภายนอก  พรอมกับตรวจสอบคนเขา - ออก บริเวณโรงเรียน 

                เวลา 13.42 น.  หนวยดูแลนักเรียนและเช็คชีวิต  นําโดยครูประจําช้ัน/ประจําวิชา ปดสวิตซไฟฟา หรือ

ถอดปล๊ักอุปกรณไฟฟาภายในหองเรียนใหเรียบรอย , นํานักเรียนออกมาเขาแถวท่ีหนาหองเรียน , ปดประตู

หองเรียน แลวตรวจนับจํานวนนักเรียนของแตละหองเรียน พรอมกับพานักเรียนอพยพหนีไฟไปตามเสนทางหนี

ไฟของแตละระดับชั้นไปท่ีจุดรวมพล  ใหปลอดภัยและรวดเร็วท่ีสุด  การเดินลงบันไดใหช้ันท่ีอยูสูงสุดลงกอน 

และลงเปนแถว  ไมวิ่งแยงกันลง  ควรใชเวลาไมเกิน  5  นาที   แตละระดับช้ันใชเวลาในการอพยพหนีไฟมาถึง

จุดรวมพล  ดังนี ้

 

ระดับช้ัน เวลาท่ีใชในการอพยพ 

มาท่ีจุดรวมพล 

จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

อนุบาล 8  นาที 60 มี 4 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 7  นาที 360 มี 9 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 2 7  นาที 375 มี 9 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 3 7  นาที 325 มี 9 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 4                   6 นาที 336 มี 9 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 5 5  นาที 352 มี 9 หองเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 6 5  นาที 378 มี 9 หองเรียน 

 

เวลา 13.50 น.  หนวยดับเพลิง รายงานตัวท่ีผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน แลวเขารวมปฏิบัติการผจญเพลิง 

ตามแผน และหนวยเช็คชีวิตตรวจสอบจํานวนนักเรียนอีกคร้ังแลวรายงานแกหัวหนาระดับช้ันรับทราบ เพื่อ

ประเมินผลการฝกซอมอพยพนักเรียนหนีไฟและนํามาปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนในคร้ังตอไป 

 เวลา 14.10 น.  สามารถควบคุมเพลิงไดและเพลิงสงบ ผูอํานวยการแผนฉุกเฉิน ประกาศยกเลิกแผน 

 ประชาสัมพันธประกาศ  “ทุกทานโปรดทราบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีอาคาร 1 ส้ินสุดลงแลว ขณะนี้การ

ซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ไดส้ินสุดลงแลว ขอขอบคุณทุกทาน

ทุกหนวยงานท่ีไดใหการสนับสนุนและรวมมือจนกระท่ังซอมแผนในวันนี้สําเร็จลุลวงลงดวยดี  ขอเชิญ

คณะกรรมการทุกฝายและคณะกรรมการประเมินผลการซอมแผน  ประชุมพรอมกันเพื่อเสนอแนะและปรับปรุง

แกไขปญหา”  

 

 



6.6. ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากอัคคีภัยและมีทักษะในการหนีไฟ  

6.6.1 การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอัคคีภัย และทักษะในการหนีไฟ  ดําเนินการดังนี ้

               ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย

จากอัคคีภัย และทักษะในการหนีไฟ  จํานวน  6  คนไดแก 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ผูใหความรู 

ประถมศึกษาปท่ี  1 360 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.1 

ประถมศึกษาปท่ี  2 375 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.2 

ประถมศึกษาปท่ี  3 325 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.3 

ประถมศึกษาปท่ี  4 336 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.4 

ประถมศึกษาปท่ี  5 352 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.5 

ประถมศึกษาปท่ี  6 378 9 ครูประจําวิชาสุขศึกษาช้ัน ป.6 

         จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหความรูแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  – ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รวม

จํานวน 2,116 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  หองเรียนละ 2 ช่ัวโมง  กอน

วันซอมแผนอพยพหนีไฟ โดยมีจุดประสงคการเรียนรู  ดังนี ้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและอันตรายของอัคคีภัยได 

2. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุและวิธีการปองกันของอัคคีภัยได 

3.  นักเรียนสามารถไดอธิบายข้ันตอนการหนีไฟไดอยางถูกตอง 

4. นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการหนีไฟเม่ือเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนได 

         ครูผูจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละระดับช้ัน จัดกิจกรรมการเรียนรู 2 ช่ัวโมงโดยแบงเนื้อสาระออกเปนช่ัวโมง

ท่ี 1 เร่ืองความรูเบ้ืองตน เพื่อพนอัคคีภัย  ช่ัวโมงท่ี 2  เร่ืองการหนีไฟ โดยวิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย   

6  ข้ันตอน  มีรายละเอียดของเนื้อหาสาระการเรียนรู  ดังนี ้

                1. ความรูเบ้ืองตน เพื่อพนอัคคีภัย 

             1.1 ความหมายและอันตรายของอัคคีภัย  

       1.2 สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย  

       1.3 การปองกันการเกิดอัคคีภัย 

                2. การหนีไฟ โดยวิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย   6  ข้ันตอน 

       2.1 พบเหตุการณ   

                   2.2 ควบคุมสติ  แจงครู  บุคลากรในโรงเรียน   

                   2.3 ปดประตูเพื่อปองกันไฟลุกลาม   

                   2.4 รีบออกมาจากท่ีเกิดเหตุ   

      2.5 ถามีควันปกคลุมมากใหกมตัวลงต่ําแลวรีบคลานออกมา   

      2.6 ถาไฟไมลุกลามมากอาจใชเคร่ืองมือดับเพลิงดับเองได  



             6.6.2  การวัดและการประเมินผล   

                              ใชวิธีการวัดและการประเมินผล  ดังนี้   

                                             1.  วิธีการวัด/ส่ิงท่ีวัด 

                                                   1.1 การสังเกต 

                                                          - สังเกตพฤติกรรมการเรียน  

                                                          - การแสดงบทบาทสมมุติ  ข้ันตอนการหนีไฟ 

                                                   1.2 การตรวจผลงาน 

                                                           - แบบทดสอบ 

                                                           - ใบงาน  เร่ืองข้ันตอนการหนีไฟ     

                                             2.  เคร่ืองมือวัด 

                                                  2.1 แบบทดสอบปรนัยจํานวน 10 ขอ   

                                                 2.2  ใบงาน  โดยนักเรียนเขียนสรุปข้ันตอนการหนีไฟ 

                                                 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

                      การประเมินผลการเรียนรูวัดตามจุดประสงคการเรียนรู  โดยใชวิธีสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู   

แบบทดสอบ  และตรวจผลงานจากใบงาน  เร่ืองการปองกันอันตรายจากอัคคีภัยและทักษะในการหนีไฟ               

พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอันตราย

จากอัคคีภัยและทักษะในการหนีไฟ กอนซอมการใชแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ   ซ่ึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ผานเกณฑการประเมินรอยละ  82.14 , นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ผานเกณฑการประเมินรอยละ 84.33 , 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑการประเมินรอยละ  85.30 , นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผานเกณฑ

การประเมินรอยละ  85.69 , นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ผานเกณฑการประเมินรอยละ  86.99 และนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑการประเมินรอยละ  91.02  เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวานักเรียนโรงเรียน

เคหะชุมชนลาดกระบัง  ผานเกณฑ การประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอัคคีภัยและ

ทักษะในการหนีไฟ กอนซอมการใชแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ โดยเฉล่ียรอยละ  85.91   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแบบสรุปผลการประเมินการใหความรูเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากอัคคภียั และทักษะในการหนไีฟ  

ของนกัเรียนโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั ประจําปการศึกษา  2552 
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ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ป.1/360 คน 302 58 296 64 304 56 308 52 82.14 

ป.2/375  คน 303 72 314 61 321 54 327 48 84.33 

ป.3/325  คน 263 62 275 50 281 44 290 35 85.30 

ป.4/336  คน 271 65 278 58 297 39 289 47 85.69 

ป.5/352  คน 293 59 288 64 307 45 337 15 86.99 

ป.6/378  คน 318 60 336 42 357 21 373 5 91.02 

รวมเฉล่ีย 85.91 

 

หมายเหตุ จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 1 วัดผลและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

          จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 2 วัดผลและประเมินผลจากการทําแบบทดสอบปรนัยจํานวน 10 ขอ 

          จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3 วัดผลและประเมินผลจากการตรวจผลงานท่ีนักเรียนทําจากใบงาน 

          จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 4 วัดผลและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุต ิ

7.  งบประมาณ 

                7.1  ไดรับความอนุเคราะหจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง (เจาหนาท่ีและรถดับเพลิง) 

                7.2  ไดรับการสนับสนุนจากสถานีตํารวจนครบาลรมเกลา (เจาหนาท่ีมาอํานวยความสะดวก) 

                7.3  ไดรับการสนับสนุนจากศูนยบริการสาธารณสุขรมเกลา (เจาหนาท่ีศูนยมารวมกิจกรรม) 

8.  ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

            จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนในการใชแผนฉุกเฉินซอมอพยพหนีไฟของนักเรียนโรงเรียน

เคหะชุมชนลาดกระบังในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ประจําปการศึกษา  2552 โดย

หัวหนาระดับช้ัน จํานวน 6 ทาน ซ่ึงไดสังเกตพฤติกรรมการซอมอพยพหนีไฟของนักเรียนดานตางๆ ดังนี ้

 8.1. เม่ือไดยินสัญญาณเตือนอัคคีภัย สามารถควบคุมสติได  

 8.2. เม่ือพบควันไฟหนาบนอาคาร นักเรียนคลานต่ําเพื่อหนีไฟ 

 8.3. สามารถหนีไฟตามทางหนีไฟประจําระดับช้ันของตนเองไดอยางคลองแคลวและเปนระเบียบ 

 8.4. มาถึงจุดรวมพลไดภายในกําหนดเวลา 5 นาทีอยางนอย 80 %  ของนักเรียนท้ังหมด 



                            จากการสังเกตพบวา พฤติกรรมการอพยพหนีไฟของนักเรียนในระดับช้ัน ป.1 – ป.3 โดยรวม

อยูในระดับคุณภาพดี (X = 2.60) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงระดับคุณภาพจากมากไปหานอย  พบวานักเรียนใน

ระดับช้ัน ป.1 – ป.3  มีระดับคุณภาพในการอพยพหนีไฟ ดังนี้ ขอท่ี 2 เม่ือพบควันไฟหนาบนอาคาร นักเรียน

คลานต่ําเพื่อหนีไฟ (X = 3.03)  ขอ 1 เม่ือไดยินสัญญาณเตือนอัคคีภัย สามารถควบคุมสติได และ ขอ 3 สามารถ

หนีไฟตามทางหนีไฟประจําสายช้ันของตนเองไดอยางคลองแคลวและเปนระเบียบ (X = 2.49)   และ ขอ 4  มาถึง

จุดรวมพลไดภายในกําหนดเวลา 5 นาทีอยางนอย 80 % ของนักเรียนท้ังหมด (X = 2.39)  สวนการประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมการอพยพหนีไฟของนักเรียนในระดับช้ัน ป.4 – ป.6   โดยรวมอยูในระดับคุณภาพดีมาก  

(X = 3.58)  เม่ือพิจารณารายขอ   พบวานักเรียนในระดับช้ัน ป.4 – ป.6    มีระดับคุณภาพในการอพยพหนีไฟ 

เรียงระดับคุณภาพจากมากไปหานอย  ดังนี ้ ขอ 4  นักเรียนจํานวนอยางนอย 80 % มาถึงจุดรวมพลไดภายใน

กําหนดเวลา 5 นาที    (X = 3.60)  ขอ 3  สามารถหนีไฟตามทางหนีไฟประจําสายช้ันของตนเองไดอยาง

คลองแคลวและเปนระเบียบ (X = 3.50)  ขอ1 เม่ือไดยินสัญญาณเตือนอัคคีภัย สามารถควบคุมสติได (X = 3.24)  

และ ขอ  2  เม่ือพบควันไฟหนาบนอาคาร นักเรียนคลานต่ําเพื่อหนีไฟ (X = 3.00)   

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนในการใชแผนฉุกเฉินซอมอพยพหนีไฟของนักเรียน  

โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงัในระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่1 – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ประจาํปการศึกษา  2552 

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับชั้น ป.1 – ป.3  ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

 

X 

ระดบั

คุณภาพ 

 

X 

ระดบั

คุณภาพ 

1 
เม่ือไดยินสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

สามารถควบคุมสติได  
2.49 พอใช 3.24 ดี 

2 
เม่ือพบควันไฟหนาบนอาคาร 

นักเรียนคลานต่ําเพื่อหนีไฟ 
3.03 ดี 3.00 ดี 

3 

สามารถหนีไฟตามทางหนีไฟ

ประจําระดับช้ันของตนเองได

อยางคลองแคลวและเปน

ระเบียบ 

2.49 พอใช 3.50 ดีมาก 

4 

มาถึงจุดรวมพลไดภายใน

กําหนดเวลา 5 นาที 

อยางนอย 80 %  ของนักเรียน

ท้ังหมด 

2.39 พอใช 3.60 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 2.60 ดี 3.58 ดีมาก 

   



         การใชแผนฉุกเฉินซอมอพยพหนีไฟของนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  พบวา มีนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 - ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  742   คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,060 คน สามารถ

มาถึงยังจุดรวมพลไดโดยปลอดภัยภายในเวลา 5 นาที คิดเปน รอยละ  70   และมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน  960    คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด  1,066  คนสามารถมาถึงยังจุดรวมพลได

โดยปลอดภัยภายในเวลา 5 นาที คิดเปนรอยละ  90   

 จากการประเมินผลการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน  หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยใช

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด  ประกอบดวย 

1. บุคลากรในโรงเรียน  80 ชุด  

2. เจาหนาท่ีดับเพลิง  10  ชุด  

3. เจาหนาท่ีจากศูนยบริการสาธารณสุข  5  ชุด 

4. เจาหนาท่ีตํารวจ  5  ชุด 

            ซ่ึงสอบถาม 2 ประเด็น คือ  

  1. ความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉิน  

   1.1 อธิบายรูปแบบวิธีการของแผนฉุกเฉินแกบุคคลอ่ืนๆได 

   1.2  ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินได 

   1.3 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายในแผนฉุกเฉินไดอยางถูกตอง 

   2. ความรวมมือในการใชแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ   

   2.1 เปนผูนําในการอพยพหนีไฟท่ีดีรับผิดชอบตอหนาท่ี   

   2.2 ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินอยางเต็มกําลังตามความสามารถโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียน 

   2.3 เขารวมกิจกรรมการใชแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟดวยความเต็มใจ 

 จากการประเมินพบวา ในประเด็นท่ี 1 บุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ  มีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ตามรายการประเมิน ดังนี้  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายในแผนฉุกเฉินไดอยางถูกตองรอยละ  100 ,  สามารถอธิบายรูปแบบวิธีการของแผนฉุกเฉินแกบุคคล

อ่ืนๆได รอยละ 90  และตอบขอสงสัยเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินได รอยละ  88  จะเห็นไดวาบุคลากรในโรงเรียน และ 

หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ  มีความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินโดยเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รอยละ  

92.66   นอกจากนี้ประเด็นท่ี 2 พบวาบุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ  ใหความรวมมือในการ

ซอมแผนฉุกเฉิน ตามรายการประเมิน ดังนี ้ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินอยางเต็มกําลังตามความสามารถโดย

คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนรอยละ  100 ,  เปนผูนําในการอพยพหนีไฟท่ีดี รับผิดชอบตอหนาท่ีรอยละ  

85   และเขารวมกิจกรรมการใชแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟดวยความเต็มใจรอยละ  90 จะเห็นไดวาบุคลากรใน

โรงเรียน และหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ ใหความรวมมือในการซอมแผนฉุกเฉินอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ีย 

รอยละ  91.66   

 



ตารางสรุปผลการประเมินการมีสวนรวมของบคุลากรในโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั 

และ  หนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ประจําปการศึกษา 2552 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ (รอยละ) 

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

1 ความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ 

 1.1 อธิบายรูปแบบวิธีการของแผนฉุกเฉิน 

แกบุคคลอ่ืนๆได 
90 7 3 - 

 1.2  ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินได 88 7 5 - 

 1.3 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใน

แผนฉุกเฉินไดอยางถูกตอง 
100 - - - 

รวมเฉล่ีย 92.66 4.66 2.66 - 

2 ความรวมมือในการใชแผนฉกุเฉนิอพยพหนีไฟ 

 2.1 เปนผูนําในการอพยพหนีไฟท่ีดี  

รับผิดชอบตอหนาท่ี   
8 5 15 - - 

 2.2 ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนฉุกเฉินอยางเต็ม

กําลังตามความสามารถโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียน 

100 - - - 

 2.3 เขารวมกิจกรรมการใชแผนฉุกเฉิน

อพยพหนีไฟดวยความเต็มใจ 
90 10 - - 

รวมเฉล่ีย 91.66 8.33 - - 

               

9.  ประเมินความสําเร็จ 

                 การเตรียมความพรอมของอุปกณดับเพลิงมีความสําคัญยิ่งตอกรณีการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน  

เพราะโดยสวนมากโรงเรียนมักจะตั้งอยูศูนยกลางของแหลงชุมชน  ถาเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนแลวอุปกรณ

ดับเพลิงในโรงเรียนท่ีไมมีความพรอม  อาจนําความสูญเสียจากอัคคีภัยขยายออกไปสูชุมชนในวงท่ีกวางข้ึน 

ดังนั้นการเตรียมอุปกรณดับเพลิงใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอจึงเปนส่ิงสําคัญตอการระงับเพลิงเบ้ืองตน

กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามามีบทบาทในการดับเพลิงตอไป  

                สําหรับการเฝาระวังดานความปลอดภัยจากอัคคีภัยในปการศึกษา  2552  ยังไมมีเหตุการณท่ีเปน

อันตรายและสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  เพราะไดเตรียมความพรอมและสํารวจจุดเส่ียงท่ีจะทําให

เกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยูเสมอเชน  สายไฟ  ปล๊ัคไฟ   

 



10.  บทเรียนท่ีไดรับ 

     การดําเนินการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน  มีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมความพรอมขององคกรอยูเสมอ   

เพื่อดูแลเฝาระวังดานความปลอดภัยท่ีอาจเกิดเหตุการณโดยไมคาดคิด  และเกิดความเสียหายโดยไมอาจ

คาดคะเนได  การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ  และคนในชุมชนเพื่อใหเกิดความเขาใจกันในการปฏิบัติหนาท่ี

เม่ือเกิดอัคคีภัยแลวทุกคนตองมีสติ  รูหนาท่ี  มีทักษะในการดูแลตัวเองเอาชีวิตรอดได  และการมีมาตรการความ

ปลอดภัยในการปองอัคคีภัย  มีบทเรียนซอมอพยพนักเรียนตามแผนฉุกเฉินในโรงเรียน  มีการฝกซอมทบทวน

บทเรียนทุกๆป  เปนการสรางพฤติกรรมปลอดภัยใหเกิดกับนักเรียนทุกคน  เพื่อนําไปสูการปองกันอุบัติภัยจาก

อัคคีภัยท่ียั่งยืน 

11.  ความตอเนือ่ง 

             การดําเนินการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน  ควรจะตองมีความตอเนื่อง   เนื่องจากนักเรียนจะตองเล่ือนช้ัน

ไปเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  เปล่ียนช้ันเรียนและอาคารเรียนใหม  เสนทางการอพยพหนีไฟจะตองเปล่ียนไป

ดวย  จึงมีความจําเปนตองซักซอมและนัดหมายกันทุกป  

12.  การประยกุตใช 

              โรงเรียนซ่ึงเปนแหลงเรียนรูของชุมชนจึงไมควรมองขามในเร่ืองการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน  ควรมี

มาตรการความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัยและจัดทําแผนฉุกเฉินในโรงเรียน  มีการซอมแผนฉุกเฉินเพื่อเปน

การเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  แผนฉุกเฉินเปนบทเรียนหนึ่งท่ีทําใหนักเรียน

ไดรับประสบการณตรง  รวมท้ังมีการซักซอมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจกันในการปฏิบัติ

หนาท่ี  พรอมท้ังจัดหาอุปกรณดับเพลิงและติดตั้งใหพรอมใชงาน  จัดส่ิงแวดลอมใหปลอดภัย  และสราง

พฤติกรรมปลอดภัยใหเกิดกับนักเรียนทุกคน  เพื่อนําความรูและประสบการณไปใชในครอบครัวและชุมชน 

 

ผูเสนอรายงาน 

           นายสุรพล  มุทะสิน  ครูปฏิบัติการ สอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

           โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  สํานักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
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การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอัคคีภัย และทักษะในการหนีไฟ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การใชแผนฉุกเฉินซอมอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


