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ตามบทบญัญตัคิวามปลอดภัยดานอคัคภัีย
ในอาคารของอังกฤษ (Approved Document B)
ระบุ เปนเร่ืองปกติท่ีควันสังหารคนมากกวาจะ
เปนไฟ โดยอันตรายหลักในชวงระยะแรกของ
การเกดิเพลิงไหมไมใชเปลวไฟ แตเปนควันและ
แกสท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมซึ่งทําใหเกิดการ
บาดเจ็บและมีปญหาเร่ืองการมองเห็นระหวาง
อพยพหนไีฟ สิง่สาํคัญท่ีสดุประการหนึง่ของการ
ออกแบบอาคารคือ ตองมีมาตรการควบคุมควัน
ไมใหเปนอุปสรรคในการหนไีฟของผูอยูในอาคาร
และ/หรือการระงบัเหตุเพลิงไหมของนกัดับเพลิง
นัน่หมายถงึระบบควบคุมควันและระบบระบาย
ควันภายในอาคาร

อากาศ และ/หรือแรงดันสาํหรับใชควบคุมควัน
ไวในพืน้ท่ีจาํกดัหรือกาํจดัออกไปจากตัวอาคาร
ในระหวางท่ีเกิดแหตุเพลิงไหม สามารถพบได
ในอาคารตางๆ อาทิเชน โรงพยาบาล เรือนจํา

หางสรรพสินคา หรืออาคารอ่ืนๆ ท่ีมีโถงหรือ
ลานกลางอาคาร อาคารสูงและอาคารท่ีมีสวน
ปองกันควัน โดยท่ัวไป ระบบควบคุมคัวนมีอยู
ดวยกัน 2 แบบ ไดแก

1. แบบทาํงานโดยตรง (Active Smoke
Control Systems) ประกอบดวยระบบพัดลม
ทอ หนวยควบคุมอากาศในอาคารครบวงจรท่ี
เรียกวา ระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and
Air Conditioning) และอุปกรณทางกลอ่ืนๆ ซึ่ง
ทํางานรวมกนัในการระบายควันเกดิจากไฟไหม
ไปยังจุดท่ีกําหนดไวแลวลวงหนา

2. แบบทํางานโดยออม (Passive
Smoke Control Systems) ใชวิธีเก็บกักควันท้ัง
แบบแยกสวนและรวมกันไวท่ีจุดกําเนิดหรือ
พื้นท่ีซึ่งเตรียมไวลวงหนา

หากแยกชนิดตามการออกแบบทาง
วิศวกรรมจะไดดังนี้

1. ชนิดโถงอาคาร (Atrium Smoke Control
Systems) มีติดต้ังในอาคารสงูท่ัวไปท่ีมีโถงอาคาร
หนึ่งแหงหรือมากกวาหนึ่งแหง หรือพื้นท่ีลาน
กวางมีท่ีปดคลุมหรือท่ีวางขนาดใหญลักษณะอ่ืนๆ
กฎหมายควบคุมอาคารของสหรัฐฯ กําหนดให
มีระบบกาํจดัควันสาํหรับพืน้ท่ีเปดขนาดใหญหรือ
หองโถงใหญท่ีมีชองวางดานบนจนไปถงึหลังคา
ภายในอาคารหลายชั้น ประกอบดวยกลไกของ
ระบบไลควันใหออกไปทางดานบนสุด โดยใช
อากาศท่ีสรางข้ึนมาซึง่อยูดานลางสดุของโถงดัน
ควันข้ึนไปอยางชาๆ อยางนอยเพื่อใหควันอยู
 เหนอืชัน้ท่ีมีคนอยูและสวนท่ีใชเปนเสนทางหนไีฟ
ในชวงเวลาจาํเพาะขณะเกดิเพลิงไหมในอาคาร

2. ชนิดช องบันไดอัดความดัน (Stair
Pressurization)  กฎหมายควบคุมอาคารสวน
ใหญกาํหนดใหอาคารสงูจดัใหมีชองบนัไดหนไีฟ

ระบบควบคุมควัน (Smoke Control
Systems) หมายถงึ การผสมผสานการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมกับระบบไฟฟาและระบบ
เคร่ืองมือกล เพื่อใหเกิดการเคล่ือนไหวของ
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ชนดิไรควัน(ไมใหควันเขามาได) หรือท่ีเรียกวา
ชองบนัไดอัดความดัน การปองกนัควันเขาไปใน
ชองบันได กฎหมายควบคุมอาคารนานาชาติ
(IBC; International Building Code) อนญุาตให
ทําได 3 แบบ ไดแก แบบระเบียงดานนอกชอง
บันได (Exterior Stair Balconies) แบบระบาย
อากาศทางกลบริเวณโถงทางเขาบันได (Me-
chanically Ventilated Stair Vestibules)
และแบบชอง บนัไดอัดอากาศ (Stair pressuri-
zation) ซึ่งวิธีหลังนิยมใชกันมากท่ีสุด

3. ชนดิปลองลฟิตอดัความดัน (Pressurized
Elevator Hoistways) กฎหมายควบคุมอาคารนานา
ชาติ (IBC) อนญุาตใหไมตองมีโถงหนาลิฟตได
หากใชปลองลิฟตอัดความดัน ซึง่เปนทางเลือก
การออกแบบท่ีนิยมใชกันมากในสหรัฐฯ

4. การกําจัดควันหลังไฟไหม (Post-
fire Smoke Removal) ระบบมีเปาหมายกําจัด
ควันขณะกูทรัพยสนิและการเคลียรพืน้ท่ีหลังจาก
สามารถดับไฟไดแลว เพื่อใหตรงกับขอกําหนด
ในสวนนี ้IBC และกฎหมายควบคุมอาคารฉบบั
อ่ืนอนญุาตใหเปดหนาตางและชองตางๆ หรือใช 
อุปกรณทางกลเพือ่กาํจดัควันออกไปจากอาคาร

5. ระบบควบคมุควนัแยกเปนเขต (Zoned
Smoke Control System) หมายถงึ ระบบควบคุม
ควันในอาคารท่ีแยกออกเปนระบบยอยของแตละ
เขตซึง่มีความดันในการยบัยัง้การไลควันแตกตาง

ระบบนี้มีจุดออนอยูทีมีองคประกอบคอนขาง
ซบัซอน เนือ่งจากตองเชือ่มตอและประสานการ
ทํางานกับสวนอ่ืนๆ เชน ระบบ HVAC อุปกรณ
ควบคุม เคร่ืองมือบังคับการทํางาน ฯลฯ

ระบบควบคุมควันเปนมาตรการทาง
วิศวกรรมทําใหผูอยูในอาคารอยูสภาพแวดลอม
ท่ีสามารถดํารงชพีอยูไดในชวงเวลาไมนอยกวา
20 นาที หรือ 1.5 เทา ของเวลาใชในการหนไีฟ
ท่ีคํานวณไวข้ึนอยูกบัวาอยางใดใชเวลานอยกวา

ในขณะท่ีระบบควบคุมควันบางชนดิ เชน
ชนดิโถงอาคารอาจใชไลควันออกจากตัวอาคาร
แตไมมีชนิดใดท่ีสามารถกําจัดควันออกจาก

ตองติดต้ังในบริเวณท่ีติดกับแผงควบคุมระบบ
เตือนอัคคีภัย

แผงควบคุมระบบควบคุมควันสําหรับ
นักดับเพลิงตองมีแบบบังคับดวยมือ (Manual)
ควบคูกับแบบอัตโนมัติ (Automatic)

ระบบระบายควนั (Smoke Ventilation
Systems) หมายถงึ การผลักดันใหควันเกดิจาก
เพลิงไหมเคล่ือนท่ีไปยงัพืน้ท่ีกกัเกบ็หรือออกไป
ภายนอกตัวอาคาร มีท้ังระบบระบายควันตาม
ธรรมชาติ (NSVS; Natural Smoke Ventilation

กนัไป โดยท่ัวไป จะใชอุปกรณทางกลไลควันใน
หอง (เขต) ท่ีมีควัน และใสความดันเขาไปหอง
(เขต) ท่ีอยูติดกนั สาํหรับอาคารสงู คําวา “เขต”
(Zone) หมายถึง ชั้นของอาคาร แตบางคร้ังชั้น
ของอาคาร อาจแบงออกเปนยอยไดอีก ตัวอยาง
การควบคุมควันเปนเขต ไดแก การประกบชั้น
เกิดเพลิงไหม (sandwich) ติดต้ังเคร่ืองไลควัน
บนชั้นอาคาร (เขต) เกิดเพลิงไหม ขณะท่ีอัด
อากาศเขาไปในชั้นอาคาร (เขต) ท่ีอยูขางลาง
และขางบนชั้นอาคาร (เขต) ท่ีเกิดเพลิงไหม

อาคารไดอยางหมดสิ้นหรือสมบูรณแบบ
แผงควบคุมระบบควบคุมควันสาํหรับนกั

ดับเพลิงอาจมีตําแหนงติดต้ังแตกตางกนัไปตาม
ทองท่ีซึ่งมีกฎหมายบังคับเปนของตัวเอง

อาคารสูงและอาคารท่ี มีสวนปดคลุม
ปองกันควันจะมีตองศูนยบัญชาการอัคคีภัย
(Fire Command Center) และแผงควบคุมระบบ
ควบคุมควันตองติดต้ังอยูภายในศูนยดังกลาวนี้

ภายในอาคารประเภทอ่ืนท้ังหมด แผง
ควบคุมระบบควบคุมควันสําหรับนักดับเพลิง
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Systems) โดยการเปดหนาตางหรือชองตางๆ
ใหควันไหลออกไปเองตามธรรมชาติ ออกแบบ
ใหชองระบายควันดังกลาวสามารถทํางานโดย
อัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม และระบบระบาย
ควันดวยเคร่ืองมือกล (MSVS; Mechanical
Smoke Ventilation Systems) ซึง่เปนการสราง
แรงดันใหเกิดข้ึนภายในชองทางตางๆ ภายใน
ตัวอาคาร โดยเฉพาะชองทางหนีไฟ เพื่อไมให
ควันเขาไปทําอันตรายผูอพยพและนักดับเพลิง
ในขณะทําการไลควันจากจุดกําหนดไปกักเก็บ
ในท่ีจาํเพาะหรือกาํจดัออกจากอาคารดวยพดัลม
ระบบนี้จึงทํางานสองลักษณะในเวลาเดียวกัน
นัน่คือ ไลควันออกจากอาคารพรอมกับปองกัน
ไมใหควันเขาไปเปนอุปสรรคในการอพยพหรือ

การปฏิบติังานของนกัดับเพลิง
ระบบระบายควันสามารถพบได ในอาคาร
ท่ีเก็บวัสดุไหมไฟไดไวในปริมาณมาก โรงงาน
หรือคลังสนิคาท่ีมีพืน้ท่ีมากถงึ 50,000 ตาราง
ฟุต หรือมีสวนตอขยายเสนทางหนีไฟออกไป
ระบบระบายควั นใช วิ ธี เคล่ื อนย ายควั น
ผานชองระบายควันและความรอน มานกั้น
ควัน รวมถึงพัดลมเพื่อเปาควันเขาไปกักไวใน
พืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไวโดยเฉพาะกอนจะไลออกไป
จากตัวอาคาร

ระบบระบายควันดวยเคร่ืองมือกลตองมี
แผงควบคุมการทํางานติดต้ังไวในหองซึง่นกัดับ
เพลิงสามารถเขาไปไดงายจากภายนอกตัวอาคาร
โดยหองดังกลาวนี้จะตองมีอัตราทนไฟ (Fire

Resistance Rate) อยางนอย 1 ชั่วโมง
พดัลมท่ีติดต้ังแยกกนัแตละตัวจะตองมีตัว

ควบคุมการทํางานชนดิบังคับดวยมือ (Manual
Controls)

ตองระวังอยาใหเกดิความสบัสนระหวาง
สองระบบนี ้ปญหาในการระบายอากาศอาจจะ
เกดิข้ึนไดหากใชยทุธวิธกีารระบายอากาศอาคาร
ท่ีขัดแยงกับระบบควบคุมควันท่ีออกแบบทาง
วิศวกรรมไวในอาคารนั้น

นกัดับเพลิงควรหาโอกาสสรางความคุนเคย
กับอาคารท่ีอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีติดต้ังระบบ
ควบคุมควันและระบบระบายควัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ ง บริเวณท่ีติดต้ังแผงควบคุมสําหรับ
นกัดับเพลิง

ในการติดตอประสานกับเจาของอาคาร
ท่ีติดต้ังระบบใดระบบหนึ่งหรือท้ังสองระบบใน
ชวงเวลาท่ีทําการทดสอบระบบ ควรใชโอกาสนี้
สรางความคุนเคยระบบควบคุมควัน และ/หรือ
ระบบระบายควันในระหวางการทอดสอบระบบ
ดังกลาว
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