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ตามบทบัญญัตคิ วามปลอดภัยดานอัคคีภยั
ในอาคารของอังกฤษ (Approved Document B)
ระบุ เปนเรื่องปกติที่ควันสังหารคนมากกวาจะ
เปนไฟ โดยอันตรายหลักในชวงระยะแรกของ
การเกิดเพลิงไหมไมใชเปลวไฟ แตเปนควันและ
แกสที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมซึ่งทําใหเกิดการ
บาดเจ็บและมีปญหาเรื่องการมองเห็นระหวาง
อพยพหนีไฟ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของการ
ออกแบบอาคารคือ ตองมีมาตรการควบคุมควัน
ไมใหเปนอุปสรรคในการหนีไฟของผูอ ยูใ นอาคาร
และ/หรือการระงับเหตุเพลิงไหมของนักดับเพลิง
นัน่ หมายถึงระบบควบคุมควันและระบบระบาย
ควันภายในอาคาร

ระบบควบคุมควัน (Smoke Control
Systems) หมายถึง การผสมผสานการออกแบบ
ทางสถาป ตยกรรมกั บระบบไฟฟ าและระบบ
เครื่ องมื อกล เพื่ อให เกิ ดการเคลื่ อนไหวของ

อากาศ และ/หรือแรงดันสําหรับใชควบคุมควัน
ไวในพืน้ ทีจ่ าํ กัดหรือกําจัดออกไปจากตัวอาคาร
ในระหวางที่เกิดแหตุเพลิงไหม สามารถพบได
ในอาคารตางๆ อาทิเชน โรงพยาบาล เรือนจํา

หางสรรพสินคา หรืออาคารอื่นๆ ที่มีโถงหรือ
ลานกลางอาคาร อาคารสูงและอาคารที่มีสวน
ปองกันควัน โดยทั่วไป ระบบควบคุมคัวนมีอยู
ดวยกัน 2 แบบ ไดแก
1. แบบทํางานโดยตรง (Active Smoke
Control Systems) ประกอบดวยระบบพัดลม
ทอ หนวยควบคุมอากาศในอาคารครบวงจรที่
เรียกวา ระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and
Air Conditioning) และอุปกรณทางกลอื่นๆ ซึ่ง
ทํางานรวมกันในการระบายควันเกิดจากไฟไหม
ไปยังจุดที่กําหนดไวแลวลวงหนา
2. แบบทํ า งานโดยอ อ ม (Passive
Smoke Control Systems) ใชวธิ ีเก็บกักควันทั้ง
แบบแยกส วนและรวมกั นไว ที่ จุ ดกําเนิ ดหรื อ
พื้นที่ซึ่งเตรียมไวลวงหนา
หากแยกชนิ ด ตามการออกแบบทาง
วิศวกรรมจะไดดังนี้
1. ชนิดโถงอาคาร (Atrium Smoke Control
Systems) มีตดิ ตัง้ ในอาคารสูงทัว่ ไปทีม่ โี ถงอาคาร
หนึ่งแหงหรือมากกวาหนึ่งแหง หรือพื้นที่ลาน
กวางมีทปี่ ด คลุมหรือทีว่ า งขนาดใหญลกั ษณะอืน่ ๆ
กฎหมายควบคุมอาคารของสหรัฐฯ กําหนดให
มีระบบกําจัดควันสําหรับพืน้ ทีเ่ ปดขนาดใหญหรือ
หองโถงใหญทมี่ ชี อ งวางดานบนจนไปถึงหลังคา
ภายในอาคารหลายชั้น ประกอบดวยกลไกของ
ระบบไลควันใหออกไปทางดานบนสุด โดยใช
อากาศทีส่ รางขึน้ มาซึง่ อยูด า นลางสุดของโถงดัน
ควันขึ้นไปอยางชาๆ อยางนอยเพื่อใหควันอยู
เหนือชัน้ ทีม่ คี นอยูแ ละสวนทีใ่ ชเปนเสนทางหนีไฟ
ในชวงเวลาจําเพาะขณะเกิดเพลิงไหมในอาคาร
2. ชนิ ด ช อ งบั น ไดอั ด ความดั น (Stair
Pressurization) กฎหมายควบคุมอาคารสวน
ใหญกาํ หนดใหอาคารสูงจัดใหมชี อ งบันไดหนีไฟ
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ชนิดไรควัน(ไมใหควันเขามาได) หรือทีเ่ รียกวา
ชองบันไดอัดความดัน การปองกันควันเขาไปใน
ชองบันได กฎหมายควบคุมอาคารนานาชาติ
(IBC; International Building Code) อนุญาตให
ทําได 3 แบบ ไดแก แบบระเบียงดานนอกชอง
บันได (Exterior Stair Balconies) แบบระบาย
อากาศทางกลบริเวณโถงทางเขาบันได (Mechanically Ventilated Stair Vestibules)
และแบบชอง บันไดอัดอากาศ (Stair pressurization) ซึ่งวิธีหลังนิยมใชกันมากที่สุด
3. ชนิดปลองลิฟตอดั ความดัน (Pressurized
Elevator Hoistways) กฎหมายควบคุมอาคารนานา
ชาติ (IBC) อนุญาตใหไมตองมีโถงหนาลิฟตได
หากใชปลองลิฟตอัดความดัน ซึง่ เปนทางเลือก
การออกแบบที่นิยมใชกันมากในสหรัฐฯ
4. การกําจัดควันหลังไฟไหม (Postfire Smoke Removal) ระบบมีเปาหมายกําจัด
ควันขณะกูท รัพยสนิ และการเคลียรพนื้ ทีห่ ลังจาก
สามารถดับไฟไดแลว เพื่อใหตรงกับขอกําหนด
ในสวนนี้ IBC และกฎหมายควบคุมอาคารฉบับ
อืน่ อนุญาตใหเปดหนาตางและชองตางๆ หรือใช
อุปกรณทางกลเพือ่ กําจัดควันออกไปจากอาคาร
5. ระบบควบคุมควันแยกเปนเขต (Zoned
Smoke Control System) หมายถึง ระบบควบคุม
ควันในอาคารทีแ่ ยกออกเปนระบบยอยของแตละ
เขตซึง่ มีความดันในการยับยัง้ การไลควันแตกตาง

ระบบนี้ มีจุดออนอยูทีมีองคประกอบคอนขาง
ซับซอน เนือ่ งจากตองเชือ่ มตอและประสานการ
ทํางานกับสวนอื่นๆ เชน ระบบ HVAC อุปกรณ
ควบคุม เครื่องมือบังคับการทํางาน ฯลฯ
ระบบควบคุ มควั น เป นมาตรการทาง
วิศวกรรมทําใหผอู ยูใ นอาคารอยูส ภาพแวดลอม
ทีส่ ามารถดํารงชีพอยูไ ดในชวงเวลาไมนอ ยกวา
20 นาที หรือ 1.5 เทา ของเวลาใชในการหนีไฟ
ทีค่ าํ นวณไวขนึ้ อยูก บั วาอยางใดใชเวลานอยกวา
ในขณะทีร่ ะบบควบคุมควันบางชนิด เชน
ชนิดโถงอาคารอาจใชไลควันออกจากตัวอาคาร
แต ไม มี ชนิ ดใดที่ สามารถกําจั ดควั นออกจาก

กันไป โดยทัว่ ไป จะใชอปุ กรณทางกลไลควันใน
หอง (เขต) ที่มีควัน และใสความดันเขาไปหอง
(เขต) ทีอ่ ยูต ดิ กัน สําหรับอาคารสูง คําวา “เขต”
(Zone) หมายถึง ชั้นของอาคาร แตบางครั้งชั้น
ของอาคาร อาจแบงออกเปนยอยไดอกี ตัวอยาง
การควบคุมควันเปนเขต ไดแก การประกบชั้น
เกิดเพลิงไหม (sandwich) ติดตั้งเครื่องไลควัน
บนชั้นอาคาร (เขต) เกิดเพลิงไหม ขณะที่อัด
อากาศเขาไปในชั้นอาคาร (เขต) ที่อยูขางลาง
และขางบนชั้นอาคาร (เขต) ที่เกิดเพลิงไหม

อาคารไดอยางหมดสิ้นหรือสมบูรณแบบ
แผงควบคุมระบบควบคุมควันสําหรับนัก
ดับเพลิงอาจมีตาํ แหนงติดตัง้ แตกตางกันไปตาม
ทองทีซ่ ึ่งมีกฎหมายบังคับเปนของตัวเอง
อาคารสู ง และอาคารที่ มี ส วนป ดคลุ ม
ป องกั นควั นจะมี ต องศู นย บั ญชาการอั คคี ภั ย
(Fire Command Center) และแผงควบคุมระบบ
ควบคุมควันตองติดตัง้ อยูภ ายในศูนยดงั กลาวนี้
ภายในอาคารประเภทอื่นทั้งหมด แผง
ควบคุมระบบควบคุมควันสําหรับนักดับเพลิง

ตองติดตั้งในบริเวณที่ติดกับแผงควบคุมระบบ
เตือนอัคคีภัย
แผงควบคุ มระบบควบคุ มควั นสําหรั บ
นักดับเพลิงตองมีแบบบังคับดวยมือ (Manual)
ควบคูก ับแบบอัตโนมัติ (Automatic)
ระบบระบายควัน (Smoke Ventilation
Systems) หมายถึง การผลักดันใหควันเกิดจาก
เพลิงไหมเคลือ่ นทีไ่ ปยังพืน้ ทีก่ กั เก็บหรือออกไป
ภายนอกตัวอาคาร มีทั้งระบบระบายควันตาม
ธรรมชาติ (NSVS; Natural Smoke Ventilation
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Resistance Rate) อยางนอย 1 ชั่วโมง
พัดลมทีต่ ดิ ตัง้ แยกกันแตละตัวจะตองมีตวั
ควบคุมการทํางานชนิดบังคับดวยมือ (Manual
Controls)
ตองระวังอยาใหเกิดความสับสนระหวาง
สองระบบนี้ ปญหาในการระบายอากาศอาจจะ
เกิดขึน้ ไดหากใชยทุ ธวิธกี ารระบายอากาศอาคาร
ที่ขัดแยงกับระบบควบคุมควันที่ออกแบบทาง
วิศวกรรมไวในอาคารนั้น
นักดับเพลิงควรหาโอกาสสรางความคุน เคย
กับอาคารทีอ่ ยูในพื้นทีร่ ับผิดชอบที่ตดิ ตั้งระบบ
ควบคุมควันและระบบระบายควัน โดยเฉพาะ
อย างยิ่ ง บริ เวณที่ ติ ดตั้ งแผงควบคุ มสําหรั บ
นักดับเพลิง
ในการติดตอประสานกับเจาของอาคาร
ที่ติดตั้งระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งสองระบบใน
ชวงเวลาทีท่ ําการทดสอบระบบ ควรใชโอกาสนี้
สรางความคุน เคยระบบควบคุมควัน และ/หรือ
ระบบระบายควันในระหวางการทอดสอบระบบ
ดังกลาว
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