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ฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) ตามคํา
นิยามในมาตรฐาน NFPA 750 Standard on
Water Mist Fire Protection Systems หมายถึง
ละอองน้าํ ฉีดจากหัวฉีดดวยแรงดันสูงสุดทีท่ าํ ให
เกิดเม็ดน้าํ ขนาดเล็กมาก โดย 99% ของจํานวน
เม็ดน้าํ ดังกลาวมีขนาดเล็กกวา 1000 ไมครอน
(ไมครอนหรือไมโครเมตรมีคาเทากับ 1 ใน 1
ลานสวนของ 1 เมตร นัน่ คือ หากแบงความยาว

1 เมตรออกเปน 1 ลานสวน 1 สวนใน 1 ลาน
สวน นั้นก็คือ 1 ไมครอน ตัวอยาง ความกวาง
ของเสนผมมนุษยอยูที่ 100 ไมครอน เม็ดน้ํา
Water Mist ขนาด 1000 ไมครอนจึงมีขนาด
ใหญกวาความกวางของเสนผมมนุษยประมาณ
10 เทา) โดยเม็ดน้ําดังกลาวจะจับตัวเปนกลุม
ฝอยน้าํ มีลกั ษณะเหมือนละอองหมอก (Fog) มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการนํามาใชดับเพลิงซึ่ง
เมื่อเทียบกับสารดับเพลิงชนิดแกส (Gaseous
Agents) และระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงทัว่ ไป
(Conventional Sprinkler System) พบวาฝอย
น้ําละเอียดมีขอไดเปรียบดังตอไปนี้
ไมมีปญหาดานความเปนพิษและการ
ขาดอากาศหายใจ
 ไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม

มีคาใชจายในระบบนอย
 ไม เ กิ ด ความเสี ย หายจากการใช น้ํา
หรือเกิดความเสียหายในปริมาณจํากัด
 มี ป ระสิ ทธิ ภาพสู ง มากในการดั บ ไฟ
บางชนิด
มีการศึกษาถึงการใชฝอยน้าํ ละเอียดดับไฟ
ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวและของแข็ง
มาตั้งแตทศวรรษ 1950 หรือ 60 ปกอน และ
ไดดําเนิ นการตอเนื่ องมาถึงทศวรรษ 1960
และ 1970 ในหองทดลองของมหาวิทยาลัย ภาค
อุตสาหกรรม และองคกรรัฐบาล ในชวงการ
ศึกษาคนควาชวงแรกเนนไปทีก่ ลไกการทํางาน
ของฝอยน้าํ ละเอียดและการเลือกขนาดเม็ดน้าํ ที่
เหมาะสมสําหรับใชดบั เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาเดียวกันกันนี้ ไดมีการ


พัฒนาสารดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงสุดขึ้นมาใช
ไดแก Halon 1301 และ 1211 โดยไดจาํ หนาย
ในตลาดสารดับเพลิงซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดี ดังนัน้ จึงไมการนําระบบฝอยน้าํ ละเอียด
มาใชงานจริงจนกระทั่งมีการรณรงคใหเลิกใช
สาร Halon เนื่องจากมีผลกระทบดานลบตอสิ่ง
แวดลอม
ตลอดทศวรรษ 1990 มีการศึกษาคนควา
เทคโนโลยีฝอยน้ําละเอียดเพิม่ มากขึน้ การวิจัย
ของ Mawhinney, J.R. และ Richardson, J.K.
ในป 1996 ระบุวามีหนวยงานเกือบ 50 แหง
ทัว่ โลกมีสว นรวมในการคนควาและพัฒนาระบบ
ดับเพลิงฝอยน้าํ ละเอียด มีตงั้ แตการสืบคนทาง
ทฤษฎีไปจนถึงการสรางกลไกการดับเพลิงและ
การใชหนุ จําลองทางคอมพิวเตอรทาํ การพัฒนา
จดสิทธิบัตรและการผลิตอุปกรณสรางฝอยน้ํา
ละเอียดสําหรับใชดบั เพลิง จากผลการวิจยั ลาสุด
ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่เทคโนโลยี
ฝอยน้ําละเอียดดับเพลิงจะเขามาแทนที่ระบบ
ดับเพลิงที่ไมเปนที่ยอมรับในดานสิ่งแวดลอม
หรือใชเปนทางเลือกใหมในพื้นที่ซึ่งเทคโนโลยี
ทีใ่ ชอยูไ มสามารถตอบสนองความตองการดาน
ประสิทธิภาพดับเพลิงได
ในการจะกลาวถึงระบบฝอยน้ําละเอียด
ทีก่ าํ ลังจะมีการพัฒนาเพือ่ ใหมบี ทบาทสําคัญใน
วงการดับเพลิงในอนาคต จําเปนตองยอนกลับ
ไปพูดถึงวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีระบบดับเพลิง
ชนิดนีเ้ มือ่ สองสามปทผี่ า นมาซึง่ รวมไปถึงกลไก
การดับไฟลักษณะเฉพาะของฝอยน้ํา วิ ธีการ
สรางฝอยน้าํ ละเอียดสําหรับใชดบั เพลิง ตัวแปร
และเงื่ อนไขต างๆ ที่ มี ผลต อการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปนี้
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กลไกการดั บไฟ (Extinguishing
Mechanism)
น้าํ มีคณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพสามารถดับไฟ
ไดดี โดยมีความจุความรอนสูง (4.2 J/g-K) และ
ความรอนแฝงในการกลัน่ เปนไอสูง (2442 J/g)
ทําใหดดู ซับความรอนจากเปลวไฟและเชือ้ เพลิง
ไดมาก และน้าํ ยังสามารถขยายตัวได 1700 เทา
เมื่อกลั่นตัวเปนไอน้ํา สงผลใหสามารถเจือจาง
ออกซิเจนและไอสารเชื้อเพลิงที่อยูโดยรอบได
ซึ่งหากทําใหเม็ดน้ําละเอียดและมีขนาดเล็กลง
ไดมากเทาไหร ประสิทธิภาพดับเพลิงจะมากขึน้
เทานั้น เนือ่ งจากพื้นทีข่ องฝอยน้ําเพิม่ ขึ้นทําให
การดูดซับความรอนและการกลัน่ ตัวเปนไอสูงขึน้
ตามตัวอยางในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงขนาด
เม็ดน้าํ ทีย่ งิ่ เล็กลง็จะมีจาํ นวนมากขึน้ ครอบคลุม
พืน้ ทีไ่ ดมากกวาจากปริมาณน้าํ ทีใ่ ชเพียง 0.001
ลูกบาศกเมตร (1,000 ลบ.ซม. หรือ 1 ลิตร)

1. เม็ดน้ําที่ถูกลมพัดออกไปกอนจะถึง
เปลวไฟ
2. เม็ดน้าํ ทีท่ าํ ลายเปลวไฟรอบนอกหรือ
เขาไปถึงผิวเชือ้ เพลิงทีก่ ําลังลุกไหมทอี่ ยูด า นใน
ทําการยั บยั้ งกระบวนการกลั่ นตั วเป นไอของ
เชื้อเพลิงของแข็ง (Pyrolysis) โดยทําความเย็น
และกลั่นตัวเปนไอที่ทําใหออกซิเจนเจือจางลง
3. เม็ ดน้ําที่ กระแทกกั บผนั ง พื้ นและ
เพดานของหองและน้าํ ทําความเย็นพืน้ ทีเ่ หลานัน้
หากมี ความร อน หรื อไม ก็ ไหลออกไปอย าง
สูญเปลา
4. เม็ดน้ําที่กลั่นตัวเปนไอแลววนเวียน
อยู ภายในห อ ง และทํ า ความเย็ นเปลวไฟ
แกสรอน ตัวหอง และพื้นผิว
5. เม็ดน้ําที่ ทําให เชื้ อเพลิงที่ อยู ใกลๆ
เปยกชื้น ปองกันไฟลุกลาม
จากงานวิจัยของ Braidech, M.M. และ

ตารางที่ 1 พื้นที่ผิวหนาของน้ําตามขนาดและจํานวนเม็ดน้ํา คิดจากน้ําปริมาณเทากัน (0.001 ล.บ.ม.)
ขนาดเม็ดน้ํา (ม.ม.)
จํานวนเม็ดน้ําทั้งหมด
พื้นที่ผิวรวมทั้งสิ้น (ต.ร.ม.)

6
8.8 x 103
1

1
1.9 x 106
6

0.1
1.9 x 109
60

หลักการทํางานของระบบฝอยน้ําละเอียด
(Principals of Operation Water Mist System)
น้ําถูกฉีดออกมาเปนแผนบางๆ
ไนโตรเจน
เม็ดน้ําที่พุงออกมา
ดวยความเร็วสูง เมื่อถึง
ยานความดันต่ํา เม็ดน้ํา
ระดับอะตอมจะถูกดึงให
อยูร วมกันเปนกลุม ฝอยน้ํา

น้ํา
ดวยความเร็วสูงและคลื่นซูเปอรโซนิกที่เกิดขึ้นขณะน้ําพุงออกมา
ทําใหแผนน้ําบางๆ ฉีกออกจากกันและกระจายเปนเม็ดน้ําระดับอะตอม

ทั้งนี้ ฝอยน้ําละเอียดขณะดับเพลิงจะมี
พฤติกรรมไมเหมือนกับสารดับเพลิงชนิดแกส
เมือ่ น้าํ ถูกฉีดไปยังหองปดทึบ ฝอยน้าํ ทัง้ หมดจะ
ไมไดถกู ใชในการดับไฟโดยตรง แตจะมีการแยก
ออกเปนสวนๆ ดังนี้

Rasbash, D.J. ระบุวา ฝอยน้ําละเอียดใชกลไก
2 ชนิดทําการดับไฟ ไดแก 1) การไลออกซิเจน
(Displacement of Oxygen) และ 2) การขจัด
ความรอน (Heat Extraction) ซึง่ เปนผลจากการ
กลั่นตัวเปนไอของฝอยน้ําบริเวณที่อยูโดยรอบ

เพลิงไหม ซึง่ การคนควาจนถึงปจจุบนั ก็ยงั ไมได
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดนี้ อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษาลาสุดพบกระบวนการเชิงกลเพิม่ เติม
อีกชนิดหนึง่ ที่ฝอยน้าํ ละเอียดใชดบั ไฟ ตัวอยาง
เชน Winghus, R อธิบายวาการลดอัตรากลัน่ ตัว
เปนไอของเชือ้ เพลิงเปนอีกกลไกหนึง่ ในการดับไฟ
รวมกับการทําความเย็นและทําใหไฟเจือจางลง
ขณะที่ Mawhinney, J.R. เสริมวาฝอยน้าํ ละเอียด
ทําใหการแผรังสีความรอนออนตัวลง พรอมกัน
นัน้ ก็ไดสรางพลังงานจากการเคลือ่ นทีข่ องฝอยน้าํ
หรือที่เรียกวาพลังงานจลน (Kinetic Effect)
ขึ้นมา เพื่อทําใหไฟและสวนผสมของไอสารกับ
อากาศเจือจางลงโดยการดึงอากาศจากภายนอก
เขามาเสริม ซึง่ เปนอีกหนึง่ กลไกในการดับเพลิง
ทัง้ นีพ้ วกเขาไดจดั ประเภทกลไกในการดับเพลิง
ของฝอยน้ําละเอียดเปน 2 ประเภทคือ กลไก
ดับเพลิงหลัก (Primary Mechanism) และกลไก
ดับเพลิงรอง (Secondary Mechanism) ดังมี
รายละเอียดโดยสังเขปตอไปนี้
กลไกดับเพลิงหลัก (Primary Mechanism)
1. การสลายความรอน
 ทําความเย็นเปลวไฟ
 ทำใหเปยก/ทําความเย็นผิวหนาเชือ
้ เพลิง
2. การขับไลหรือเขาแทนที่
 การขับไลและเขาแทนที่ออกซิเจน
 ทําใหไอสารเชื้อเพลิงเจือจางลง
กลไกดับเพลิงรอง (Secondary Mechanism)
1. ลดความเขมขนการแผรังสีความรอน
2. ผลกระทบจากพลังงานจลน
การสลายความรอน (การทําความเย็น)
กลไกการทําความเย็นเพือ่ ดับไฟของฝอย
น้ําละเอียดแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก การ
ทําความเย็ นเปลวไฟและการทําให เป ยก/ทํา
ความเย็นผิวหนาเชื้ อเพลิง การทําความเย็น
เปลวไฟของฝอยน้าํ ละเอียดเกิดจากการเปลีย่ น
สถานะจากน้าํ กลายเปนไอน้าํ เมือ่ เม็ดน้าํ ขนาดเล็ก
จํานวนมากเคลือ่ นตัวเขาไปในเปลวไฟและกลัน่
ตัวเปนไอน้าํ อยางรวดเร็ว ไฟจะดับเมือ่ อุณหภูมิ
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ของเปลวไฟทีไมมีการสงผ
่
านความรอนเขาและ
ออก (Adiabatic Flame) ลดต่าํ ลงจนถึงคาจํากัด
ขัน้ ต่าํ ทําใหปฏิกริ ยิ าการเผาไหมของสวนผสมสาร
เชือ้ เพลิงกับอากาศยุตลิ ง สําหรับไอสารเชือ้ เพลิง
ประเภทไฮโดรคารบอนและไอสารอินทรีย คา
จํากัดขัน้ ต่าํ อยูท ปี่ ระมาณ 1600 ํ K (1327 ํ C)
Rasbash, D.J. ไดคํานวณประสิทธิภาพ
การทําความเย็นเพลิงไหมของฝอยน้ําละเอียด
พบวาเมื่อน้ําทั้งหมดกลั่นตัวเปนไอ การดูดซับ
ความรอนเพื่อสลายเพลิงไหมจะเปนครึ่งหนึ่ง
เมือ่ เทียบกับการควบแนนของไอน้าํ หรือการกลัน่
ตัวเปนไอของน้ําบางสวน ดวยเม็ดน้ําละเอียด
พืน้ ผิวของมวลเม็ดน้าํ และความเร็วของฝอยน้าํ ที่
ไลความรอนจากแกสรอนและเปลวไฟจะเพิม่ ขึน้
อยางเห็นไดชดั จากการศึกษาของ Kanury, A.M.
และ Herterich, A.O. ระบุวา อัตราการกลั่นตัว
เปนไอของน้าํ จะขึ้นอยูกับ 1) อุณหภูมิโดยรอบ
2) พื้นที่ผิวของเม็ดน้ํา 3) คาสัมประสิทธิการ
ถ ายเทความร อน 4) ความเร็ วสั มพั ทธ ของ
เม็ดน้ําที่มีความสัมพันธกับแกสที่อยูโดยรอบ
มีความพยายามหาความสัมพนธระหวาง
ขนาดของเพลิงไหมกับปริมาณน้ําที่จําเปนตอง
ใชในการทําความเย็น Wighus, R แนะนําทฤษฎี
อั ต ราส ว นการดู ด ซั บ ความร อ นของฝอยน้ํา
(SHAR; Spray Heat Absorption Ratio) จากการ
ศึกษาการใชฝอยน้าํ ละเอียดกับไฟแกสโพรเพน
(แอลพีจ)ี โดยคิดเปนอัตราสวนการดูดซับความ
รอนโดยฝอยน้ํา (Qwater) ตอการปลอยความ
รอนของเพลิงไหม (Qfire) นัน่ คือ Qwater/ Qfire
ทัง้ นีไ้ ดคน พบวา คา SHAR หรืออัตราการ
ดูดซับความรอนของน้าํ ทีใ่ ชในการดับไฟแตกตาง
กันตามสภาพเพลิงไหม เนือ่ งจากประสิทธิภาพ
การสงฝอยน้ําละเอียดไปยังเปลวไฟเปนเรื่องที่
แทบคาดการณลว งหนาไมได สําหรับคา SHAR

ในการการดับไฟแกสโพรเพนกลางแจงอยูท ี่ 0.3
ภายใตเงื่อนไขที่เอื้ออํานวย ขณะที่การดับไฟ
ขนาดเล็กบนพื้นที่มีที่กําบังจะสูงขึ้นไปถึง 0.6
ซึง่ หมายถึงการดูดซับความรอนทีป่ ลอยออกมา
จากเพลิงไหมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไฟจะดับลงไปเมื่อเชือ่ เพลิงถูกทําใหเย็น
ลงจนมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดลุกไหม (Fire Point)
ของตัวเองโดยการขจัดความรอนออกจากผิวหนา
เชือ้ เพลิง หรืออัตราสวนผสมไอสารเชือ้ เพลิงกับ
อากาศเหนือผิวหนาเชือ้ เพลิงต่าํ กวาคาจํากัดขัน้
ต่าํ ของการลุกติดไฟ ในการทําความเย็นผิวหนา
เชือ้ เพลิง ฝอยน้าํ ตองทําลายพืน้ ทีเ่ ปลวไฟเพือ่ ให
ทะลุถึงผิวหนาเชื้อเพลิง จากนั้นขจัดความรอน
จํานวนหนึง่ ออกจากผิวหนาเชือ้ เพลิงในอัตราสูง
กวาที่เปลวไฟสงออกมา เปนที่รับรูกันวาความ
รอนสวนใหญสง ผานจากเปลวไฟไปยังเชือ้ เพลิง
ดวยวิธีการพา (Convection) และการแผรังสี
(Radiation) ขณะที่ เชื้ อเพลิงถูกทําใหเย็นลง
ดวยฝอยน้าํ ละเอียด โดยการเปลีย่ นสถานะจาก

น้าํ ไปเปนไอ ความรอนในบริเวณนัน้ จะถูกใชใน
การเปลี่ยนสถานะของน้ําดังกลาว ซึ่งจะคอยๆ
หมดไป กระทั่งทําใหไฟดับ
การทําใหเปยก/ทําความเย็นเชื้อเพลิง
โดยฝอยน้ําละเอียดยังลดอัตราปฏิกิริ ยายอย
สลายภายในตัวเชือ้ เพลิงของแข็งเพือ่ สรางไอสาร
(Pyrolysis) และปองกันการลุกติดขึ้นมาใหม
เมือ่ เชือ้ เพลิงเย็นลง สําหรับเพลิงไหมทลี่ กึ ลงไป
ในเนื้อเชื้อเพลิง (Deep-seated Fire) จําเปน
ตองใชนา้ํ ปริมาณมากขึน้ เพือ่ ปองกันการลุกติด
ขึ้นมาใหม การทดสอบดับไฟทอนไมเรียงเปน
ชั้นทําโดย Tamanini, F แสดงใหเห็นวา แมใช
น้าํ ปริมาณมาก แตความเสี่ยงจะเกิดการลุกติด
ไฟขึ้นมาใหมจะสูงขึ้นหากหยุดฉีดฝอยน้ําทันที
เมือ่ เปลวไฟดับลงไปจากการใชนา้ํ น้ําปริมาณ
มากทําใหไฟดับอยางรวดเร็ว แตเชือ้ เพลิงยังคง
รอนอยูแ ละเกิดปฏิกิรยิ ายอยสลายสรางไอสาร
ตอไป เมื่อหยุดฉีดน้าํ ฉับพลันหลังจากไฟดับ
การทําความเย็นเชื้อเพลิงและการทําให
เชื้อเพลิงเปยกเปนกลไกหลักในการดับไฟของ
ฝอยน้าํ ละเอียด กรณีเชือ้ เพลิงไมไดสรางสวนผสม
ติดไฟไดลอยอยูเ หนือผิวหนา ปฏิกริ ยิ าลุกติดไฟ
หลักของเชือ้ เพลิงประเภทนี้ เชน เชือ้ เพลิงชนิด
ของแข็งจะเกิดขึ้นบริเวณที่มีคารบอนหนาแนน
ทีก่ อ ตัวบนผิวหนาเชือ้ เพลิง ดังนัน้ การทําความ
เย็นเปลวไฟทีก่ ระจัดกระจายเหนือบริเวณทีเ่ กิด
การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่เปนของแข็งอาจไม
พอเพียงทีจ่ ะทําใหไฟดับได ดังนัน้ ตองใชฝอยน้าํ
ละเอียดเพือ่ ทําความเย็นผิวหนาเชือ้ เพลิงกอนที่
จะเกิดการไหมลึกลงไปในเนื้อเชื้อเพลิงหรือให
เม็ดน้ําชะลางบริเวณที่ไหมเปนเถาใหหลุดออก
ไปจนถึงผิวที่ยังไมถูกไฟไหม
การไลออกซิเจน (Oxygen Displacement)
กลไกไลออกซิเจนเพือ่ ดับไฟเกิดขึน้ ไดทงั้
การดับไฟพืน้ ทีป่ ด ทึบและดับไฟอาคารบานเรือน
ทั่วไป ในการดับไฟพื้นที่ปดทึบ ออกซิเจนใน
พื้นที่จะลดลงเปนปริมาณมากจากการกลั่นตัว
เปนไออยางรวดเร็วและการขยายตัวของเม็ดน้าํ
ละเอียด เมือ่ ฝอยน้าํ ละเอียดถูกฉีดขาไปในหอง
ปดทึบทีร่ อ นจัดและดูดซับความรอนจากไฟ แกส
รอนและผิวหนาเชือ้ เพลิง จากการคํานวณพบวา
ปริมาณออกซิเจนภายในหองทีม่ ปี ริมาตร 100
ลูกบาศกเมตรจะลดลง 10% หลังจากใชนา้ํ 5.5
ลิตรฉีดเปนฝอยละเอียดไปยังเพลิงไหม
การลดลงของสวนผสมออกซิเจนภายใน
หองหลังจากฉีดฝอยน้ําละเอียดขึน้ อยูก ับขนาด
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ของไฟ ชวงเวลากอนการลุกไหม ปริมาตรของ
หองทีเ่ กิดเพลิงไหมและลักษณะการระบายอากาศ
ภายในหอง เมื่อขนาดของไฟเพิ่มขึ้น ออกซิเจน
ทัง้ ทีถ่ กู ทําลายดวยไฟและทีถ่ กู ขับไลออกไปดวย
ฝอยน้ําละเอียดก็จะมีปริมาณมากตามไปดวย
ทัง้ นี้ ยิง่ ออกซิเจนลดลงมากเทาใด การระงับเหตุ
เพลิงไหมดว ยฝอยน้าํ ละเอียดจะมีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นเทานั้น
ในการดับไฟบานเรือนทัว่ ไป เมือ่ ฝอยน้าํ
ทะลุลงไปในเปลวไฟและเปลีย่ นสถานะเปนไอน้าํ
จะขยายปริมาตรเปน 1,700 เทา ตัวอยาง น้ํา
ปริมาตร 1 ลิตร (1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร)
เมื่ อกลั่ นเป นไอน้ําจะมี ปริ มาตรเพิ่ มขึ้ นเป น
1,700 ลิตร (1,700,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
หรือ 17 ลูกบาศกเมตร) การขยายตัวของเม็ดน้าํ
ที่ กลั่ นตัวเปนไอน้ําจะขัดขวางหรือปดกั้ นการ
ลําเลียงอากาศ (ออกซิเจน) ทีส่ ง ไปยังเพลิงไหม
พรอมกับทําใหไอสารเชือ้ เพลิงเจือจางลง สงผล
ใหสว นผสมไอสารเชือ้ เพลิงกับอากาศมีคา ต่าํ กวา
ขีดจํากัดความไวไฟ (Lower Flammable Limit)
และปริมาณออกซิเจนทีช่ ว ยในการเผาไหมตา่ํ ลง
ถึงระดับที่ไมสามารถทําใหไฟลุกไหมตอไปได
ไฟจึงดับลงไปในทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ มีการศึกษาคนควาอยางกวางขวาง
เกีย่ วกับไอน้าํ ทีท่ าํ หนาทีเ่ หมือนแกสเฉือ่ ยในการ
ดับไฟ Rosander M. และ Giselson K. อธิบาย
กระบวนการดับไฟของไอน้ําวาเปนการดับไฟ
ทางออม โดยพวกเขาระบุ ปริมาณฝอยน้ําใน
บรรยากาศพืน้ ทีเ่ พลิงไหมที่ 35% เปลีย่ นสถานะ
เปนไอน้าํ สามารถดับไฟไดสาํ เร็จ จากวิเคราะห
แบบจําลองในคอมพิวเตอร Dlugogorski, BZ
และคนอืน่ ๆ ชีใ้ หเห็นวา เพือ่ ใหดับไฟไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศที่มี
ส วนผสมของแก สไวไฟจะแตกตางกันไปตาม
ระดับอุณหภูมโิ ดยรอบ กลาวคือ ทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดย
รอบ 100 ํ C จะใชปริมาณฝอยน้าํ ละเอียด 36%
และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 300 ํ C อัตราสวน
ปริมาณฝอยน้าํ ในบรรยากาศพืน้ ทีเ่ พลิงไหมตอ ง
เพิ่มเปน 44% จึงจะสามารถดับไฟได
ผลกระทบจากการเจือจางออกซิเจนดวย
ฝอยน้าํ ละเอียดจะมากหรือนอยขึน้ อยูก บั คุณสมบัติ
ของเชือ้ เพลิง เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงบางชนิดตองการ
ออกซิเจนอัตราสวนผสมต่าํ เพือ่ ใชในการลุกไหม
สําหรับเชื้อเพลิงกลุมไฮโดรคารบอน สวนผสม
ของออกซิเจนทีส่ ามารถทําเกิดลุกติดไฟไดอยูท ี่
ประมาณ 13% ขณะเชื้อเพลิงประเภทของแข็ง

หลายชนิดใชสวนผสมออกซิเจนในการลุกไหม
ต่าํ กวาตัวเลขดังกลาว
ลดความเขมขนของการแผรังสีความ
รอน (Radiant Heat Attenuation)
การลดความเขมของการแผรงั สีความรอน
จากเพลิงไหมคอื การทําใหการแผรงั สีความรอน
เบาบางหรือออนตัวลง เมื่อฝอยน้ําละเอียดถูก
ฉีดไปถึงผิวหนาเชือ้ เพลิง น้าํ จะหนาทีเ่ ปนตัวกัน้
ไมใหรงั สีความรอนจากการเผาไหมแผกระจาย
ไปถึงสวนที่ยังไมเกิดไฟไหม โดยที่การแผรังสี
เปนการสงผานความรอนจากเพลิงไหมผา นชอง
วางของกาศไปยังสวนทีห่ า งออกไป การมีเม็ดน้าํ
ปริมาณมากเติมชองวางนั้นสงผลใหรังสีความ
รอนถูกเม็ดน้ําดูดซับทําใหเบาบางหรือออนตัว
การยับยัง้ รังสีความรอนดวยฝอยน้าํ ละเอียดทําให
หยุดการลุกลามของเพลิงไหมไดเนื่องจากรังสี
ความรอนทีแ่ ผรงั สีไปยังผิวเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ กลเคียง
หรือหางออกไปมีพลังงานความรอนลดลงจนไม
สามารถทําใหเกิดการลุกไหมตอ เนือ่ งได ดังนัน้
นอกเหนือจากการลดอัตราการกลัน่ ตัวเปนไอของ
สารเชือ้ เพลิงทัง้ ของเหลวและของแข็งบนผิวหนา
เชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหมแลว ฝอยน้ําละเอียดยัง
ลดโอกาสทีค่ วามรอนจะถูกสงไปยังพืน้ ผิวเชือ้ เพลิง
ทีย่ งั ไมลกุ ติดไฟดวยการแผรงั สีความรอนจนเกิด
การลุกไหมไดเชนกัน
จากการทดลองโดยสภาการวิจยั แหงชาติ
แคนาดา แสดงใหเห็นวา ปริมาณความรอนจาก
การแผรังสีไปยังของหองทดลองจะลดลง 70%
เมื่อมีการใชระบบฝอยน้ําละเอียด การคํานวณ

โดย Log, T. ยังชี้เห็นวา การใหฝอยน้ําละเอียด
ในอัตรา 100 กรัม/ลูกบาศกเมตร ในระยะทาง
1 เมตร หากขนาดของเม็ดน้ําอยูที่ 100-200
ไมครอนจะสามารถกัน้ ความรอนจากการแผรงั สี
จากเพลิงไหมทมี่ คี วามรอน 800 ํ C ไดถงึ 60%
มีรายงานจากการวิจยั ระบุ การลดความ
เขมขนของการแผรงั สีความรอนดวยฝอยน้าํ ละเอียด
มีตวั แปรสําคัญ ไดแก ขนาดและความหนาแนน
ของเม็ดน้าํ ปริมาณน้าํ ทีส่ ง เขาไปในระบบจะให
ประสิทธิภาพในการกั้นความรอนสูงขึ้น หาก
ทําใหเม็ดน้าํ มีขนาดเล็กมากและมีความหนาแนน
ของเม็ดน้ําตอพื้นที่สูง ซึ่งจากการคํานวณของ
Ravingururajan, T.S. และ Beltran M.R. แสดง
เห็นวา การที่จะลดความเขมขนของการแผรังสี
จากวัตถุที่มีความรอน 650 ํK ใหไดผลเทากัน
จะตองใชฝอยน้ําที่มีความหนาแนนของเม็ดน้ํา
ขนาด 100 ไมครอน มากกวาความหนาแนน
ของเม็ดน้าํ ขนาด 10 ไมครอน ประมาณ 10 เทา
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Water Mist Fire Demonstration

(เม็ดน้าํ ขนาดใหญตองมีความหนาแนนสูงกวา
ความหนาแนนทีม่ ขี นาดเล็กวา) นอกจากนี้ ความ
ยาวคลืน่ ของรังสีความรอนก็มผี ลตอการลดความ
เขมขนของรังสีความรอนดวยฝอยน้าํ ละเอียดเชนกัน
โดยฝอยน้าํ ละเอียดสามารถดูดซับรังสีความรอน
ไดมากขึน้ หากขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดน้าํ
ใกลเคียงกับความยาวคลื่นของรังสีความรอน
สําหรับเชื้อเพลิงที่ยังไมลุกไหม เม็ดน้ํา
จะทําใหผวิ หนาเชือ้ เพลิงเปยกเพือ่ ปองกันความ
รอนเพิม่ ขึน้ จากการแผรงั สีจากเปลวไฟ และลด
ความเสีย่ งจะเกิดการลุกไหม ทัง้ นี้ ในการปกปอง
เชื้อเพลิงที่ยังไมลุกไหม ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ใช
ทําฝอยน้ําละเอียดไดมาจากการคํานวณตาม
สูตรที่กําหนดไว

ผลกระทบจากพลังงานจลนของฝอยน้าํ
ละเอียดตอเปลวไฟ (Kinetic Effect of Water
Mist on Flames)
เมื่ อมี การฉี ดฝอยน้ําละเอี ยด เม็ ดน้ํา
ขนาดเล็กจํานวนมากจะเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนาดวย
ความเร็ว ขณะทีเ่ ม็ดน้าํ เคลือ่ นทีจ่ ะเกิดพลังงาน
ชนิดหนึง่ ซึง่ เรียกวา “พลังงานจลน” (พลังงาน
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วัตถุมกี ารเคลือ่ นที)่ ซึง่ จะสงผลตอ
เปลวไฟในหลายลักษณะและหลายระดับจาก
ทดสอบในขัน้ ทดลองโดย Mawhinney, J.R. และ
Jones, A. และ Thomas, G.O. แสดงใหเห็นวา
เมื่ อระบบฝอยน้ํ า ละเอี ย ดที่ ออกแบบไม ไ ด
มาตรฐานเกิ ดความล มเหวในการดั บ ไฟจาก
เชือ้ เพลิงเหลวทีร่ วั่ ไหลเปนบอ (Pool Fire) อัตรา

การปลอยความรอนออกมาจะสูงกวาเพลิงไหม
ที่ไมไดดับดวยฝอยน้าํ ละเอียด ซึ่ง Mawhinney,
J.R. ระบุวาอัตราการปลอยความรอนที่สูงกวา
ดังกลาวเปนผลมาจากพลังงานจลนของฝอยน้าํ
ละเอียดกระทําตอเปลวไฟ
การเพิ่ มขึ้ นชั่ วขณะของขนาดไฟจาก
เชือ้ เพลิงเหลวทีร่ วั่ ไหลเปนบอสามารถสังเกตได
ในชวงเริ่ มตนของการฉีดฝอยน้ําละเอี ยด ใน
กรณีดับไฟสําเร็จ การเพิ่มขึ้นของขนาดไฟใน
กรณีนี้ทําใหผิวหนาของเปลวไฟขยายใหญขึ้น
ซึง่ เปนผลมาจากถูกกระทบจากฝอยน้าํ ละเอียด
ขณะเม็ ดน้ํากระทบกั บเปลวไฟและเพิ่ มพื้ นที่
การผสมตัวระหวางตัวออกซิไดซและเชื้อเพลิง
Suh J. และ Atreya A. ทําทั้งการทดลอง
และศึกษาทฤษฎีผลกระทบของไอน้าํ ทีม่ ตี อ การ
เผาไหมสว นผสมไอสารเชือ้ เพลิงกับอากาศ ผล
การศึกษาของพวกเขาแสดงใหเห็นวา แมการ
ดับไฟดวยน้าํ จะเกิดผลกระทบทางดานกายภาพ
เปนหลัก การเพิ่มของไอน้ําเขาไปในสวนผสม
ไอสารกับอากาศจะสงผลใหอณ
ุ หภูมขิ องเปลวไฟ
อัตราการผลิตคารบอนไดออกไซดจากเพลิงไหม
และการกําจั ดออกซิ เจนสู งขึ้ น ขณะเดี ยวกั น
การผลิตแกสคารบอนมอนอกไซดและเขมาจะ
ลดลง ผลกระทบเหลานี้ เกิดจากไอน้ําไปเพิ่ม
ปฏิ กิริ ยาเคมี ภายในเปลวไฟ ขณะที่ ไอน้ําใน
เปลวไฟมีปริมาณสูงขึน้ อนุมลู อิสระของ OH หรือ
ไฮดรอกซิลจะเพิม่ ตามไปดวย สงผลใหอณ
ุ หภูมิ
ของเปลวไฟเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกับอัตราการ
ผลิตคารบอนไดออกไซด หลังจากเติมไอน้าํ เขา
ไปในส วนผสมไอสารเชื้ อเพลิ ง กั บอากาศอี ก
ประมาณ 30% จะไมมกี ารเพิม่ ปฏิกริ ยิ าเคมีของ
เปลวไฟและอุณหภูมิของเปลวไฟจะเริ่มลดลง
ตัวแปรทีส่ ง ผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ของฝอยน้ําละเอียด (Factors That Effect
Water Mist Performance)
เปนทีร่ บั รูก นั วา แมกลไกในการดับเพลิง
ทั้งหมดของฝอยน้ําละเอียด มีสวนรวมในบาง
ระดับของการดับเพลิง แตมีเพียงหนึ่งหรือสอง
กลไกลเทานั้นที่มีบทบาทสําคัญ กลไกในการ
ดับไฟใดจะมีบทบาทสําคัญขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของฝอยน้ํา สภาพการณเพลิงไหม รูปทรงของ
พื้นที่เพลิงไหม และลักษณะการระบายอากาศ
ตัวแปรอืน่ อีกมากมาย เชน ผลจากการปดผนึก
พื้ นที่ เพลิงไหม การผสานพลังงานและความ
เคลื่ อนไหวที่ เกิ ดจากการฉี ดฝอยน้ําละเอี ยด
ชนิดการติดตั้งระบบฝอยน้ําละเอียด (แบบฉีด
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ทวมหองหรือฉีดเฉพาะจุด) และการใชตัวเติม
และรูปแบบการฉีด ลวนมีผลกระทบที่ สําคัญ
ตอประสิทธิภาพการดับไฟของฝอยน้ําละเอียด
ลักษณะของฝอยน้าํ ละเอียด
ประสิทธิภาพในการดับไฟของระบบฝอยน้าํ
ละเอียดเปนผลโดยตรงจากลักษณะของฝอยน้าํ ที่
ออกมาจากหัวฉีด Rabash, D.J. ในชวงตนของ
การศึกษาคนควา ใหรายละเอียดเกีย่ วกับปจจัย
สําคัญของฝอยน้าํ ละเอียดสําหรับใชดับไฟ ดังนี้
1. ค า เฉลี่ ยของอั ตราไหลของน้ํ า ต อ
หนวยพื้นที่ในเขตเพลิงไหม
2. การสงอัตราไหลของน้าํ เขาไปและอยู
ในพื้นที่เพลิงไหม
3. การบังคับและควบคุมการใชงาน
4. ขนาดของเม็ดน้ําและการกระจายตัว
5. ความเร็วของอากาศทีเ่ คลือ่ นตัวเขาไป
ในเพลิงไหม
6. ความเร็ ว ของเม็ ด น้ํ า สั ม พั น ธ กั บ
อากาศที่ไหลเขาไปในเพลิงไหม ความเร็วของ
เปลวไฟ และชนิดของเชื้อเพลิง
นอกเหนือไปจากปจจัยสําคัญทีใ่ ชอธิบาย
คุณลักษณะฝอยน้ําละเอียดที่ ใชดับไฟขางตน
แลว ยังมีอกี 3 ปจจัยหลัก ไดแก การเฉลีย่ ขนาด
เม็ดน้ํา ความหนาแนนของการไหลของความ
รอน (Heat Flux) และปริมาณการเคลือ่ นทีข่ อง
ฝอยน้ําซึ่งใชเปนตัวตัดสินประสิทธิภาพดับไฟ
ของฝอยน้าํ ละเอียดโดยตรง
การสรางขนาดเม็ดน้ํา (Droplet Size
Distribution)
การสรางขนาดเม็ดน้ํา หมายถึง การ
สรางขนาดเม็ ดน้าํ สําหรับฉีดไปยังเพลิงไหมซงึ่
มีขนาดแตกตางกันไมเทากันทัง้ หมด มาตรฐาน
NFPA 750 แบงขนาดของเม็ดน้ําที่ไดมาจาก
ระบบฝอยน้ําละเอียดออกเปน 3 ระดับ เพื่อ
อธิ บ ายความแตกต างระหว างเม็ ดน้ํ า หยาบ
(Coarser) กับเม็ดน้ําละเอียด (Fine) ในยาน
1000 ไมครอน ดังนี้
Class 1 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดที่ ฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาด 200 ไมครอน
หรือเล็กกวา
Class 2 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดที่ ฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาด 400 ไมครอน
หรือเล็กกวา
Class 3 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดที่ ฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาดใหญกวา 400
ไมครอน

Sprinkler

Water Mist

ในทางทฤษฎี ขนาดเม็ดน้ําที่เล็กกวามี
ประสิทธิ ภาพดั บไฟสูงกว าเม็ ดน้ําที่ ใหญกว า
เนื่ องจากมี ค ารวมในการกลั่ นตั วเป นไอและ
สลายความรอนสูงกวา อีกทัง้ ยังลดความเขมขน
ของการแผรังสีความรอนไดดีและมากกวาดวย
นอกจากนี้ เม็ดน้ําขนาดเล็กกวายังมีระยะเวลา

ในการอยูในพื้นที่นานกวา และแทรกซึมไปทุก
ซอกมุมอยางทั่วถึง สงผลใหสามารถพาอากาศ
เขาไปยังถึงจุดหางไกลหรือไดรับความเสียหาย
ภายในหองปดได โดยมีพฤติกรรมเหมือนแกส
ที่สามารถผสมหรือทําใหสารตางๆ เจือจางลง
อยางไรก็ตาม เปนเรือ่ งยากทีเ่ ม็ดน้าํ ขนาดเล็กจะ
ทําลายเปลวไฟและเขาถึงผิวเชือ้ เพลิง เนือ่ งจาก
มีผลกระทบจากพลังงานการเคลือ่ นทีข่ องเปลวไฟ
เม็ดน้ําละเอียดมีแรงตานนอยซึ่งมักถูกกระแส
อากาศพัดพาไปไกล รวมทั้งจะตองใชเพลังงาน
มากกวาในการสรางเม็ดน้ําละเอียดและสงไป
ยังเพลิงไหม
เม็ดน้าํ ขนาดใหญสามารถทําลายเปลวไฟ
ไดงายจากการฉีดกระแทกโดยตรง พรอมกับ
ทําใหเชือ้ เพลิงเปยกและเย็นลง แตเม็ดน้าํ ขนาด
ใหญใหพนื้ ทีผ่ ิวหนาในการสลายความรอนและ
กลั่นตัวเปนไอโดยรวมแลวคอนขางนอย ทั้งนี้
ความสามารถในของฝอยน้าํ ละเอียดในการดับไฟ
ที่ มีสิ่ งกีดขวางหรือในที่ ซอนเรนจะลดลงตาม
ขนาดเม็ดน้ําที่ใหญขึ้น อีกทัง้ เม็ดน้ําขนาดใหญ

ทีเ่ คลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วจะทําใหผวิ หนาเชือ้ เพลิง
เหลวกระฉอกเปนเหตุใหไฟขยายตัวใหญขึ้นได
มี ก ารทดสอบด วยการทดลองภายใต
เงือ่ นไขเพลิงไหมแตกตางกันเพือ่ คนหาขนาดเม็ด
น้ําที่เหมาะสมที่ สุดสําหรับใชดับไฟ Andrew,
S.P. ไดสรุปแนวความคิดของนักคนควาวิจัยที่
เสนอแนะขนาดเม็ดน้าํ ทีเ่ หมาะสมสําหรับดับไฟ
ในแตละสถานการณโดยใหขอพิจารณา ขนาด
เม็ดน้าํ ในอุดมคติสาํ หรับดับไฟจะตองขึน้ อยูก บั
ปจจัยอืน่ ทีข่ าดไมได เชน คุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิง
(สารติดไฟได) องศาของสิง่ กีดขวาง ภายในหอง
และขนาดของเพลิงไหม ที่สําคัญคือ การสราง
ขนาดเม็ดน้ําที่ใหประสิทธิภาพดับเพลิงสูงใน
สถานการณหนึง่ อาจไมสามารถใชกบั สถานการณ
อื่นได ไมมีขนาดเม็ดน้ําใดที่สรางขึ้นมาแลวใช
ไดดีกับทุกสถานการณเพลิงไหม ในความเปน
จริงแลว ขนาดเม็ดน้ําที่มีทั้งละเอียดและหยาบ
ผสมกันใชดับไฟไดดีกวาเม็ดน้ําขนาดเดียวกัน
ทัง้ หมด ยิง่ ไปกวานัน้ การเปลีย่ นแปลงขนาดเพลิง
ไหม แรงผลักของฝอยน้ํา (Spray Momentum)
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และผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเกิดเพลิง
ไหมสามารถเปลีย่ นแปลงความสามารถในการ
ดับเพลิงของเม็ดน้าํ ขนาดตางๆ ไดอยางงายดาย
ความหนาแนนของการไหลของฝอยน้าํ (Flux
Density)
ความหนาแนนของการไหลของฝอยน้ํา
หมายถึ ง อั ตราไหลของฝอยน้ํ า ต อปริ มาตร
(ลิตรตอนาที/ลูกบาศกเมตร) หรืออัตราไหลตอ
พืน้ ที่ (ลิตรตอนาที/ตารางเมตร) ในการดับเพลิง
หองปดทึบ การเพิ่มขึ้นของความหนาแนนของ
อัตราไหลฝอยน้าํ สามารถลดอุณหภูมขิ องหองได
แตไมมผี ลตอการลดปริมาณออกซิเจนเทาใดนัก
สําหรับการดับไฟบานเรือน ไฟจะดับไดตองใช
ความหนาแนนของการไหลฝอยน้าํ สูง อยางนอย
ตองใชอตั ราขัน้ ต่าํ ตามทีก่ าํ หนดไว หากใชความ
หนาแนนของการไหลไม เพียงพอสําหรับการ
ขจัดความรอนจากเพลิงไหมหรือทําความเย็น
จนมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดลุกไหม เพลิงไหมจะยัง
คงอยูเนื่องจากยังมีความรอนของเปลวไฟและ
เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูง
เนื่ องจากฝอยน้ํ า ละเอี ยดไม ได แสดง
พฤติกรรมเหมือนกับสารดับเพลิงประเภทแกส
ทีแ่ ทจริง จึงเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะกําหนดอัตราสวน
ผสมของเม็ดน้าํ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับใชดบั ไฟ
(ตัวยางเชน จํานวนเม็ดน้ําขั้นต่ําตอปริมาตร
หรือตอพืน้ ทีส่ าํ หรับดับไฟ) จํานวนฝอยน้าํ ทีไ่ ป
ถึงไฟจึงตัดสินดวยหลายตัวแปรซึง่ รวมถึงความ
เร็วของฝอยน้าํ มุมกําบังของเชือ้ เพลิง ขนาดของ
เพลิงไหม ลักษณะการระบายอากาศ และรูปทรง
ของหองเกิดเพลิงไหม
นอกจากนี้ เทคโนโลยีฝอยน้ําที่มีใชใน

ปจจุบันและการแบงสวนในหองไมเอื้ออํานวย
ใหกําหนดรูปแบบความหนาแนนของการไหล
ฝอยน้ํา ฝอยน้ําละเอียดที่ฉีดออกมาจากหัวฉีด
จึงมีรูปกรวยที่ไมเปนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
หัวฉีดบางชนิดสรางฝอยน้ําละเอียดที่ ใหสวน
ผสมของฝอยน้าํ ในอัตราเปอรเซ็นตสงู ไปยังพืน้ ที่
จุดศูนยกลางกรวย ขณะที่หัวฉีดบางชนิดเปน
ตรงกันขาม เมือ่ กรวยฝอยน้าํ มาจากกลุม หัวฉีด
ที่ใหฝอยน้ําตางกัน ความหนาแนนของอัตรา
ไหลฝอยน้ําจะไมเหมือนกับฝอยน้ําที่ไดมาจาก
หัวฉีดชนิดเดียวกันเนือ่ งจากมีการปลีย่ นแปลง
(พลวัต) ภายในของฝอยน้ํา
Andrew, S.P. ไดเปรียบเทียบอัตราไหล
ขั้นต่ําที่ตองการใชดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิงของ
แข็งที่แสนอโดยนักวิจัย 19 ราย พบวา อัตรา
ไหลขั้นต่ําที่ใชแตกตางกันไปคอนขางมากตาม
สภาพการใชงานและไมมอี ตั ราทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
อัตราเดียวสําหรับการใชงานทุกรูปแบบ
แรงผลักของฝอยน้ํา (Spray Momentum)
แรงผลักของฝอยน้ํา หมายถึง มวลของ
ฝอยน้ํา ความเร็ วของฝอยน้ํา และทิ ศทางที่
สัมพันธกบั เปลวไฟ แรงผลักของฝอยน้าํ ไมเพียง
ใชพิจารณาวาเม็ดน้ําสามารถทะลุผานเปลวไฟ
และไปถึงผิวเชื้อเพลิงหรือไมเทานั้น แตยังใช

เปนตัวบอกอัตราการเคลื่อนที่ของอากาศโดย
รอบเขาไปในเปลวไฟอีกดวย การพุงทะลักจาก
แรงผลักของฝอยน้ําทําใหเม็ดน้ําละเอียดผสม
กับไอน้าํ แลวเคลือ่ นตัวเขาไปในพืน้ ทีเ่ ผาไหมซงึ่
จะทําใหออกซิเจนและไอสารเชื้อเพลิงเจือจาง
ลงพร อมกั บ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพดั บเพลิ ง ของ
ฝอยน้าํ มวลฝอยน้าํ ทีท่ เี่ กิดจากแรงผลักจึงไมใช
แคมวลของน้าํ แตรวมมวลของไอน้ําและอากาศ
ที่ไหลเขามาในฝอยน้ําละเอียดไวดวย
ทัง้ นี้ แรงผลักของฝอยน้าํ จะพิจารณาจาก
หลายตัวแปรรวมถึงขนาดและความเร็วของเม็ด
น้ํา แรงดั นที่ ใช ฉี ดฝอยน้ํา และมุ มของกรวย
ฝอยน้าํ ระยะหางของหัวฉีด ลักษณะการระบาย
อากาศรวมถึงรูปทรงของหอง ทัง้ นี้ แรงผลักของ
ฝอยน้าํ จะเริม่ ลดลงเมือ่ เม็ดน้าํ ละเอียดเคลือ่ นที่
ผานแกสรอนซึ่งความเร็วและขนาดของเม็ดน้ํา
จะลดลงเนือ่ งจากแรงโนมถวงและแรงดึงภายใน
เม็ดน้ําและการกลั่นตัวเปนไอ ระยะทางจากหัว
ฉีดที่เม็ดน้ําตองเดินทางกอนจะตกลงขางลาง
พิจารณาจากแรงผลักของฝอยน้ําและมุมของ
กรวยน้ําที่ฉีดออกมา
เมือ่ เม็ดน้าํ ตกลงขางลางจากแรงโนมถวง
ระยะตกสูงสุดของเม็ดน้าํ จะขึน้ อยูก บั ขนาดของ
เม็ดน้ําและอุณหภูมิโดยรอบกอนที่ จะหายไป
ในแกสเนื่องจากการกลั่นตัวเปนไอ
แรงผลักของฝอยน้าํ มีความสําคัญสําหรับ
ขอบเขตของฝอยน้ําละเอียดของระบบดับเพลิง
และสําหรับเพลิงไหมในพื้นทีม่ ีสิ่งกีดขวาง ฝอย
น้าํ ละเอียดตองฉีดไปยังเพลิงไหมโดยตรง ทําให
เปลวไฟดับลงและทําความเย็นเชื้อเพลิง การ
ทดลองลาสุดโดย Kim, A. และคนอืน่ ๆ เปนการ
ดั บไฟไหม อุ ปกรณ ไฟฟ าด วยฝอยน้ําละเอียด
พบวา ประสิทธิภาพการดับไฟไดมาจากการ
ควบคุ มการฉี ดน้ําฝอยละเอี ยดอย างเข มงวด
โดยการขจัดวางตําแหนงหัวฉีดใหเหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ทีห่ รือองศาของสิง่ กีดขวางทีอ่ ยูภ ายใน
หองเกิดเพลิงไหม
ผลกระทบของพืน้ ทีป่ ด (Enclosure Effects)
เมือ่ เกิดเพลิงไหมในพืน้ ทีป่ ด ภายในหอง
จะรอนจัดและออกซิเจนเริ่มลดลง อีกทั้ง แกส
รอนจากไฟมีแนวโนมจะสะสมตัวอยูใตเพดาน
เมื่ อมี การฉี ดน้ําฝอยละเอี ยดลงมาจากระดั บ
เพดาน ปริมาณน้ําสวนใหญกลายเปนไอพรอม
ขับไลออกซิเจนและไอสารเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูบ ริเวณ
โดยรอบเพลิงไหม โดยเม็ดน้ําละเอียดจะดูดซับ
ความรอนอยางรวดเร็วเพื่อนําความรอนมาใช
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กลั่นตัวเปนไอ ทั้งนี้ ความสามารถในการเก็บ
ความรอนและผลิตภัณฑจากการเผาไหมของหอง
รวมถึงไอน้าํ มีผลกระทบทีส่ าํ คัญตอประสิทธิภาพ
ดับเพลิงของฝอยน้าํ ละเอียด เรียกวา “ผลกระทบ
ของพื้ นที่ ปด” ดวยตัวแปรนี้ มีความเปนไปไดที่
จะดับไฟไดแมแตไฟทีถ่ กู บังดวยแรงผลักของฝอย
น้าํ ต่าํ ภายในหองทีม่ สี งิ่ กีดขวาง ความหนาแนน
ของ อัตราไหลฝอยน้าํ ทีใ่ ชจะนอยกวาการดับไฟ
ในพืน้ ทีไ่ มปด ทึบหรือหองทีม่ กี ารระบายอากาศ
ที่ดีถึง 10 เทา
ระดับของผลกระทบของพื้นที่ปดในการ
ดับไฟ ขึน้ อยูก บั ขนาดของไฟทีส่ มั พันธกบั ขนาด
ของหองเกิดเพลิงไหม ไฟขนาด “ใหญ” หรือ
“เล็ก” เปนการอธิบายอยางกวางๆ ถึงการไดรบั
ผลกระทบจากระดับอุณหภูมเิ ฉลีย่ และอัตราสวน
ผสมออกซิเจนภายในหองกอนจะมีการฉีดน้ํา
ฝอยละเอียด ไฟขนาดใหญอัตราสวนผสมของ
ออกซิเจนทีอ่ ยูโ ดยรอบถูกใชไปจนถึงจุดทีค่ วาม
สามารถในการลุกไหมลดลงไป นอกจากนี้ ไฟ
ขนาดใหญยงั ปลอยความรอนออกมาในปริมาณ
มากภายในหองเพือ่ ทําใหนา้ํ กลัน่ ตัวเปนไอพรอม
กับลดสวนผสมออกซิเจนลงไปดวยผลกระทบ
ของพื้นที่ปด กลไกหลักที่ใชดับไฟของฝอยน้ํา
ละเอียดสําหรับไฟขนาดใหญคอื การไลออกซิเจน
ผลการทดลองหลายครัง้ ไดผลออกมาวา ภายใน
พืน้ ทีป่ ด ทีม่ ไี ฟไหมขนาดใหญ ไฟขนาดเล็กทีอ่ ยู
ในตูห รือสวนประกอบภายในหองที่มีอัตราการ
ระบายอากาศต่าํ ก็จะถูกดับดวยฝอยน้าํ ละเอียด
จากการกําจัดออกซิเจนเชนกัน ทั้งนี้ เวลาที่ใช
ดับไฟจะลดลงขณะเพลิงไหมขยายตัว
ฝอยน้าํ ละเอียดกับสารตัวเติม
การใชสารตัวเติม (Additives) ใสลงไปใน
ระบบฝอยน้าํ ละเอียด หรือผสมฝอยน้าํ ละเอียด
กับแกสเฉือ่ ยหรือสารดับเพลิงชนิดแกสอาจเพิม่
ประสิทธิภาพในการดับไฟของฝอยน้ําละเอียด
ทั้ งทางเคมี หรื อทางกายภาพ โดยจะมี ผลต อ
เม็ดน้ํา การกลั่นเปนไอ และกระบวนการสราง

ฝอยน้าํ โดยการลดความตึงผิวของน้าํ หรือทําหนาที่
เหมือนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)
จากการผลการทดสอบเมื่อไมนานมานี้
แสดงใหเห็นวาฝอยน้ําละเอียดจากน้ําทะเล (มี
สวนผสมของเกลือ 2.5% โดยน้าํ หนัก) เมือ่ เติม
สารดั บเพลิงประเภทโฟมสรางชั้ นฟลมอั ตรา
เปอรเซ็นตต่ํา (ตัวอยางเชน โฟม AFFF 0.3%)
ลงไปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงใหสูง
ขึ้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อใชดับไฟสาร
ไฮโดรคารบอนที่รั่วไหลเปนแองหรือบอ (Pool
Fire) ฝอยน้ําละเอียดผสมสารตัวเติมที่เรียกวา
“Firestop107” ใชไดผลดีในการดับไฟเกิดจาก
น้ํามันรั่วไหลบริเวณใตทองเรือที่มีสิ่งกีดขวาง
ฝอยน้ําหรือดับไฟที่ ฝอยน้ําจากน้ําบริสุทธิ์ ไม
สามารถดับได
ดวยสารตัวเติมทีเ่ หมาะสมในน้าํ ไมเพียง
แตจะชวยแกปญหาน้ําเยือกแข็งเทานั้น แตยัง
เพิม่ ประสิทธิภาพดับเพลิงของฝอยน้าํ ละเอียดได
ดวย โดยมีแนวโนมจะไดรบั ความนิยมในการนํา
ไปใชปอ งกันไฟไหมเครื่องยนตอากาศยานและ
ยานพาหนะใชในการรบ
นอกจากนี้ ระบบฝอยน้ํ า ละเอี ยดยั ง
สามารถ ผสมกับสารดับเพลิงชนิดแกสอืน่ การ
ทดสอบหลายครัง้ ไดแสดงใหเห็นวาความสามารถ
ของระบบฝอยน้าํ ละเอียดสูงขึน้ เมือ่ ใชไนโตรเจน
หรือแกสเฉือ่ ยอืน่ แทนอากาศในระบบ (ใชแกส
เปนของเหลวทีส่ อง)
เมื่ อฝอยน้ําละเอียดใช งานร วมกั บสาร
ดับเพลองชนิดแกส เชน FM-200 และฮาลอน
1301 การใชฝอยน้ําละเอียดในเวลาเดียวกับ
การฉีดแกสหรือหลังจากการฉีดแกสสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพของแกสในการปองกันการลุก
ติดไฟขึน้ มาใหมของเชือ้ เพลิงได การผสมผสาน

กันระหวางฝอยน้าํ ละเอียดกับสารดับเพลิงชนิด
แกสยังชวยลดระดับกรดที่เกิดจากการเผาไหม
การฉีดฝอยน้ําละเอียดกอนจะมีการฉีดสารดับ
เพลิงชนิดแกส 1 นาที ชวยจํากัดการกอสารพิษ
ไฮโดรฟลูออรีน (HF) ไวที่ 200 ppm ซึ่งในการ
ทดลอง เมือ่ ไมไดฉดี ฝอยน้าํ ปริมาณ HF จะสูงถึง
4,000 ppm เชนเดียวกับการลดความรอนจัด
ของเพลิงไหมจาก 250 ํ C เหลือ 60 ํ C ภายใน
เวลาเพียง 5 วินาทีหลังจากการฉีดฝอยน้ํา ซึ่ง
หากใชสารดับเพลิงชนิดแกสอยางเดียวจะลด
ความรอนขัดของเพลิงไหมไดเพียง 50 ํ C
อยางไรก็ตาม การใชสารตัวเติมในระบบ
ฝอยน้ําละเอียดและการเติมสารเคมีหรือผสม
แกสเฉือ่ ย/ของเหลว กับฝอยน้าํ ละเอียดตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้น อุปกรณจะเกิดการกัดกรอน
และมีความเปนพิษเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใชนา้ํ เปลา ในบางกรณี หากเม็ดน้าํ สวนใหญ
เบี่ยงเบนไปจากเปลวไฟ ประสิทธิภาพดับไฟ
ของสารเคมีในสารตัวเติมจะลดลง ยิง่ ไปกวานัน้
อัตราการกลัน่ ตัวเปนไอของน้าํ จะนอยลงเพราะ
สารตัวเติมเขาไปขัดขวางทําใหเกิดความเสียหาย
ซ้าํ ซอนเนือ่ งจากมีไอน้าํ และอากาศเขาไปดับไฟ
ไมพอเพียงซึง่ ตัวแปรเหลานีต้ องนําไปพิจารณา
อยางรอบคอบในการใชสารตัวเติมหรือผสมสาร
เคมี ของเหลว หรื อแก สเฉื่ อยลงไปในระบบ
ฝอยน้ําละเอียด
วิธกี ารสรางฝอยน้าํ ละเอียด (Methods
of Generating Water Mist)
โดยทัว่ ไป ระบบสรางฝอยน้าํ ละเอียดแบง
ออกได 3 รูปแบบพืน้ ฐานตามกลไกแยกอะตอม
เพื่อสรางเม็ดน้ําที่มีความละเอียดสูง ไดแก ใช
หัวฉีดอัดน้าํ (Impingement Nozzles) ใชหวั ฉีด
พนน้าํ ดวยแรงดัน (Pressure Jet Nozzles) และ
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ระบบความดันสูง (High Pressure
System) ทํางานที่แรงดันมากกวา 34.0 บาร
(500 ปอนด/ตารางนิว้ )
การเลือกวิธสี รางฝอยน้าํ ละเอียดขึน้ อยูก บั
ตัวแปรที่เปนความความตองการ เชน ลักษณะ
ฝอยน้าํ ความคุม คาในการใชงาน และความนา


Low Pressure Water Mist System

High Pressure Water Mist System

ใชหัวฉีดของเหลวแฝด (Twin Fluid Nozzles)
รวมถึงหัวฉีดรูปแบบอืน่ ทีเ่ ปนสวนผสมของหัวฉีด
พื้นฐานทั้ง 3 ชนิดดังกลาว
หัวฉีด 3 ชนิดขางตนทํางานภายใตระดับ
ความดั นที่ แตกต างกั นไป ทําให เกิ ดฝอยน้ํา
ลักษณะไมเหมือนกัน มาตรฐาน NFPA 750 แบง
ระบบฝอยน้ําละเอียดตามระดับความดันที่ ใช
ในการสรางฝอยน้ําออกเปน 3 ระดับ นั่นคือ
 ระบบความดั นต่ํา (Low Pressure
System) ทํางานที่ความดัน 12.0 บาร (175
ปอนด/ตารางนิ้ว) หรือต่ํากวา
 ระบบความดันปานกลาง (Intermediate
Pressure System) ทํางานทีแ่ รงดันมากกวา 152.0
บาร (175 ปอนด/ตารางนิว้ ) แตนอ ยกวา 34.0
บาร (500 ปอนด/ตารางนิว้ )

เชือ่ ถือของระบบ วิธสี รางเม็ดน้าํ ยังมีผลตอความ
สามารถในการดับไฟ แตไมใชปจจัยเดียว การ
ทําใหคณ
ุ ลักษณะฝอยน้าํ ตามขนาดเม็ดน้าํ ทีฉ่ ดี
ออกมา ความหนาแนนของอัตราไหลฝอยน้าํ และ
ความเร็วของฝอยน้ํา เขากันไดหรือเหมาะสม
กับอันตรายของอัคคีภัยมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการดับไฟ

หัวฉีดอัดน้ํา (Impingement Nozzles)
หัวฉีดชนิดอัดน้าํ ทํางานดวยของเหลวเดีย่ ว
ประกอบดวยรูฉดี (Orifice) ขนาดเสนผานศูนย
กลางใหญและตัวกัน้ น้าํ (Deflector) หัวฉีดชนิดนี้
รวมถึงหัวฉีดสปริงเคลอรมาตรฐาน หัวฉีดที่ใช
ฉีดฝอยน้ําทั่วไปและระบบเปดทะลัก (Deluge
System) เม็ดน้าํ ขนาดเล็กถูกสรางขึน้ มาดวยน้าํ
ที่พุงความเร็วเร็วสูงจากรูฉีดเสนผาศูนยกลาง
กวางกระทบกับตัวกั้น โดยความเร็วของน้ําจะ
เปนตัวตัดสินขนาดของเม็ดน้ํา การกระจายตัว
องศาของกรวยฝอยน้าํ และความเร็วของฝอยน้าํ
ความดันใชงานของระบบหัวฉีดอัดน้าํ อยู
ในยานความดันต่าํ และความดันปานกลาง โดย
สามารถสรางฝอยน้ํา Class 2 และ Class 3
องศาของกรวยฝอยน้ําอยูระหวาง 60 -ํ 120 ํ
การออกแบบหัวฉีดชนิดนี้คอนขางงาย
และราคาผลิตต่ํากวาหัวฉีดที่ตองใชเครื่องจักร
ความแมนยําสูง อยางไรก็ตาม หัวฉีดอัดน้ํามี
พลังในการฉีดทําลายที่แกนจํากัด เมื่อฝอยน้ํา
กระทบกับทีก่ นั้ ความเร็วฝอยน้าํ จะลดลงและไร
ทิศทางและอาจไมเพิม่ ขึน้ อีกแมจะเพิม่ ความดัน
หัวฉีด อีกทั้งตัวยึดที่กั้นฝอยน้ําอาจทําใหการ
กระจายฝอยน้ําผิ ดปกติ เนื่ องจากไปกี ดขวาง
เสนทางน้ําขณะทําการการฉีด
หัวฉีดชนิดอัดน้ํามีใชแพรหลายในการ
ควบคุมไฟ Class A เชนเดียวกับการควบคุม
สถานการณเพลิงไหมทตี่ อ งใชเม็ดน้าํ ขนาดใหญ
ทําการดับไฟ โดยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในหองพักหรือพืน้ ทีโ่ ดยสารในเรือและในอาคาร
ทีพ่ กั อาศัย นอกจากนี้ หัวฉีดอัดน้าํ ยังใชงานไดดี
ในการดับไฟที่เกิดจากการรั่วไหลเปนแองของ
สารไฮโดรคารบอนและไฟไหมน้ํามันที่ฉีดเปน
ฝอยซึง่ มักเกิดขึน้ ในชองวางของตัวเครือ่ งจักร
หัวฉีดพนน้าํ ดวยแรงดัน (Pressure Jet
Nozzles)
หัวฉีดพนน้าํ ดวยแรงดันทํางานดวยของเหลว
เดี่ยวประกอบดวยรูฉีดขนาดเล็กหรือชองหมุน
(Swirl Chamber) เมือ่ น้าํ พุง ออมาดวยความเร็ว
สูงผานรูฉีด แผนบางๆ ของสายน้ําจะไมมั่นคง
และแตกตัวออกเปนเม็ดน้ําละเอียด
ขนาดเสนผานศูนยกลางของหัวฉีดพนน้าํ
ดวยแรงดันอยูในชวง 0.2-3.0 ม.ม. ซึ่งอาจใช
หัวฉีดหลายหัวซึ่งทํางานที่ความดันต่ํา อัตรา
ไหลของน้ําที่ใชมีตั้งแต 1 ลิตร/นาที (Lpm)
สําหรับหัวฉีดเดีย่ วจนถึง 45 ลิตร/นาที สําหรับ
หัวฉีดหลายหัว แรงดันน้ําในการทํางานอยูใน
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ชวงความดันต่ํา (5.1 บาร) จนถึงแรงดันสูง
(272 บาร) องศาของกรวยฝอยน้าํ แรงดันสูงอยู
ระหวาง 20 -ํ 150 ํ
หัวฉีดพนน้ําดวยแรงดั นสามารถสราง
เม็ดน้าํ ละเอียดทีม่ อี งศาการฉีดกวางและใหการ
พุง ของฝอยน้าํ ทีด่ ี
การใชหวั ฉีดหลายรูฉดี สามารถเพิม่ องศา
ของกรวยฝอยน้ําและความหนาแนนของอัตรา
ไหลฝอยน้ํา ขนาดและการกระจายของเม็ดน้ํา
ของหัวฉีดชนิดนี้ขึ้นอยูก ับตัวแปรหลักคือความ
ดันที่ใชในการฉีดน้ํา เม็ดน้ําจะละเอียดมากขึ้น
เมื่อเพิ่มความดันน้ํา อยางไรก็ดี ความดันที่ใช
มีขีดจํากัดสูงสุด (Upper Limit) ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้
เพิม่ ความดันขึน้ ไปอีกก็แทบไมสง อะไรกับขนาด
เม็ดน้าํ และการกระจายของฝอยน้าํ เพียงอาจจะ
สงผลใหอัตราไหลและความเร็วของฝอยน้ําสูง
ขึ้นเทานั้น
หัวฉีดพนน้ําดวยแรงดันมีใชอยางกวาง
ขวางในงานดับเพลิงหลายชนิดและหลายรูปแบบ
รวมถึงไฟ Class B ในชองวางเครือ่ งจักรหรือหอง
กังหันแกส รวมทัง้ ไฟ Class A ในหองพักผูโ ดยสาร
บนเรือ นอกจากนีย้ งั สามารถใชปกปองอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสไดดวย ทั้ งนี้มีคํายืนยันแลววา
ฝอยน้าํ ทีใ่ ชแรงดันน้าํ สูงใหประสิทธิภาพในการ
ดับไฟหลายสถานการณ และไมไดรบั ผลกระทบ
ใดๆ จากการระบายอากาศ อยางไรก็ตาม ขอได
เปรียบจากการทํางานทีแ่ รงดันน้าํ สูงตองนําไป
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมา เชน การ
ใชทอและเครื่องสูบน้ําลักษณะพิเศษ
หั ว ฉี ด ของเหลวแฝด (Twin Fluid
Nozzles)
หัวฉีดของเหลวแฝดทํางานดวยอากาศ
และน้ําอัดแรงดันควบคูกัน ประกอบดวยชอง
เปดรับอากาศและน้ําและชองภายใน แผนน้ํา
ที่กอตัวขึ้นในชองจะถูกทําใหแตกกระจายดวย
อากาศอัดแรงดันทําใหเกิดเม็ดน้าํ และหลังจาก
เม็ดน้าํ ออกจากหัวฉีด อากาศทีฉ่ ดี ออกมาอยาง
รุนแรงจะทําใหเม็ดน้ําแยกตัวในระดับอะตอม

เปนครัง้ ทีส่ องสงผลใหเม็ดน้าํ มีความละเอียดสูง
และมีการกระจายตัวดีขึ้น
ทัง้ นี้ น้าํ และอากาศ (อากาศคือตัวกลาง
หรือของเหลวที่สอง) ทํางานในชวงแรงดันต่ํา
3-12 บาร องศากรวยน้าํ อยูร ะหวาง 20 -ํ 120 ํ
ขนาดเม็ดน้ําในระบบอยูใ นระดับ Class 1 และ
Class 2
การสรางขนาดเม็ดน้าํ องศากรวยน้าํ ความ
เร็วฝอยน้าํ และอัตราการฉีด สามารถควบคุมได
อยางมีประสิทธิภาพดวยหัวฉีดของเหลวแฝด
อีกทัง้ แรงดันอากาศทีพ่ งุ ออกมาจากหัวฉีดจะพา
เม็ดน้าํ ไปยังพืน้ ทีเ่ ผาไหมในปริมาณทีเ่ พียงพอตอ
การหอหุม ไฟซึง่ ลวนมีผลตอการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดับไฟของหัวฉีดของเหลวแฝด
หัวฉีดของเหลวแฝดมีใชอยางแพรหลาย
ในระบบฝอยน้าํ ละเอียดของภาคอุตสาหกรรมมา
นานหลายป เปนหัวฉีดทีเ่ ชือ่ ถือได มีการอุดตัน
นอย รูฉดี กวาง บํารุงรักษางายเพราะทํางานดวย
แรงดันต่ํา ที่สําคัญคือ สามารถใชสารทดแทน
ฮาลอนทีเ่ ปนแกสหรือแกสเฉือ่ ยมาใชแทนอากาศ
ในการแยกอะตอมของน้าํ ทัง้ นี้ หัวฉีดของเหลว
แฝดตองทํางานในชวงความดันต่าํ ดังนัน้ ทอและ
สวนประกอบจึงใชแบบธรรมดาได โดยระบบนี้
เปนระบบหนึง่ ทีไ่ ดรบั การขึน้ บัญชีมาตรฐาน FM
(Factory Mutual) ใหเปนระบบดับเพลิงในหอง
เทอรไบน
จุ ดอ อนของระบบหั วฉี ดของเหลวแฝด
ไดแก ระบบมีราคาแพงเพราะตองใชทงั้ ทอสงนํา
และทอสงอากาศในเวลาเดียวกัน และยังจะตอง
มีชองสะสมแรงดันไวใชงานอยางเพียงพอดวย

นอกจากนี้ ความเร็วฝอยน้าํ ยังคอนขางต่าํ เพราะ
ใชแรงดันต่ําเมื่อเทียบกับระบบที่ใชแรงดันสูง
ซึ่ งอาจมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
เมือ่ ไมนานมานี้ สภาวิจยั แหงชาติแคนาดา
ไดทาํ การทดลองชนิดเต็มอัตราเพือ่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหวางระบบหัวฉีดของเหลวเดีย่ ว
แรงดันสูงกับหัวฉีดของเหลวแฝดแรงดันต่าํ โดย
ระบบหัวฉีดของเหลวเดี่ยวแรงดันสูงใชแรงดัน
70 บาร ฉีดน้ําที่อัตรา 78 ลิตร/นาที (Lpm)
ขณะทีห่ วั ฉีดของเหลวแฝดแรงดันต่าํ ใชแรงดันน้าํ
5.78 บาร และแรงดันอากาศ (ลม) 5.57 บาร ฉีด
น้าํ ทีอ่ ตั รา 70 ลิตร/นาที (Lpm) ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา การใชหัวฉีดของเหลวแฝดไม
สามารถดับไฟบางชนิดทีส่ ามารถดับไดดว ยหัวฉีด
ของเหลวเดี่ยวแรงสูง และการเปลี่ยนลักษณะ
การระบายอากาศเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการดับไฟของหัวฉีดของเหลวแฝด
มากกวาหัวฉีดของเหลวเดีย่ วแรงดันสูง
การสรางฝอยน้าํ ละเอียดดวยวิธอี นื่
ทุกวันนี้ บรรดาผูผ ลิตตางๆพยายามคนคิด
วิธี สรางฝอยน้ําละเอียดใหมๆ ขึ้นมา ตัวอยาง
เชน วิธีฉีดแบบฉับพลันดวยของเหลวรอนจัด
(Flashing of Super-heated Liquid) วิธี นี้
สามารถสรางเม็ดน้ําที่มีความละเอียดสูงระดับ
แอโรซอล มีขนาด 20 ไมครอน โดยฉีดของเหลว
(น้ํา) ที่ถูกทําใหรอนจัดออกจากที่เก็บภายใต
แรงดันอยางฉับพลัน เม็ดน้ําที่มีความละเอียด
สูงเปนพิเศษจะกระจายตัวไปทัว่ หอง เชื่อกันวา
ไฟจะถูกดับไดโดยงายเมือ่ เม็ดน้าํ ความละเอียด
สูงเปนพิเศษกลั่นตัวเปนไอและทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในหองลดลง
ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาวิธีนี้ใชได
ผลดีในการระงับเหตุการระเบิดของฝุน (Dust
Explosion) แตในการดับไฟ เนือ่ งจากมีมวลน้ํา
ไมเพียงพอจึงไมสามารถดับไฟที่ไหมตูควบคุม
กระแสไฟฟาหรือสายไฟฟาใตพนื้ ซึง่ มักมีเปลวไฟ
ตลบหลังขึน้ มา นอกจากนี้ ยังไมสามารถควบคุม

SAFET Y LIFE 10

ทิศทางของฉีดฝอยน้าํ ทีฉีดฉับพลันดวยของเหลว
่
รอนจัด จากการทดสอบเปรียบเทียบกับการฉีด
ดวยวิธอี นื่ การฉีดฉับพลันดวยของเหลวรอนจัด
ไมสามารถดับไฟทีเ่ กิดขึน้ ในสถานประกอบการ
ทางอิเล็กทรอนิกสได
ยังมีวธิ สี รางฝอยน้าํ ละเอียดอืน่ ๆ รวมถึง
หัวฉีดที่รวมเอาหลักการของหัวฉีดพนน้ําดวย
แรงดัน (Pressure Jet Nozzles) กับหัวฉีดอัดน้าํ
(Impingement Nozzles) มารวมกันเปนหัวฉีด
พนน้าํ ดวยแรงดันทีม่ กี ารฉีดแกสไนโตรเจนเขา
ไปในท อน้ํา และหั วฉี ดฝอยน้ําละเอี ยดแบบ
ฉับพลันทีน่ าํ ไปใชกับเครือ่ งดับเพลิงมือถือ ซึง่ มี
รายงาน หัวฉีดฝอยน้ําละเอียดชนิดใหมเหลานี้
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพดับเพลิงไดเมือ่ เทียบ
กับวิธีสรางฝอยน้าํ ละเอียดพื้นฐาน
ขอกําหนดฝอยน้ําละเอียด NFPA 750
Standard on Water Mist Fire Protection
Systems มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
บทที่ 4. ขอกําหนดทั่วไป (Chapter 4
General)
4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General)
4.11 การใชและขอจํากัด
4.1.1.1 ระบบฝอยน้ําละเอียดอนุญาต
ใหใชงานอยางกวางขวางเพือ่ ใหไดประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค รวมถึงงานตอไปนี้
(1) ดับเพลิง
(2) ระงับเหตุเพลิงไหม
(3) ควบคุมเพลิงไหม
(4) ควบคุมอุณหภูมิ

(5) ปกปองสวนที่สัมผัสเพลิงไหม
4.1.1.2 หามใชระบบฝอยน้ําละเอียด
โดยตรงกับวัตถุที่มีปฏิกิริยากับน้ําซึ่งจะทําให
เกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรงหรือผลิตภัณฑเปนอันตราย
ออกมาเปนปริมาณมาก วัตถุดังกลาว ไดแก
(1) โลหะปฏิกริ ิยา เชน ลิเธียม โซเดียม
โปแตสเซียม แม็กนีเซียม ไททาเนียม ยูเรเนียม
เซอรโคเนียม และพลูโตเนียม
(2) โลหะแอลคอกไซด (Metal alkoxides)
เชน โซเดียมเมธอกไซด
(3) โลหะอาไมด (Metal amides) เชน
โซเดียมอาไมด
(4) คาร ไบด ส (Carbides) เช น
แคลเซียมคารไบด
(5) ฮาไลดส (Halides) เชน เบนซอยลคลอไรด และ อะลูมิเนียมคลอไรด
(6) ไฮไดรดส (Hydrides) เชน ลิเธียมอะลูมิเนียมไฮไดรด

(7) ออกซิฮาไลดส (Oxyhalides) เชน
ฟอนฟอรัสออกซิโบรไมด
(8) ไซเลนส (Silanes) เชน ไตรคลอโรเมธิลไซเลน
(9) ซัลไฟดส (Sulfides) เชน ฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด
(10) ไซนาเนตส (Cyanates) เชน เมธิลไอโซไซยาเนต
4.1.1.3 หามใชระบบฝอยน้ําละเอียด
โดยตรงกับแกสเหลวที่อุณหภูมิเยือกแข็ง (เชน
แกสธรรมชาติเหลว) ซึ่งจะเดือดอยางรุนแรง
เมื่อถูกทําใหรอนดวยน้ํา
4.2 ความปลอดภัย
4.2.1 ระยะหางทีป่ ลอดภัยจากอุปกรณ
ไฟฟา (Electrical Clearances)
4.2.1.1 สวนประกอบของระบบทัง้ หมด
ตองติดตัง้ ในระยะหางทีป่ ลอดภัยขันต่าํ จากสวน
ประกอบของอุปกรณไฟฟาทีม่ กี ระแสไฟฟาเดิน
อยูซ งึ่ ไมไดปด คลุมหรือหุมฉนวนตามทีก่ ําหนด
ไวในมาตรฐาน NFPA 70, National Electrical
Code
4.2.1.2 ในกรณีไมทราบคาระดับการ
ออกแบบฉนวนพื้นฐาน (BIL) และคาแรงดัน
ไฟฟาที่ใชออกแบบติดตั้งระบบไฟฟา ใหใชคา
สูงสุดของระยะหางขั้นต่ําที่ระบุไว
4.2.1.3 ระยะหางลงดินที่เลือกจะตอง
เหมาะสมกั บ การทํางานของ BEL และการ
ป องกั นแรงดั นเกิ ดจากการเป ด-ป ดอุ ปกรณ
(Switching Surges) มากกวาจะคํานึงคาแรงดัน
ไฟฟาที่กําหนดไว
4.2.1.4 ระยะหางระหวางสวนใดๆ ของ
อุปกรณไฟฟาที่ไมไดหุมฉนวนซึ่งกระแสไฟฟา
เดินอยูกับสวนใดๆ ของระบบฝอยน้ําละเอียด
จะตองไมนอ ยกวาระยะหางขัน้ ต่าํ ระหวางทีใ่ ดๆ
ก็ตามกับสวนที่หุมฉนวนของระบบไฟฟา
4.2.2 ตัวแปรดานสิง่ แวดลอม (Environmental
Factors)
4.2.2.1 เมือ่ เลือกระบบฝอยน้าํ ละเอียด
ใชปกปองพื้นที่อันตราย ตองพิจารณาเรื่องผล
กระทบของน้ําที่ลนออกมาสูสิ่งแวดลอม
บทที่ 5 การแบงประเภทพืน้ ที่ครอบครอง
(Chapter 5 Classification of Occupancies)
5.1 การแบงประเภทพืน้ ทีค่ รอบครอง
(Classification of Occupancies)
5.1.1 การแบงประเภทพืน้ ทีค่ รอบครอง
ตามมาตรฐานนี้ใชในการออกแบบ ติดตั้ง และ
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จายน้ําสําหรับระบบฝอยน้ําละเอียดเทานั้น
5.1.2 การแบงประเภทพืน้ ทีค่ รอบครอบ
นี้ ไมมีวัตถุประสงคจะใหใชแบงประเภทพื้ นที่
ครอบครองอันตรายทั่วไป
5.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย (Light
Hazard Occupancies) เปนพืน้ ทีค่ รอบครองหรือ
สวนของพืน้ ทีค่ รอบครองอืน่ ทีป่ ริมาณและ/หรือ
คุ ณสมบั ติ ติ ดไฟได ของเชื้ อเพลิ งที่ อยู ภายใน
มีนอยและคาดการณวาเพลิงไหมที่เกิดขึ้นจะมี
อัตราความรอนต่ํา
5.3 พื้ นที่ ครอบครองอันตรายปานกลาง
(Ordinary Hazard Occupancies)
5.3.1 พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม 1(Ordinary Hazard Occupancies, Group 1)
เปนพืน้ ทีค่ รอบครองหรือสวนของพืน้ ทีค่ รอบครอง
อื่ นที่ เชื่ อเพลิงภายในมีคุณสมบัติติดไฟไดต่ํา
แตปริมาณของเชื้ อเพลิงดั งกล าวมี ปานกลาง
กองเชื้อเพลิงสูงไมเกิน 8 ฟุต (2.4 เมตร) และ
คาดการณวาเพลิงไหมทเี่ กิดขึน้ จะมีอตั ราความ
รอนปานกลาง
5.3.2 พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม 2(Ordinary Hazard Occupancies, Group 2)
เปนพืน้ ทีค่ รอบครองหรือสวนของพืน้ ทีค่ รอบครอง
อื่นที่เชื่อเพลิงภายในมีปริมาณและคุณสมบัติ
ติดไฟไดปานกลางจนถึงสูง กองเชือ้ เพลิงทีป่ ลอย
ความรอนออกมาในอัตราปานกลางมีความสูง
ไมเกิน 12 ฟุต (3.66 เมตร) และกองเชือ้ เพลิงที่
ปลอยความรอนออกมาในอัตราสูงมีความสูง
ไมเกิน 8 ฟุต (2.4 เมตร)
5.4 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra
Hazard Occupancies)
5.4.1 พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุม
1 (Extra Hazard Group 1) เปนพืน้ ทีค่ รอบครอง
หรือสวนของพืน้ ทีค่ รอบครองอืน่ ทีเ่ ชือ้ เพลิงภาย
ในมี ปริ มาณและคุ ณสมบั ติ ติ ดไฟได ระดั บสู ง
มาก มีฝนุ และเศษเสนใย หรือวัตถุอนื่ มีแนวโนม
จะติ ดไฟและไหม ลามซึ่ งเมื่ อเกิ ดลุ กไหม จะมี
อัตราการปลอยความรอนสูง โดยใชเชื้อเพลิง
ติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟที่มีอยูในพืน้ ที่เพียง
เล็กนอยหรือไมใชเลย
5.4.2 พืน้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุม
2 (Extra Hazard Group 2) เปนพืน้ ทีค่ รอบครอง
หรือสวนของพื้นที่ครอบครองอื่นที่มีของเหลว
ติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟเก็บไวในปริ มาณ
ปานกลางถึงปริมาณมาก หรือพืน้ ทีค่ รอบครอง
ซึ่งมีการปกคลุมเชื้อเพลิงเปนสวนใหญ

5.5 ขอกําหนดพืน้ ทีค่ รอบครองพิเศษ
อนุ ญาตให ใช ระบบฝอยน้ํ า ละเอี ยดในพื้ นที่
ครอบครองพิเศษหากอยูใ นบัญชีรายชือ่ อุปกรณ
ที่ใชงานไดในพื้นที่ครอบครองดังกลาว
5.6 พื้นที่ครอบครองประเภทที่พักอาศัย
(Residential Occupancies)
5.6.1 พื้ นที่ ครอบครองประเภทที่ อยู
อาศัย รวมถึงอาคารความสูงสี่ชั้น และอาคาร

ตอไปนี้ตามที่ระบุไวในมาตรฐาน NFPA 101
และ Life Safety Code
(1) อาคารอพารทเมนต
(2) อาคารและหองใหเชาพักอาศัย
(3) สถานที่ใหที่พักและการดูแล
(4) โรงแรม มานรูด หอพัก
5.6.2 ที่ พั ก อาศั ยสําหรั บ 1 และ 2
ครอบครัว หมายถึง อาคารที่สรางออกมาจาก
สวนใดๆ ของโครงสรางทาวนเฮาสโดยแยกจาก
สวนทีเ่ หลือของทาวเฮาส มีอตั ราความตานทาน
ไฟตามขอกําหนดกฎหมายทองถิน่ ซึง่ จะมีไมเกิน
2 หนวย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชงาน ใหเชา ใหเชา
ซือ้ เพือ่ ใหมกี ารครอบครองสําหรับการอยูอ าศัย
บทที่ 7 ขอกําหนดของระบบ (Chapter
7 System Requirements)
7.1 ขอกําหนดทัว่ ไป
ระบบฝอยน้าํ ละเอียด ตองมีรายละเอียด
ของปจจัยสําคัญ 5 ประการ ไดแก
(1) การนําระบบไปใช งาน (System
application)
(2) ชนิดหัวฉีด (Nozzle type)
(3) วิธีการทํางานของระบบ (System
operation method)
(4) ชนิดตัวกลางของระบบ (System
media type)

(5) การแบงประเภทพื้นที่ครอบครอง
(Classification of occupancy)
7.2 การนําระบบไปใชงาน
ระบบฝอยน้ําละเอียดที่นําไปใชงานมี 4
รูปแบบ ดังนี้
(1) ระบบใช ง านเฉพาะจุ ด (Localapplication systems)
(2) ระบบใช ง านทั่ วทั้ งห อ ง (Total
compartment application systems)
(3) ระบบใชงานพืน้ ทีท่ แี่ บงออกเปนเขต
(Zoned application systems)
(4) ระบบฝอยน้าํ ละเอียดทนแทนระบบ
หัวกระจายน้ําอัตโนมัติ (Automatic sprinkler
alternative water mist application systems)
7.2.1 ระบบใชงานเฉพาะจุด (Localapplication systems)
7.2.1.1 ระบบใชงานเฉพาะจุดจะตอง
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ออกแบบและติดตังใหฝอยน้
้
าํ ละเอียดครอบคลุม
ด นบนหรือรอบจุดอันตรายหรือวัตถุทตี่ องการ
ปกปองอยางสมบูรณ
7.2.1.2 ระบบใชงานเฉพาะจุดจะตอง
ออกแบบใหปกปองวัตถุหรืออันตรายในพืน้ ทีป่ ด
พื้นทีเ่ ปด หรือพืน้ ที่โลงกลางแจง
7.2.1.3 ระบบใชงานเฉพาะจุดตองบังคับ
การทํางานดวยหัวฉีดอัตโนมัติหรือดวยระบบ
ตรวจจับที่แยกเปนอิสระ
7.2.2 ระบบใช งานทั่ วทั้ งหอง (Total
compartment application systems)
7.2.2.1 ระบบใชงานทั่วทั้งหองจะตอง
ออกแบบและติดตั้งเพื่อใหการปกปองพื้นที่ปด
หรือพื้นที่หองอยางสมบูรณ
7.2.2.2 การปกปองพื้นที่ปดหรือพื้นที่
หองอยางสมบูรณตอ งไดมาจากการทํางานของ
หัวฉีดทัง้ หมดภายในหองโดยพรอมกันดวยการ
บังคับดวยมือหรือการทํางานอัตโนมัติ
7.2.3 ระบบใชงานในพื้นที่ที่แบงออก
เปนเขต (Zoned application systems)
7.2.3.1 ระบบใชงานในพืน้ ทีท่ แี่ บงออก
เปนเขตจะตองออกแบบเพือ่ ปกปองสวนของหอง
ทีไ่ ดแบงเปนเขตไวแลวโดยการทํางานของกลุม
หัวฉีดที่เลือกไว
7.2.3.2 1 ระบบใชงานพื้นที่ที่แบงออก
เปนเขต จะตองออกแบบและติดตั้งเพื่อใหการ
แพรกระจายของฝอยน้าํ ละเอียดครอบคลุมสวน
ของหองหรือพืน้ ทีป่ ด ทีแ่ บงเปนเขตไวแลวอยาง
สมบูรณซงึ่ ไดจากการทํางานพรอมกันของกลุม
หัวฉีดทีเ่ ลือกไวสาํ หรับสวนของหองโดยการบังคับ
การทํางานดวยมือหรือบังคับการทํางานอัตโนมัติ
7.2.3.3 ระบบใชงานในพืน้ ทีท่ แี่ บงออก
เป นเขตจะต องบั ง คั บ การทํางานด วยหั ว ฉี ด
อัตโนมัตหิ รือดวยระบบตรวจจับทีแ่ ยกเปนอิสระ

7.2.4 ระบบฝอยน้ํา ละเอี ยดทนแทน
ระบบหัวกระจายน้าํ อัตโนมัติ (Automatic sprinkler
alternative water mist application systems)
7.2.4.1 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้ําอัตโนมัติตองออกแบบและ
ติดตั้งเพื่อใหการปองกันเพลิงไหมอัตโนมัติทั่ว
ทั้งอาคารหรือพื้นที่
7.2.4.2 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้าํ อัตโนมัตติ อ งอยูใ นบัญชีรายชือ่
ผลิตภัณฑสาํ หรับปองกันพืน้ ทีต่ ามประเภทการ
ครอบครองตามบทที่ 5 ถาไมมรี ะบุไวเปนอยาง
อื่น ใหทําตามมาตรฐานนี้
7.2.4.3 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้าํ อัตโนมัติตอ งใชกับระบบทอ
เปยกหรือระบบทอแหง
7.2.4.4 ขอกําหนดตาม 7.2.4.3 ตอง
ไมนําไปใชในบริเวณซึ่งสภาพสิ่งแวดลอมหรือ
สภาพการทํางานมี ผลกระทบต อการทํางาน
ไมวาจะเปนระบบเปยกหรือระบบแหง
7.3 ชนิดหัวฉีด (Nozzle Types)
หั วฉี ดฝอยน้ําละเอียดต องเป นหนึ่ งใน
สามของชนิดที่จําแนกไวดังตอไปนี้
(1) หัวฉีดอัตโนมัติ
(2) หัวฉีดกึง่ อัตโนมัติ
(3) หัวฉีดลูกผสมใชงานไดหลายรูปแบบ
7.4 ข อกําหนดของระบบ (System
Requirements)

7.4.1 ระบบเปดทะลัก (Deluge Systems)
7.4.1.1 ระบบเปดทะลักตองใชหัวฉีดที่
ไมใชแบบอัตโนมัติ (หัวฉีดแบบเปด) ติดตัง้ กับ
เครือขายทอเชือ่ มตอกับแหลงจายของเหลวผาน
วาลวควบคุมโดยระบบตรวจจับทีแ่ ยกเปนอิสระ
ติดตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันกับหัวฉีดฝอยน้าํ ละเอียด
7.4.1.2 เมื่อวาลวทํางาน ของเหลวจะ
ไหลเขาไปในเครือขายทอและฉีดออกจากหัวฉีด
ทีจ่ ดุ ติดตัง้
7.4.2 ระบบทอเปยก (Wet Pipe Systems)
ระบบท อเป ยกต องใช หั วฉี ดอั ตโนมั ติ ต อกั บ
เครือขายทอที่มีนําอัดแรงดันสงเขาหัวฉีด
7.4.3 ระบบชะลอน้ําเขา (Preaction
Systems)
7.4.3.1 ระบบชะลอน้ําเขาตองใชหัวฉีด
อัตโนมัติตอเขากับเครือขายทอที่บรรจุแกสอัด
แรงดันไวภายในรวมกับระบบตรวจจับอิสระที่
ติดตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันกับหัวฉีด
7.4.3.2 การทํางานของระบบตรวจจับ
เพลิ งไหม ต องเป นการบั ง คั บ การทํางานของ
อุปกรณที่ทําหนาที่เปดวาลวของทอที่บรรจุน้ํา
และแรงดันเพือ่ สงไปยังหัวฉีด
7.4.3.3 ทออัดแรงดันของระบบชะลอน้าํ
เขาทัง้ หมดตองไดรบั การตรวจสอบเพือ่ ใหมนั่ ใจ
วามีความครบถวนสมบูรณ
7.4.4 ระบบทอแหง (Dry Pipe Systems)
7.4.4.1 ระบบท อแห ง ต องใช หั วฉี ด
อัตโนมัติตอเขากับเครือขายทอที่บรรจุแกสอัด
แรงดันไวภายใน
7.4.4.2 การสูญเสียแรงดันภายในเครือ
ขายทอกระตุน ใหวาลวควบคุมทํางานซึง่ จะทําให
น้าํ ไหลเขาไปในเครือขายทอแลวตอไปยังหัวฉีด
7.4.4.3 ทออัดแรงดันของระบบทอแหง
ทัง้ หมดตองไดรบั การตรวจสอบเพื่อใหมนั่ ใจวา
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มีความครบถวนสมบูรณ
7.5 ชนิดตัวกลางของระบบ (System
media type)
ระบบฝอยน้ําละเอี ยดแบ งออกเป น 2
ระบบตามชนิดของตัวกลาง ไดแก
(1) ของเหลวเดี่ยว (Single fluid) ใชน้ํา
เทานั้น
(2) ของเหลวแฝด (Twin fluid) ใชนา้ํ กับ
อากาศ (อากาศคือของเหลวที่สอง)
7.6 ระบบสารตัวเติม (Additive Systems)
ผูผ ลิตสารตัวเติมหรือผูจ าํ หนายระบบจะ
ตองใหคาํ ปรึกษาพรอมกับใหขอ มูลจําเพาะดาน
ประสิทธิภาพ เพื่ อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติ
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ ในกรณีสารตัวเติม
ถูกใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟ ตองใช
ในสัดสวนที่ถูกตองตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว
บทสรุป
ระบบฝอยน้าํ ละเอียดดับเพลิงเปนระบบ
ระงับเหตุอคั คีภยั เชิงรุก เปนระบบทีเ่ ชือ่ มตอกับ
น้ําสํารองและติดตั้งหัวฉีดที่มีความสามารถใน
การฉีดฝอยน้ําละเอียดตั้งแต 1 หัวขึ้นไป หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบฝอยน้ําละเอียดเปนวิธี
ปองกันอัคคีภัยโดยใชเม็ดน้ําที่มีความละเอียด
สูง ออกแบบมาเพื่อดับไฟในพื้นที่มีปริมาณน้ํา
จํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงมาตรฐาน (Standard Sprinkler Systems)
ระบบฝอยน้าํ ละเอียดนิยมติดตัง้ ในพืน้ ที่
ซึง่ ความเสียหายเกิดจากน้าํ ใชดบั เพลิงเปนปญหา
สําคัญหรือในพืน้ ทีม่ ปี ริมาณน้าํ สํารองจํากัด โดย
เปนสารสะอาดดับเพลิง เหมาะสําหรับติดตัง้ ใน
พื้นที่มีความออนไหว ทั้งนี้ ยังไมมีคําจํากัดที่
เหมาะสมที่สุดของ “ระบบฝอยน้ําดับเพลิง”
บางรายอธิบายวา เปนระบบหัวกระจายน้ําดับ
เพลิงประเภทหนึ่ง แตมี 2 สิ่งทําใหระบบฝอย
น้าํ ละเอียดแตกตางจากระบบหัวกระจายน้าํ ดับ
เพลิงทีใ่ ชงานทัว่ ไป นัน่ คือขนาดของเม็ดน้าํ และ
แรงดันที่ใชในการทํางาน
มาตรฐาน NFPA 750 ใหคําจํากัดความ
ของ “ระบบฝอยน้าํ ละเอียด” ไววา เปนฝอยน้าํ
ละเอียดทีม่ ขี นาดเม็ดน้าํ ต่าํ กวา 1000 ไมครอน
ในขณะที่ ถู กฉั ดออกมาจากหั วฉี ดที่ ความดั น
ใชงานสูงสุด ซึง่ ขนาดของเม็ดน้าํ ควบคุมโดยการ
ปรับระดับแรงดันทีใ่ ชฉดี น้าํ ผานหัวฉีดทีม่ ขี นาด
รูเปดรับน้ําคงที่
ทั้งนี้ ระบบฝอยน้ําละเอียดดวยอุปกรณ
เดียวกันสามารถทํางานไดดว ยระบบเปด ระบบ

ท อเป ยก ระบบแห ง หรื อระบบชะลอน้ําเข า
ความแตกตางก็คอื ระบบฝอยน้าํ ละเอียดใชแกส
อั ดความดั นเป นตั วกลางแยกอะตอมของน้ํา
(สรางละอองน้าํ ) โดยถูกสูบผานทอสปริงเคลอร
บางระบบใชเครื่องสูบแรงดันสูงแทนแกสเพื่อ
อัดน้ําใหเปนละอองเมื่อออกจากหัวฉีด ระบบ
ฝอยน้ําละเอียดสามารถนําไปใชไดทั้งแบบฉีด
เฉพาะจุดและแบบฉีดทวมหองคลายกับระบบ
สารสะอาดดับเพลิง
มีการศึกษาหลักการพืน้ ฐานของการดับ
เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวและของแข็ง
ดวยฝอยน้าํ ละเอียดมาตัง้ แตเมือ่ 60 ปกอ น คือ
ในชวงกลางทศวรรษ 1950 ซึ่งมีการพัฒนา
ฮาลอนขึน้ มาใชงานแลวโดยฮาลอน 1301 และ
ฮาลอน 1211 เปนสารดับเพลิงชนิดเคมีที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดเทาที่เคยสรางกันขึ้นมา
และกลายเปนระบบดับเพลิงที่ไดรับความนิยม
อยางแพรหลายอยางรวดเร็ว
ประวัติการพัฒนาระบบฝอยน้ําละเอียด
ยุคใหมสามารถสืบคนไดจากเอกสาร/รายงาน
ของนักคนควาหลายทาน อาทิเชน Magnus
Arvidson, Zhigang Liu และ Andrew K. Kim
ตามขอเขียนของ Magnus Arvidson ระบบฝอย
น้ําละเอียดแรงดันสูงชนิดติดตั้งประจําที่เครื่อง
แรกของโลกสรางขึน้ ในประเทศสวีเดนชวงปลาย
ทศวรรษ 1970 ตอเนือ่ งถึงทศวรรษ 1980 โดย
โอมาร เวสติ ฮาเกน อังเกิรต คริสเตอร จิเซลสัน
และ แมตส โรแซนเดอร
โชคราย บุคคลที่ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี
ฝอยน้าํ ละเอียดความดันสูงยุคใหมไมคอ ยประสบ

The Scandinavian Star Burning

ความสําเร็จเชิงพาณิชยเนือ่ งจากไดผลตอบแทน
กลับมานอยจากการลงทุนดวยเงินจํานวนมาก
แตถึงกระนั้น ความคิดและความรูของพวกเขา
ไดกลายมาเปนพื้นฐานใหบริษัทอื่นๆ นํามาใช
ประโยชนในทางการคาและประสบความสําเร็จ
หลายรายในเวลาตอมา
ความสําเร็จเชิงพาณิชยของระบบฝอยน้าํ
ละเอียดทีน่ าํ ไปใชงานบนเรือในชวงตนทศวรรษ
1990 ซึ่ง Magnus Arvidson อธิบายวา มี 2
สาเหตุทที่ าํ ใหระบบฝอยน้าํ ละเอียดเปนทีย่ อมรับ
นั่นคือ 1) การหามใชสารฮาลอน (2) อัคคีภัย
บนเรือโดยสารชื่ อ “สแกนดิ เนเวียนสตาร ”
(Scandinavian Star) ในป 1990 การหามสาร
ฮาลอนสรางแรงกดดันองคการเดินเรือระหวาง
ประเทศ (IMO) ตองแสวงหาทางเลือกใหมใน
การปกปองหองเครื่องจักร ชองเก็บสินคา และ
พืน้ ที่อนื่ ทีเ่ คยติดตั้งสารฮาลอน
ไฟไหมเรือโดยสาร Scandinavian Star
ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 158 ราย ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยอยางขนานใหญ
รวมถึงการแกไขขอบังคับระบบหัวกระจายน้าํ ดับ
เพลิง (Fire Sprinkler Systems) ทีต่ ดิ ตัง้ ในพืน้ ที่
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เม็ดน้าํ ทีป่ ลิวออกไปกอนถึงเพลิงไหม
 เม็ดน้า
ํ ทีท่ าํ ลายเปลวไฟหรือเขาไป ถึง
ผิวเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูภ ายใตเปลวไฟซึง่ กําลังลุกไหม
เพื่อยอยสลายแลวกลั่นตัวเปนไอ (Pyrolysis)
โดยเม็ ดน้ําละเอี ยดจะขัดขวางกระบวนการนี้
ด วยการทําผิ วเชื้ อเพลิ งเย็ นลง และไอน้ํา จะ
เจือจางออกซิเจน
 เม็ดน้ําที่พุงชนผนัง พื้น และเพดาน
ของหองแลวทําความเย็นสวนตางๆ เหลานี้ ถามี
ความรอน หรือไมก็รวมตัวแลวไหลออกไป
 เม็ดน้า
ํ ทีก่ ลัน่ ตัวเปนไอขณะเคลือ่ นตัว
ภายในหองแลวทําความเย็นเปลวไฟ ไอแกส
รอน ตัวหอง และพื้นผิวอื่นๆ
 เม็ ด น้ํ า ที่ ทํา ให เ ชื้ อเพลิ ง ติ ด ไฟง า ย
เปยกชื้นกอนไฟจะลามมาถึง
Braidech, M.M. และ Rasbash, D.J. ระบุ
มี 2 กลไกทีฝ่ อยน้าํ ละเอียดใชดบั ไฟ ไดแก การ
ขจัดความรอนและการไลออกซิเจนซึ่งเปนผล
มาจากการกลั่นเปนไอของฝอยน้ําละเอียดใน
พื้นที่โดยรอบเพลิงไหม อยางไรก็ตาม รายงาน
การวิจัยลาสุดชีใ้ หเห็นวา มีกลไกอืน่ ๆ รวมดวย
เชน การลดความเขมขนของการแผรังสีความ
รอนและผลกระทบจากพลังงานจลนทมี่ ผี ลทําให
ไฟดับจากการใชฝอยน้ําละเอียด
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนใน
การสร างประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
ฝอยน้ําละเอียดคือ แรงดันในระบบ (System
Pressure) ซึ่ งจะเปนตัวกําหนดขนาดเม็ดน้ํา
และการกระจายตัวเมือ่ อกจากหัวฉีด รวมไปถึง
ความเร็วและความแรงของเม็ดน้าํ ในการพุง เขา
สูเ ปาหมายเพือ่ ลมเปลวไฟและทะลุเขาไปจนถึง
เนือ้ เชือ้ เพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 750 แรงดัน
ในระบบฝอยน้ําละเอียดแบงออกเปน 3 ระดับ
ไดแก
 แรงดันต่ํา (Low Pressure System)
ในระบบแรงดันต่ํา น้ําจะไหลไปตามทอ
ทีค่ วามดันระดับใกลเคียงกับระบบหัวกระจายน้าํ
ดับเพลิง (สปริงเคลอร) มาตรฐาน โดยแรงดัน
น้ําในระบบนอยกวา 12.5 บาร (175 ปอนด/
ตารางนิ้ว) ใชติดตั้งในหองหรือพื้นที่เปดขนาด
ใหญและในหองปดทึบสําหรับการปกปองแบบ
ฉีดหัวหองเชนเดียวกับแบบฉีดเฉพาะจุด เหมาะ
สําหรับใชปอ งกันในโรงเก็บอากาศยาน โรงเก็บ
รถบรรทุกน้ํามัน ลานจอดรถ ระบบแรงดันต่ํา
ใชหัวฉีดฝงลงในพืน้ เพือ่ ดับไฟใตทองเครือ่ งบิน
หรือรถยนต บางพื้นที่มีหัวฉีดติดตั้งที่เพดาน


พักอาศัยและพืนที
้ สาธารณะทั
่
งเรื
้ อใหมและเรือ
ที่ใหบริการอยูแลว แตระบบฝอยน้ําละเอียดยัง
ไมมกี ารนํามาใชงานจริงจนกระทัง่ สารฮาลอนเริม่
หมดไปในชวงทศวรรษ 1990 ภายใต “พิธสี าร
มอนทรีออล” (Montreal Protocol) ทีป่ ระกาศ
ในป 1987
จากการศึกษาวิจยั เมือ่ ไมนานมานีพ้ บวา
เทคโนโลยีฝอยน้ําละเอียดมีแนวโนมจะเขามา
แทนทีเ่ ทคนิคปองกันอัคคีภยั ทีใ่ ชกนั อยูใ นปจจุบนั
แตไมเป นที่ ยอมรับดานสิ่ งแวดลอมอีกต อไป
หรือเปนคําตอบของปญหาระบบปองกันอัคคีภยั
ทีม่ ใี ชงานมายาวนานแตใหประสิทธิภาพไมเปน
ทีพ่ งึ พอใจ
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของฝอยน้ําละเอียด
ขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายประการรวมถึงความเร็วใน
การฉีดฝอยน้ํา องศาการฉีดฝอยน้ํา ขนาดของ
เม็ดน้ํา และพื้นที่ที่ฝอยน้ําครอบคลุม
หัวฉีดฝอยน้าํ ธรรมดาและหัวกระจายน้าํ
ดับเพลิงหรือสปริงเคลอรดบั ไฟดวยกระบวนการ
ทําให ผิ วหน าเชื้ อเพลิ งเป ยกและเย็ นลงด วย
น้ําเม็ดใหญ เมื่อเปรียบเทียบขนาดเม็ดน้ํากับ
ระบบสปริงเคลอร ระบบฝอยน้ําละเอียดจะเล็ก
กวาหลายเทา ในบางระบบเม็ดน้ําของระบบ
ฝอยน้าํ ละเอียดเล็กมาก ประมาณ 10 ไมครอน
ซึง่ เมือ่ เม็ดน้าํ ขนาดเล็กเหลานีเ้ ขาไปในเปลวไฟ
จะมีการแลกเปลีย่ นความรอนอยางรวดเร็วทําให
ไฟเย็นลง เนือ่ งจากความรอนสวนหนึง่ จะถูกดึง
มาใช เ พื่ อเปลี่ ยนเม็ ดน้ํ า ให ก ลายเป นไอน้ํา
จากนั้นไอน้ําจะขับไลและเขาแทนที่ออกซิเจน
ทําใหไฟดับลง ดวยวิธีการทําใหไฟเย็นลง (ลด
อุณหภูม)ิ การขับไลออกซิเจน และดูดซับรังสี
ความรอนทําใหฝอยน้ําละเอียดสามารถดับไฟ
ไดอยางรวดเร็ว
น้ํามีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม
สําหรับใชดบั ไฟ น้าํ มีความจุความรอนสูงและใช
ความรอนในการกลั่นตัวเปนไอ สามารถดูดซับ

ความรอนจากเปลวไฟและเชือ้ ไดในปริมาณมาก
ในคราวเดียว น้าํ ยังขยายตัวได 1700 เทา เมื่อ
กลั่นตัวเปนไอน้ําสามารถทําใหออกซิเจนและ
ไอสารเชื้อที่อยูรอบๆ เจือจางลงได
เมื่ออยูรูปเม็ดน้ําละเอียด ประสิทธิภาพ
ในการดับไฟของน้าํ จะยิง่ สูงขึน้ เนือ่ งจากสามารถ
ขยายพืน้ ทีผ่ วิ หนาเพือ่ ใชในการดูดซับความรอน
และการกลัน่ ตัวเปนไอในคราวเดียวกันไดอยาง
ครอบคลุมเปนบริเวณกวาง
เมือ่ น้าํ ถูกฉีดเขาไปในหองเกิดเพลิงไหม
ไมไดหมายความวา ปริมาณน้ําทั้งหมดในรูป
ของฝอยน้ําจะถูกใชในการดับไฟโดยตรง จาก
รายงาน การวิจยั ของ Zhigang Liu และ Andrew
K. Kim เม็ดน้ําจากฝอยน้ําที่ฉีดออกไปจะถูก
แยกออกเปนสวนๆ ดังนี้
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รวมดวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
 ระบบแรงดัน ปานกลาง (Intermediate
Pressure System)
ระบบแรงดั น ปานกลางมี ใ ช ใ นพื้ นที่
ปดลอมขนาดใหญทางอุตสาหกรรม ความดัน
ทีใ่ ชอยูใ นระหวาง 12.5-35 บาร (175-500
ปอนด/ตารางนิว้ ) ระบบจะสรางเม็ดน้าํ ทีใ่ หการ
ไหลเวียนและคงอยูเ ปนเวลานานในพืน้ ทีป่ กปอง
มีประสิทธิภาพสูงในการทําความเย็นเปลวไฟ
และลดปริมาณออกซิเจน
 ระบบแรงดั นสู ง (High Pressure
System)
ระบบแรงดันสูงใชหัวฉีดจํานวนไมมาก
และใชปริมาณน้ําในการดับไฟนอยกวาระบบ
ความดันต่ําและความดันปานกลาง แตทอที่ใช
ตองมีความทนทานตอความดันที่มากกวา 35
บาร (500 ปอนด/ตารางนิว้ ) สามารถผลิตเม็ด
น้าํ ขนาดเล็กกวาสองระบบทีก่ ลาวไปแลว ดังนัน้
จึงมีประสิทธิภาพสูงกวาในการดูดซับความรอน
และทําความเย็ นผิ วหนาเชื้ อเพลิ ง ซึ่ งในทาง
เทคนิคแลว ระบบแรงดันสูงจะใชแรงดันน้ําสูง
กวา 50 บาร ไปจนถึง 100 บาร
ในการทํางานของระบบฝอยน้ําละเอียด
มีสว นประกอบทีส่ าํ คัญ ไดแก หัวฉีด (Nozzles)
ทอ (Piping) เครือ่ งสูบน้าํ (Pump) ระบบตรวจจับ
(Detection System) และ ระบบบังคับการ
ทํางาน (Actuation System)
หัวฉีด (Nozzles) หัวฉีดฝอยน้ําละเอียด
เปนแบบกระตุนการทํางานดวยความรอน โดย
หัวหลอดแกวตอบสนองเร็วมีอุณหภูมิทํางาน
1350 -ํ 6500 ํ F (732 -ํ 3593 ํ C) มีรหัสสี
กํากับชนิดของหัวฉีด ภายในหัวฉีดมีตวั กรองเพือ่
ไมใหนา้ํ สกปรกไหลเขาระบบ สวนใหญออกแบบ
มาเพือ่ ใชในอาคารทีพ่ กั อาศัยหรือ พืน้ ทีบ่ ริการ
หัวฉีดประเภทอืน่ ไมใชหลอดแกว แตเปนหัวฉีด
ที่เปดดวยวาลวซึ่งบังคับการทํางานไดทั้งแบบ
บังคับดวยมือ (แมนวล) และแบบอัตโนมัติจาก
สัญญาณไฟฟา ไฮโดรลิก หรือแรงดันอากาศ มี
การนําหัวฉีดหลายขนาดมาใชรวมกันขึน้ อยูก บั
ระดับอันตรายของอัคคีภยั ทั้งนีม้ ีหวั ฉีดสําหรับ
ฉี ดท วมห องและฉี ดเฉพาะจุ ดตามมาตรฐาน
NFPA 750 หัวฉีดใชในวัตถุประสงคพเิ ศษมีหนึง่
รูฉดี หรือมากกวาสําหรับ รางและสงฝอยน้าํ โดย
มีทงั้ แบบอัตโนมัติ ไมใชอตั โนมัติ และแบบผสม
ทอ (Piping) ทอในระบบฝอยน้าํ ละเอียด
เปนทอเล็ก มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอย ทํา

ดวยเหล็กกลาไรสนิม หรืออัลลอยทองแดง ตรง
ปลายทอที่เปนจุดเชื่อมตอสงน้ําแตละแหงตอง
มีไสกรองหรือตัวกัน้ สิง่ สกปรกหรือเศษผง
เครือ่ งสูบน้าํ (Pump) โดยทัว่ ไปใชเครือ่ ง
สูบน้าํ แบบแรงเหวีย่ งหนีศนู ยกลาง (Centrifugal
Fire Pumps) สําหรับระบบแรงดันต่าํ และแรงดัน
ปานกลาง สวนระบบแรงดันสูงใชเครื่องสูบน้ํา

Total Compartment Application System

Fire Pack : Hand Hose Line System

แบบแทนที่ (Positive Displacement Pumps)
โดยเครือ่ งสูบน้าํ ดังกลาวทัง้ หมดใชการขับเคลือ่ น
ดวยไฟฟา ดีเซล หรือแกส ถูกออกแบบมาให
สรางแรงดันและสงน้ําในอัตราไหลสูงกวาคา
ตองการ 10% เปนอยางนอย ในการติดตัง้ ตอง
มีแผนโลหะรองเพื่อใหไดสมรรถนะและแรงดัน
ตามอัตรากําหนดของเครื่องสูบน้ําแตละตัว
ระบบตรวจจับ (Detection System) โดย
ปกติทั่วไป ระบบตรวจจับที่ใชกับระบบฝอยน้ํา
ละเอียด จะเปนแบบตรวจจับควันชนิดตรวจจับ
ไดลว งหนา (Very Early Smoke Detection) หรือ
ทีเ่ รียกวาแบบทอสุม ดูดอากาศ (Air Aspirating)
ทัง้ นี้ ระบบตรวจจับทัง้ หมดทีใ่ ชบงั คับการทํางาน
ของระบบฝอยน้าํ ละเอียดตองเปนชนิดอัตโนมัติ
ระบบบังคับการทํางาน (Actuation System)
ในกรณีฉกุ เฉิน การบังคับระบบฝอยน้าํ ละเอียด
ใหทาํ งานตองเปนแบบบังคับดวยมืออยางเดียว
เทานัน้ โดยอุปกรณบงั คับการทํางานตองเขาถึง
ไดงายและสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน
ในสวนของการนําระบบฝอยน้ําละเอียด
ไปใชงาน มาตรฐาน NFPA 750 กําหนดไว 4
ระบบ ไดแก
1) ระบบใช งานเฉพาะจุ ด (Localapplication systems)
(2) ระบบใช ง านทั่ วทั้ งห อ ง (Total
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compartment application systems)
(3) ระบบใชงานพืน้ ทีท่ แี่ บงออกเปนเขต
(Zoned application systems)
(4) ระบบฝอยน้าํ ละเอียดทนแทนระบบ
หัวระบายน้ําอัตโนมัติ (Automatic sprinkler
alternative water mist application systems)
แตที่มีการนําไปใชงานทั่วไป ยังมีอีก 2
ระบบ คือ ระบบสายฉีดมือถือ (Hand Hose Line
System) และถังดับเพลิงชนิดยกหิว้ (Hand Held
Fire Extinguishers)
ระบบสายฉีดมือถือ (Hand Hose Line
System)
ระบบสายฉีดมือถือประกอบดวยเครือ่ งยนต
สร างแรงดั นสู งขั บ เคลื่ อนด วยเชื้ อเพลิ ง หรื อ
กระแสไฟฟา หัวฉีดฝอยน้าํ ละเอียดทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถวน รวมถึงมวนสายฉีดและถังน้าํ ตัวอยาง
ผลิตภัณฑมชี อื่ วา “Fire Pack” ของบริษทั นิวเอจ
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Class K Fire Suppression System (Water Mist Technology)

(Newage) ประเทศอินเดีย ออกแบบใหใชแบบ
บังคับดวยมือ (Manual) เพือ่ ฉีดฝอยน้าํ ละเอียด
ไปทีเ่ พลิงไหมโดยตรง เครื่องยนตอดั แรงดันให
กําลัง 13 แรงมา แรงดันในการใชงาน 100 บาร
สายฉีดยาว 30 เมตร ความจุดถังน้าํ 100 ลิตร
ความจุดถังโฟม 20 ลิตร และโคมไฟสองสวาง
1 ชุด ระบบมีอตั ราไหล 23 ลิตร/นาทีทแี่ รงดัน
100 บาร สามารถสรางและสงฝอยน้าํ ละเอียด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถบรรทุก
บนรถเพือ่ ความสะดวกในการระงับเหตุกลางแจง
และการเขาถึงที่เกิดเหตุในสถานที่ยากลําบาก
ถังดับเพลิงชนิดยกหิว้ (Hand Held Fire
Extinguishers)
ถังดับเพลิงชนิดยกหิว้ ทีเ่ ปนฝอยน้าํ ละเอียด
เปนเครือ่ งดับเพลิงทีส่ ะอาดและไมมคี วามเสีย่ ง
ในการใชงานสําหรับนักดับเพลิงหรือผูอ ยูใ นพืน้ ที่
พิเศษ เชน โรงพยาบาลหรือสถานดูแลสุขภาพ
อีกทัง้ ยังสามารถปกปองหองอุปกรณไฟฟาและ
อุปกรณโทรคมนาคมได เนือ่ งจากระบบฝอยน้าํ
ละเอียดไมมีอันตรายจากกระแสไฟฟา
ในด านคุ ณสมบั ติ ก ารดั บ ไฟ ระบบ
ฝอยน้ําละเอียดสามารถดับไฟไดทั้งประเภท A,
B, C และ K
ไฟประเภท A (Class A Fires)
ระบบฝอยน้ํ า ละเอี ย ดสามารถดั บ ไฟ
Class A จากเชือ้ เพลิงหลายชนิด ไมวา จะเปนไม
กระดาษ เสื้อผา เสนใย ยาง และพลาสติกบาง
ชนิด สามารถดับไฟไดดใี นอาคารสูง อาคารทีพ่ กั
อาศัยโดยใชวิธีฉีดทั่วทั้งหอง นอกจากนี้ยังใช

ติดตั้งในหองโดยสารบนเรือ หองประชุม หอง
โถงโรงแรม หองสมุด หองเก็บเอกสารสําคัญ
ห องแสดงงานศิ ลปะ สถานที่ สําคั ญ/โบราณ
สถาน คลังสินคา และอื่นๆ ที่มีเชื้อเพลิง Class
A เก็บไวภายใน
ไฟประเภท B (Class B Fires)
ไฟประเภท B เกิดจากเชื้ อเพลิงที่ เปน
น้ํามั นเชื้ อเพลิ ง น้ํามั นหล อลื่ น แอลกอฮอล
อีเธอร จาระบีและแกส มีจุดกําเนิดใหหองหมอ
ไอน้าํ หองเครือ่ งจักร หองพนสเปรย หองกังหัน
แกส อุโมงครถยนตและรถไฟ โรงกลัน่ น้าํ มัน โรง
ผลิตแกส โรงงานปโตรเคมี สายพานลําเลียงวัตถุ
ฯลฯ ซึง่ สามารถปองกันเพลิงไหมดว ยระบบฝอย
น้ําละเอียดแบบฉีดทวมหองและฉีดเฉพาะจุด
ไฟประเภท ซี (Class C Fires)
ระบบฝอยน้าํ ละเอียดมีประสิทธิภาพดับไฟ
ประเภทซีทเี่ กิดจากหรือเกีย่ วของกับอุปกรณไฟฟา
ที่ มีกระแสไฟฟาเดินอยู ไดเชนกัน ใชปกปอง
พื้นที่ เชน หองคอมพิวเตอร ศูนยโทรคมนาคม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สายไฟฟา สายเคเบิ้ล
แผงวงจรไฟฟ า หม อแปลง ห องสวิ ทช เกี ยร
ระบบไฟฟา สถานีรถไฟใตดินและตูโดยสารรถ
ไฟฟา ทั้งนี้ อันตรายจากไฟฟาชอตจากการใช
ฝอยน้าํ ละเอียดทีม่ ตี อ ผูป ฏิบตั งิ านระงับเหตุและ
ผูอ ยูอ าศัยในพืน้ ทีป่ กปองมีนอ ยมาก นอกจากนี้
ฝอยน้าํ ละเอียดยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการขจัดอนุภาค
คารบอนที่อยูในควัน ทําใหลดเขมาและเศษผง
ทีอ่ าจทําใหอปุ กรณไฟฟาเสียหายลงไปได นิยม
ใชทั้งแบบฉีดทวมหองและฉีดเฉพาะจุด

ไฟประเภท K (Class K Fires)
ไฟประเภทเคเกิดจากการลุกไหมของน้าํ มัน
หรือไขมันปรุงอาหาร เปนไฟเกิดขึน้ ในครัวขณะ
ปรุงอาหารทีข่ าดความระมัดระวังหรือในลักษณะ
ที่ เสี่ ยงต อการเกิ ดไฟไหม เชื้ อเพลงหลั กคื อ
น้ํามันทอดอาหารทั้งน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว
แตน้ํามันพืชไมวาจะเปนน้าํ มันปาลม น้าํ มันถัว่
เหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามันมะกอก น้ํามันงา
น้ํามนคาโนลา และน้ํามันรําขาว จะติดไฟไดดี
กว าและให ความร อนสู งกว าเมื่ อเกิ ดลุ กไหม
ทั้ งนี้ ระบบฝอยน้ําละเอียดแบบฉีดเฉพาะจุด
สามารถดับไฟประเภทนีไ้ ดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกัน โดยเม็ดน้าํ ขนาดเล็กจะชวยดูดซับ
ความรอนและไลออกซิเจน อีกทั้งไมทําใหเกิด
ปฏิกิริยากับน้ํามันรอนแตอยางไร
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