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ฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) ตามคํา
นิยามในมาตรฐาน NFPA 750 Standard on
Water Mist Fire Protection Systems หมายถึง
ละอองน้าํฉีดจากหัวฉีดดวยแรงดันสงูสดุท่ีทําให
เกดิเม็ดน้าํขนาดเล็กมาก โดย 99% ของจาํนวน
เม็ดน้าํ ดังกลาวมีขนาดเล็กกวา 1000 ไมครอน
(ไมครอนหรือไมโครเมตรมีคาเทากับ 1 ใน 1
ลานสวนของ 1 เมตร นัน่คือ หากแบงความยาว

 มีคาใชจายในระบบนอย
 ไมเกิดความเสียหายจากการใชน้ํา

หรือเกิดความเสียหายในปริมาณจํากัด
 มีประสิทธิภาพสูงมากในการดับไฟ

บางชนดิ
มีการศึกษาถงึการใชฝอยน้าํละเอียดดับไฟ

ท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลวและของแข็ง
มาต้ังแตทศวรรษ 1950 หรือ 60 ปกอน และ
ไดดําเนินการตอเนื่องมาถึงทศวรรษ 1960
และ 1970 ในหองทดลองของมหาวิทยาลัย ภาค
อุตสาหกรรม และองคกรรัฐบาล ในชวงการ
ศึกษาคนควาชวงแรกเนนไปท่ีกลไกการทํางาน
ของฝอยน้าํละเอียดและการเลือกขนาดเม็ดน้าํท่ี
เหมาะสมสาํหรับใชดับเพลิงอยางมีประสทิธภิาพ
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาเดียวกันกันนี้ ไดมีการ

พัฒนาสารดับเพลิงท่ีมีคุณภาพสูงสุดข้ึนมาใช
ไดแก Halon 1301 และ 1211 โดยไดจาํหนาย
ในตลาดสารดับเพลิงซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดี ดังนัน้จงึไมการนาํระบบฝอยน้าํละเอียด
มาใชงานจริงจนกระท่ังมีการรณรงคใหเลิกใช
สาร Halon เนื่องจากมีผลกระทบดานลบตอสิ่ง
แวดลอม

ตลอดทศวรรษ 1990 มีการศึกษาคนควา
เทคโนโลยีฝอยน้ําละเอียดเพิม่มากข้ึน การวิจัย
ของ Mawhinney, J.R. และ Richardson, J.K.
ในป 1996 ระบุวามีหนวยงานเกือบ 50 แหง
ท่ัวโลกมีสวนรวมในการคนควาและพฒันาระบบ
ดับเพลิงฝอยน้าํละเอียด มีต้ังแตการสืบคนทาง
ทฤษฎีไปจนถึงการสรางกลไกการดับเพลิงและ
การใชหุนจาํลองทางคอมพวิเตอรทําการพฒันา
จดสิทธิบัตรและการผลิตอุปกรณสรางฝอยน้ํา
ละเอียดสาํหรับใชดับเพลิง จากผลการวิจยัลาสดุ
ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ีเทคโนโลยี
ฝอยน้ําละเอียดดับเพลิงจะเขามาแทนท่ีระบบ
ดับเพลิงท่ีไมเปนท่ียอมรับในดานสิ่งแวดลอม
หรือใชเปนทางเลือกใหมในพื้นท่ีซึ่งเทคโนโลยี
ท่ีใชอยูไมสามารถตอบสนองความตองการดาน
ประสิทธิภาพดับเพลิงได

ในการจะกลาวถึงระบบฝอยน้ําละเอียด
ท่ีกาํลังจะมีการพฒันาเพือ่ใหมีบทบาทสาํคัญใน
วงการดับเพลิงในอนาคต จําเปนตองยอนกลับ
ไปพดูถงึวิวัฒนาการของเทคโนโลยรีะบบดับเพลิง
ชนดินีเ้ม่ือสองสามปท่ีผานมาซึง่รวมไปถงึกลไก
การดับไฟลักษณะเฉพาะของฝอยน้ํา วิธีการ
สรางฝอยน้าํละเอียดสําหรับใชดับเพลิง ตัวแปร
และเงื่อนไขตางๆ ท่ี มีผลตอการทํางานของ
ระบบ ดังตอไปนี้

1 เมตรออกเปน 1 ลานสวน 1 สวนใน 1 ลาน
สวน นั้นก็คือ 1 ไมครอน ตัวอยาง ความกวาง
ของเสนผมมนุษยอยูท่ี 100 ไมครอน เม็ดน้ํา
Water Mist ขนาด 1000 ไมครอนจึงมีขนาด
ใหญกวาความกวางของเสนผมมนุษยประมาณ
10 เทา) โดยเม็ดน้ําดังกลาวจะจับตัวเปนกลุม
ฝอยน้าํมีลักษณะเหมือนละอองหมอก (Fog)  มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการนํามาใชดับเพลิงซึ่ง
เม่ือเทียบกับสารดับเพลิงชนิดแกส (Gaseous
Agents) และระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ัวไป
(Conventional Sprinkler System) พบวาฝอย
น้ําละเอียดมีขอไดเปรียบดังตอไปนี้

ไมมีปญหาดานความเปนพิษและการ
ขาดอากาศหายใจ

 ไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม
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กลไกการดั บไฟ (Extinguishing
Mechanism)

น้าํมีคุณสมบติัทางกายภาพสามารถดับไฟ
ไดดี โดยมีความจคุวามรอนสงู (4.2 J/g-K) และ
ความรอนแฝงในการกล่ันเปนไอสงู (2442 J/g)
ทําใหดูดซบัความรอนจากเปลวไฟและเชือ้เพลิง
ไดมาก และน้าํยงัสามารถขยายตัวได 1700 เทา
เม่ือกล่ันตัวเปนไอน้ํา สงผลใหสามารถเจือจาง
ออกซิเจนและไอสารเชื้อเพลิงท่ีอยูโดยรอบได
ซึ่งหากทําใหเม็ดน้ําละเอียดและมีขนาดเล็กลง
ไดมากเทาไหร ประสทิธภิาพดับเพลิงจะมากข้ึน
เทานั้น เนือ่งจากพื้นท่ีของฝอยน้ําเพิม่ข้ึนทําให
การดูดซบัความรอนและการกล่ันตัวเปนไอสงูข้ึน
ตามตัวอยางในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นถงึขนาด
เม็ดน้าํท่ียิง่เล็กลงจ็ะมีจาํนวนมากข้ึนครอบคลุม
พืน้ท่ีไดมากกวาจากปริมาณน้าํท่ีใชเพยีง 0.001
ลูกบาศกเมตร (1,000 ลบ.ซม. หรือ 1 ลิตร)

1. เม็ดน้ําท่ีถูกลมพัดออกไปกอนจะถึง
เปลวไฟ

2. เม็ดน้าํท่ีทําลายเปลวไฟรอบนอกหรือ
เขาไปถงึผวิเชือ้เพลิงท่ีกําลังลุกไหมท่ีอยูดานใน
ทําการยับยั้งกระบวนการกล่ันตัวเปนไอของ
เชื้อเพลิงของแข็ง (Pyrolysis) โดยทําความเย็น
และกล่ันตัวเปนไอท่ีทําใหออกซิเจนเจือจางลง

3. เม็ดน้ําท่ีกระแทกกับผนัง พื้นและ
เพดานของหองและน้าํทําความเยน็พืน้ท่ีเหลานัน้
หากมีความรอน หรือไมก็ไหลออกไปอยาง
สญูเปลา

4. เม็ดน้ําท่ีกล่ันตัวเปนไอแลววนเวียน
อยู ภายในห อง และทําความเย็ นเปลวไฟ
แกสรอน ตัวหอง และพื้นผิว

5. เม็ดน้ําท่ีทําใหเชื้อเพลิงท่ีอยูใกลๆ
เปยกชื้น ปองกันไฟลุกลาม

จากงานวิจัยของ Braidech, M.M. และ

เพลิงไหม ซึง่การคนควาจนถงึปจจบุนักย็งัไมได
เปล่ียนแปลงแนวความคิดนี้ อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษาลาสดุพบกระบวนการเชงิกลเพิม่เติม
อีกชนดิหนึง่ท่ีฝอยน้าํละเอียดใชดับไฟ ตัวอยาง
เชน Winghus, R อธบิายวาการลดอัตรากล่ันตัว
เปนไอของเชือ้เพลิงเปนอีกกลไกหนึง่ในการดับไฟ
รวมกบัการทําความเยน็และทําใหไฟเจอืจางลง
ขณะท่ี Mawhinney, J.R. เสริมวาฝอยน้าํละเอียด
ทําใหการแผรังสคีวามรอนออนตัวลง พรอมกนั
นัน้กไ็ดสรางพลังงานจากการเคล่ือนท่ีของฝอยน้าํ
หรือท่ีเรียกวาพลังงานจลน (Kinetic Effect)
ข้ึนมา เพื่อทําใหไฟและสวนผสมของไอสารกับ
อากาศเจอืจางลงโดยการดึงอากาศจากภายนอก
เขามาเสริม ซึง่เปนอีกหนึง่กลไกในการดับเพลิง
ท้ังนีพ้วกเขาไดจดัประเภทกลไกในการดับเพลิง
ของฝอยน้ําละเอียดเปน 2 ประเภทคือ กลไก
ดับเพลิงหลัก (Primary Mechanism) และกลไก
ดับเพลิงรอง (Secondary Mechanism) ดังมี
รายละเอียดโดยสังเขปตอไปนี้

กลไกดับเพลิงหลัก (Primary Mechanism)
1. การสลายความรอน
 ทําความเย็นเปลวไฟ
 ทำใหเปยก/ทําความเย็นผิวหนาเชือ้เพลงิ
2. การขับไลหรือเขาแทนท่ี
 การขับไลและเขาแทนท่ีออกซิเจน
 ทําใหไอสารเชื้อเพลิงเจือจางลง
กลไกดับเพลงิรอง (Secondary Mechanism)
1. ลดความเขมขนการแผรังสีความรอน
2. ผลกระทบจากพลังงานจลน
การสลายความรอน (การทาํความเย็น)
กลไกการทําความเยน็เพือ่ดับไฟของฝอย

น้ําละเอียดแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก การ
ทําความเย็นเปลวไฟและการทําใหเปยก/ทํา
ความเย็นผิวหนาเชื้อเพลิง การทําความเย็น
เปลวไฟของฝอยน้าํละเอียดเกดิจากการเปล่ียน
สถานะจากน้าํกลายเปนไอน้าํเม่ือเม็ดน้าํขนาดเล็ก
จาํนวนมากเคล่ือนตัวเขาไปในเปลวไฟและกล่ัน
ตัวเปนไอน้าํอยางรวดเร็ว ไฟจะดับเม่ืออุณหภูมิ

ขนาดเม็ดน้ํา (ม.ม.) 6 1 0.1 

จํานวนเม็ดน้ําท้ังหมด 8.8 x 103 1.9 x 106 1.9 x 109 

พื้นท่ีผิวรวมท้ังสิ้น (ต.ร.ม.) 1 6 60 

 

ตารางท่ี 1 พื้นท่ีผิวหนาของนํ้าตามขนาดและจํานวนเม็ดนํ้า คิดจากนํ้าปริมาณเทากัน (0.001 ล.บ.ม.)

ท้ังนี้ ฝอยน้ําละเอียดขณะดับเพลิงจะมี
พฤติกรรมไมเหมือนกับสารดับเพลิงชนิดแกส
เม่ือน้าํถกูฉีดไปยงัหองปดทึบ ฝอยน้าํท้ังหมดจะ
ไมไดถกูใชในการดับไฟโดยตรง แตจะมีการแยก
ออกเปนสวนๆ ดังนี้

Rasbash, D.J. ระบุวา ฝอยน้ําละเอียดใชกลไก
2 ชนดิทําการดับไฟ ไดแก 1) การไลออกซิเจน
(Displacement of Oxygen) และ 2) การขจัด
ความรอน (Heat Extraction) ซึง่เปนผลจากการ
กล่ันตัวเปนไอของฝอยน้ําบริเวณท่ีอยูโดยรอบ

หลักการทํางานของระบบฝอยน้ําละเอียด
(Principals of Operation Water Mist System)

นํ้าถกูฉดีออกมาเปนแผนบางๆ

          ดวยความเร็วสูงและคล่ืนซูเปอรโซนิกที่เกิดขึ้นขณะนํ้าพุงออกมา
ทําใหแผนนํ้าบางๆ ฉีกออกจากกันและกระจายเปนเม็ดนํ้าระดับอะตอม

       เม็ดนํ้าที่พุงออกมา
ดวยความเร็วสูง เม่ือถึง
ยานความดันต่ํา เม็ดนํ้า
ระดับอะตอมจะถูกดึงให

อยูรวมกนัเปนกลุมฝอยนํ้า                นํ้า

ไนโตรเจน
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ของเปลวไฟท่ีไมมีการสงผานความรอนเขาและ
ออก (Adiabatic Flame) ลดตํ่าลงจนถงึคาจาํกดั
ข้ันตํ่าทําใหปฏิกริิยาการเผาไหมของสวนผสมสาร
เชือ้เพลิงกบัอากาศยติุลง สาํหรับไอสารเชือ้เพลิง
ประเภทไฮโดรคารบอนและไอสารอินทรีย คา
จาํกดัข้ันตํ่าอยูท่ีประมาณ 1600   ํK (1327   ํC)

Rasbash, D.J. ไดคํานวณประสิทธิภาพ
การทําความเย็นเพลิงไหมของฝอยน้ําละเอียด
พบวาเม่ือน้ําท้ังหมดกล่ันตัวเปนไอ การดูดซับ
ความรอนเพื่อสลายเพลิงไหมจะเปนคร่ึงหนึ่ง
เม่ือเทียบกบัการควบแนนของไอน้าํหรือการกล่ัน
ตัวเปนไอของน้ําบางสวน ดวยเม็ดน้ําละเอียด
พืน้ผวิของมวลเม็ดน้าํและความเร็วของฝอยน้าํท่ี
ไลความรอนจากแกสรอนและเปลวไฟจะเพิม่ข้ึน
อยางเห็นไดชดั จากการศึกษาของ Kanury, A.M.
และ Herterich, A.O. ระบุวา อัตราการกล่ันตัว
เปนไอของน้าํจะข้ึนอยูกับ 1) อุณหภูมิโดยรอบ
2) พื้นท่ีผิวของเม็ดน้ํา 3) คาสัมประสิทธิการ
ถายเทความรอน 4) ความเร็วสัมพัทธของ
เม็ดน้ําท่ีมีความสัมพันธกับแกสท่ีอยูโดยรอบ

มีความพยายามหาความสมัพนธระหวาง
ขนาดของเพลิงไหมกับปริมาณน้ําท่ีจําเปนตอง
ใชในการทําความเยน็ Wighus, R แนะนาํทฤษฎี
อัตราสวนการดูดซับความรอนของฝอยน้ํา
(SHAR; Spray Heat Absorption Ratio) จากการ
ศึกษาการใชฝอยน้าํละเอียดกบัไฟแกสโพรเพน
(แอลพจี)ี โดยคิดเปนอัตราสวนการดูดซบัความ
รอนโดยฝอยน้ํา (Qwater) ตอการปลอยความ
รอนของเพลิงไหม (Qfire) นัน่คือ Qwater/ Qfire

ท้ังนีไ้ดคนพบวา คา SHAR หรืออัตราการ
ดูดซบัความรอนของน้าํท่ีใชในการดับไฟแตกตาง
กนัตามสภาพเพลิงไหม เนือ่งจากประสทิธภิาพ
การสงฝอยน้ําละเอียดไปยังเปลวไฟเปนเร่ืองท่ี
แทบคาดการณลวงหนาไมได สาํหรับคา SHAR

ในการการดับไฟแกสโพรเพนกลางแจงอยูท่ี 0.3
ภายใตเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวย ขณะท่ีการดับไฟ
ขนาดเล็กบนพื้นท่ีมีท่ีกําบังจะสูงข้ึนไปถึง 0.6
ซึง่หมายถงึการดูดซบัความรอนท่ีปลอยออกมา
จากเพลิงไหมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ไฟจะดับลงไปเม่ือเชือ่เพลิงถูกทําใหเย็น
ลงจนมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดลุกไหม (Fire Point)
ของตัวเองโดยการขจดัความรอนออกจากผวิหนา
เชือ้เพลิง หรืออัตราสวนผสมไอสารเชือ้เพลิงกบั
อากาศเหนอืผวิหนาเชือ้เพลิงตํ่ากวาคาจาํกดัข้ัน
ตํ่าของการลุกติดไฟ ในการทําความเยน็ผวิหนา
เชือ้เพลิง ฝอยน้าํตองทําลายพืน้ท่ีเปลวไฟเพือ่ให
ทะลุถึงผิวหนาเชื้อเพลิง จากนั้นขจัดความรอน
จาํนวนหนึง่ออกจากผวิหนาเชือ้เพลิงในอัตราสงู
กวาท่ีเปลวไฟสงออกมา เปนท่ีรับรูกันวาความ
รอนสวนใหญสงผานจากเปลวไฟไปยงัเชือ้เพลิง
ดวยวิธีการพา (Convection) และการแผรังสี
(Radiation) ขณะท่ีเชื้อเพลิงถูกทําใหเย็นลง
ดวยฝอยน้าํละเอียด โดยการเปล่ียนสถานะจาก

น้าํไปเปนไอ ความรอนในบริเวณนัน้จะถกูใชใน
การเปล่ียนสถานะของน้ําดังกลาว ซึ่งจะคอยๆ
หมดไป กระท่ังทําใหไฟดับ

การทําใหเปยก/ทําความเย็นเชื้อเพลิง
โดยฝอยน้ําละเอียดยังลดอัตราปฏิกิริยายอย
สลายภายในตัวเชือ้เพลิงของแข็งเพือ่สรางไอสาร
(Pyrolysis) และปองกันการลุกติดข้ึนมาใหม
เม่ือเชือ้เพลิงเยน็ลง สาํหรับเพลิงไหมท่ีลึกลงไป
ในเนื้อเชื้อเพลิง (Deep-seated Fire) จําเปน
ตองใชน้าํปริมาณมากข้ึนเพือ่ปองกนัการลุกติด
ข้ึนมาใหม การทดสอบดับไฟทอนไมเรียงเปน
ชั้นทําโดย Tamanini, F แสดงใหเห็นวา แมใช
น้าํปริมาณมาก แตความเสี่ยงจะเกิดการลุกติด
ไฟข้ึนมาใหมจะสูงข้ึนหากหยุดฉีดฝอยน้ําทันที
เม่ือเปลวไฟดับลงไปจากการใชน้าํ น้ําปริมาณ
มากทําใหไฟดับอยางรวดเร็ว แตเชือ้เพลิงยังคง
รอนอยูและเกิดปฏิกิริยายอยสลายสรางไอสาร
ตอไป เม่ือหยุดฉีดน้าํฉับพลันหลังจากไฟดับ

การทําความเย็นเชื้อเพลิงและการทําให
เชื้อเพลิงเปยกเปนกลไกหลักในการดับไฟของ
ฝอยน้าํละเอียด กรณเีชือ้เพลิงไมไดสรางสวนผสม
ติดไฟไดลอยอยูเหนอืผวิหนา ปฏิกริิยาลุกติดไฟ
หลักของเชือ้เพลิงประเภทนี้ เชน เชือ้เพลิงชนิด
ของแข็งจะเกิดข้ึนบริเวณท่ีมีคารบอนหนาแนน
ท่ีกอตัวบนผวิหนาเชือ้เพลิง ดังนัน้ การทําความ
เยน็เปลวไฟท่ีกระจดักระจายเหนอืบริเวณท่ีเกดิ
การเผาไหมของเชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็งอาจไม
พอเพยีงท่ีจะทําใหไฟดับได ดังนัน้ ตองใชฝอยน้าํ
ละเอียดเพือ่ทําความเยน็ผวิหนาเชือ้เพลิงกอนท่ี
จะเกิดการไหมลึกลงไปในเนื้อเชื้อเพลิงหรือให
เม็ดน้ําชะลางบริเวณท่ีไหมเปนเถาใหหลุดออก
ไปจนถึงผิวท่ียังไมถูกไฟไหม

การไลออกซเิจน (Oxygen Displacement)
กลไกไลออกซเิจนเพือ่ดับไฟเกดิข้ึนไดท้ัง

การดับไฟพืน้ท่ีปดทึบและดับไฟอาคารบานเรือน
ท่ัวไป ในการดับไฟพื้นท่ีปดทึบ ออกซิเจนใน
พื้นท่ีจะลดลงเปนปริมาณมากจากการกล่ันตัว
เปนไออยางรวดเร็วและการขยายตัวของเม็ดน้าํ
ละเอียด เม่ือฝอยน้าํละเอียดถูกฉีดขาไปในหอง
ปดทึบท่ีรอนจดัและดูดซบัความรอนจากไฟ แกส
รอนและผวิหนาเชือ้เพลิง จากการคํานวณพบวา
ปริมาณออกซเิจนภายในหองท่ีมีปริมาตร 100
ลูกบาศกเมตรจะลดลง 10% หลังจากใชน้าํ 5.5
ลิตรฉีดเปนฝอยละเอียดไปยังเพลิงไหม

การลดลงของสวนผสมออกซเิจนภายใน
หองหลังจากฉีดฝอยน้ําละเอียดข้ึนอยูกับขนาด
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ของไฟ ชวงเวลากอนการลุกไหม ปริมาตรของ
หองท่ีเกดิเพลิงไหมและลักษณะการระบายอากาศ
ภายในหอง เม่ือขนาดของไฟเพิ่มข้ึน ออกซิเจน
ท้ังท่ีถกูทําลายดวยไฟและท่ีถกูขับไลออกไปดวย
ฝอยน้ําละเอียดก็จะมีปริมาณมากตามไปดวย
ท้ังนี ้ยิง่ออกซเิจนลดลงมากเทาใด การระงบัเหตุ
เพลิงไหมดวยฝอยน้าํละเอียดจะมีประสทิธภิาพสงู
ข้ึนเทานั้น

ในการดับไฟบานเรือนท่ัวไป เม่ือฝอยน้าํ
ทะลุลงไปในเปลวไฟและเปล่ียนสถานะเปนไอน้าํ
จะขยายปริมาตรเปน 1,700 เทา ตัวอยาง น้ํา
ปริมาตร 1 ลิตร (1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร)
เม่ือกล่ันเปนไอน้ําจะมีปริมาตรเพิ่มข้ึนเปน
1,700 ลิตร (1,700,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
หรือ 17 ลูกบาศกเมตร) การขยายตัวของเม็ดน้าํ
ท่ีกล่ันตัวเปนไอน้ําจะขัดขวางหรือปดกั้นการ
ลําเลียงอากาศ (ออกซเิจน) ท่ีสงไปยงัเพลิงไหม
พรอมกบัทําใหไอสารเชือ้เพลิงเจอืจางลง สงผล
ใหสวนผสมไอสารเชือ้เพลิงกบัอากาศมีคาตํ่ากวา
ขีดจาํกัดความไวไฟ (Lower Flammable Limit)
และปริมาณออกซเิจนท่ีชวยในการเผาไหมตํ่าลง
ถึงระดับท่ีไมสามารถทําใหไฟลุกไหมตอไปได
ไฟจึงดับลงไปในท่ีสดุ

ท้ังนี ้มีการศึกษาคนควาอยางกวางขวาง
เกีย่วกบัไอน้าํท่ีทําหนาท่ีเหมือนแกสเฉ่ือยในการ
ดับไฟ Rosander M. และ Giselson K. อธิบาย
กระบวนการดับไฟของไอน้ําวาเปนการดับไฟ
ทางออม โดยพวกเขาระบุ ปริมาณฝอยน้ําใน
บรรยากาศพืน้ท่ีเพลิงไหมท่ี 35% เปล่ียนสถานะ
เปนไอน้าํสามารถดับไฟไดสาํเร็จ จากวิเคราะห
แบบจําลองในคอมพิวเตอร Dlugogorski, BZ
และคนอ่ืนๆ ชีใ้หเห็นวา เพือ่ใหดับไฟไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศท่ีมี
สวนผสมของแกสไวไฟจะแตกตางกันไปตาม
ระดับอุณหภูมิโดยรอบ กลาวคือ ท่ีอุณหภูมิโดย
รอบ 100   ํC จะใชปริมาณฝอยน้าํละเอียด 36%
และเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนเปน 300   ํC อัตราสวน
ปริมาณฝอยน้าํในบรรยากาศพืน้ท่ีเพลิงไหมตอง
เพิ่มเปน 44% จึงจะสามารถดับไฟได

ผลกระทบจากการเจอืจางออกซเิจนดวย
ฝอยนํ้าละเอียดจะมากหรอืนอยข้ึนอยูกับคณุสมบัต ิ
ของเชือ้เพลิง เนือ่งจากเชือ้เพลิงบางชนดิตองการ
ออกซเิจนอัตราสวนผสมตํ่าเพือ่ใชในการลุกไหม
สําหรับเชื้อเพลิงกลุมไฮโดรคารบอน สวนผสม
ของออกซเิจนท่ีสามารถทําเกดิลุกติดไฟไดอยูท่ี
ประมาณ 13% ขณะเชื้อเพลิงประเภทของแข็ง

หลายชนิดใชสวนผสมออกซิเจนในการลุกไหม
ตํ่ากวาตัวเลขดังกลาว

ลดความเขมขนของการแผรังสคีวาม
รอน (Radiant Heat Attenuation)

การลดความเขมของการแผรังสคีวามรอน
จากเพลิงไหมคือการทําใหการแผรังสคีวามรอน
เบาบางหรือออนตัวลง เม่ือฝอยน้ําละเอียดถูก
ฉีดไปถงึผวิหนาเชือ้เพลิง น้าํจะหนาท่ีเปนตัวกัน้
ไมใหรังสคีวามรอนจากการเผาไหมแผกระจาย
ไปถึงสวนท่ียังไมเกิดไฟไหม โดยท่ีการแผรังสี
เปนการสงผานความรอนจากเพลิงไหมผานชอง
วางของกาศไปยงัสวนท่ีหางออกไป การมีเม็ดน้าํ
ปริมาณมากเติมชองวางนั้นสงผลใหรังสีความ
รอนถูกเม็ดน้ําดูดซับทําใหเบาบางหรือออนตัว
การยบัยัง้รังสคีวามรอนดวยฝอยน้าํละเอียดทําให
หยุดการลุกลามของเพลิงไหมไดเนื่องจากรังสี
ความรอนท่ีแผรังสไีปยงัผวิเชือ้เพลิงท่ีอยูใกลเคียง
หรือหางออกไปมีพลังงานความรอนลดลงจนไม
สามารถทําใหเกดิการลุกไหมตอเนือ่งได ดังนัน้
นอกเหนอืจากการลดอัตราการกล่ันตัวเปนไอของ
สารเชือ้เพลิงท้ังของเหลวและของแข็งบนผวิหนา
เชื้อเพลิงท่ีกําลังลุกไหมแลว ฝอยน้ําละเอียดยัง
ลดโอกาสท่ีความรอนจะถกูสงไปยงัพืน้ผวิเชือ้เพลิง
ท่ียงัไมลุกติดไฟดวยการแผรังสคีวามรอนจนเกดิ
การลุกไหมไดเชนกัน

จากการทดลองโดยสภาการวิจยัแหงชาติ
แคนาดา แสดงใหเห็นวา ปริมาณความรอนจาก
การแผรังสีไปยังของหองทดลองจะลดลง 70%
เม่ือมีการใชระบบฝอยน้ําละเอียด การคํานวณ

โดย Log, T. ยังชี้เห็นวา การใหฝอยน้ําละเอียด
ในอัตรา 100 กรัม/ลูกบาศกเมตร ในระยะทาง
1 เมตร หากขนาดของเม็ดน้ําอยูท่ี 100-200
ไมครอนจะสามารถกัน้ความรอนจากการแผรังสี
จากเพลิงไหมท่ีมีความรอน 800   ํC ไดถงึ 60%

มีรายงานจากการวิจยัระบ ุการลดความ
เขมขนของการแผรงัสคีวามรอนดวยฝอยนํ้าละเอียด
มีตัวแปรสาํคัญ ไดแก ขนาดและความหนาแนน
ของเม็ดน้าํ ปริมาณน้าํท่ีสงเขาไปในระบบจะให
ประสิทธิภาพในการกั้นความรอนสูงข้ึน หาก
ทําใหเม็ดน้าํมีขนาดเล็กมากและมีความหนาแนน
ของเม็ดน้ําตอพื้นท่ีสูง ซึ่งจากการคํานวณของ
Ravingururajan, T.S. และ Beltran M.R. แสดง
เห็นวา การท่ีจะลดความเขมขนของการแผรังสี
จากวัตถุท่ีมีความรอน 650  ํK ใหไดผลเทากัน
จะตองใชฝอยน้ําท่ีมีความหนาแนนของเม็ดน้ํา
ขนาด 100 ไมครอน มากกวาความหนาแนน
ของเม็ดน้าํขนาด 10 ไมครอน ประมาณ 10 เทา
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(เม็ดน้าํขนาดใหญตองมีความหนาแนนสูงกวา
ความหนาแนนท่ีมีขนาดเล็กวา) นอกจากนี ้ความ
ยาวคล่ืนของรังสคีวามรอนกมี็ผลตอการลดความ
เขมขนของรงัสคีวามรอนดวยฝอยนํ้าละเอียดเชนกัน
โดยฝอยน้าํละเอียดสามารถดูดซบัรังสคีวามรอน
ไดมากข้ึนหากขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดน้าํ
ใกลเคียงกับความยาวคล่ืนของรังสีความรอน

สําหรับเชื้อเพลิงท่ียังไมลุกไหม เม็ดน้ํา
จะทําใหผวิหนาเชือ้เพลิงเปยกเพือ่ปองกนัความ
รอนเพิม่ข้ึนจากการแผรังสจีากเปลวไฟ และลด
ความเสีย่งจะเกดิการลุกไหม ท้ังนี ้ในการปกปอง
เชื้อเพลิงท่ียังไมลุกไหม ปริมาณน้ําข้ันตํ่าท่ีใช
ทําฝอยน้ําละเอียดไดมาจากการคํานวณตาม
สูตรท่ีกําหนดไว

ผลกระทบจากพลงังานจลนของฝอยน้าํ
ละเอียดตอเปลวไฟ (Kinetic Effect of Water
Mist on Flames)

เม่ือมีการฉีดฝอยน้ําละเอียด เม็ดน้ํา
ขนาดเล็กจาํนวนมากจะเคล่ือนท่ีไปขางหนาดวย
ความเร็ว ขณะท่ีเม็ดน้าํเคล่ือนท่ีจะเกดิพลังงาน
ชนดิหนึง่ซึง่เรียกวา “พลงังานจลน” (พลังงาน
ท่ีเกดิข้ึนเม่ือวัตถมีุการเคล่ือนท่ี) ซึง่จะสงผลตอ
เปลวไฟในหลายลักษณะและหลายระดับจาก
ทดสอบในข้ันทดลองโดย Mawhinney, J.R. และ
Jones, A. และ Thomas, G.O. แสดงใหเห็นวา
เม่ื อระบบฝอยน้ําละเอียดท่ี ออกแบบไมได
มาตรฐานเกิดความลมเหวในการดับไฟจาก
เชือ้เพลิงเหลวท่ีร่ัวไหลเปนบอ (Pool Fire) อัตรา

การปลอยความรอนออกมาจะสงูกวาเพลิงไหม
ท่ีไมไดดับดวยฝอยน้าํละเอียด ซึ่ง Mawhinney,
J.R. ระบุวาอัตราการปลอยความรอนท่ีสูงกวา
ดังกลาวเปนผลมาจากพลังงานจลนของฝอยน้าํ
ละเอียดกระทําตอเปลวไฟ

การเพิ่ มข้ึ นชั่ วขณะของขนาดไฟจาก
เชือ้เพลิงเหลวท่ีร่ัวไหลเปนบอสามารถสงัเกตได
ในชวงเร่ิมตนของการฉีดฝอยน้ําละเอียด ใน
กรณีดับไฟสําเร็จ การเพิ่มข้ึนของขนาดไฟใน
กรณีนี้ทําใหผิวหนาของเปลวไฟขยายใหญข้ึน
ซึง่เปนผลมาจากถกูกระทบจากฝอยน้าํละเอียด
ขณะเม็ดน้ํากระทบกับเปลวไฟและเพิ่มพื้นท่ี
การผสมตัวระหวางตัวออกซิไดซและเชื้อเพลิง

Suh J. และ Atreya A. ทําท้ังการทดลอง
และศึกษาทฤษฎีผลกระทบของไอน้าํท่ีมีตอการ
เผาไหมสวนผสมไอสารเชือ้เพลิงกับอากาศ ผล
การศึกษาของพวกเขาแสดงใหเห็นวา แมการ
ดับไฟดวยน้าํจะเกดิผลกระทบทางดานกายภาพ
เปนหลัก การเพิ่มของไอน้ําเขาไปในสวนผสม
ไอสารกบัอากาศจะสงผลใหอุณหภูมิของเปลวไฟ
อัตราการผลิตคารบอนไดออกไซดจากเพลิงไหม
และการกําจัดออกซิเจนสูงข้ึน ขณะเดียวกัน
การผลิตแกสคารบอนมอนอกไซดและเขมาจะ
ลดลง ผลกระทบเหลานี้เกิดจากไอน้ําไปเพิ่ม
ปฏิกิริยาเคมีภายในเปลวไฟ ขณะท่ีไอน้ําใน
เปลวไฟมีปริมาณสงูข้ึน อนมูุลอิสระของ OH หรือ
ไฮดรอกซลิจะเพิม่ตามไปดวย สงผลใหอุณหภูมิ
ของเปลวไฟเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกับอัตราการ
ผลิตคารบอนไดออกไซด หลังจากเติมไอน้าํเขา
ไปในสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงกับอากาศอีก
ประมาณ 30% จะไมมีการเพิม่ปฏิกริิยาเคมีของ
เปลวไฟและอุณหภูมิของเปลวไฟจะเร่ิมลดลง

ตวัแปรทีส่งผลกระทบตอประสทิธภิาพ
ของฝอยน้ําละเอียด (Factors That Effect
Water Mist Performance)

เปนท่ีรับรูกนัวา แมกลไกในการดับเพลิง
ท้ังหมดของฝอยน้ําละเอียด มีสวนรวมในบาง
ระดับของการดับเพลิง แตมีเพียงหนึ่งหรือสอง
กลไกลเทานั้นท่ีมีบทบาทสําคัญ กลไกในการ
ดับไฟใดจะมีบทบาทสําคัญข้ึนอยูกับคุณสมบติั
ของฝอยน้ํา สภาพการณเพลิงไหม รูปทรงของ
พื้นท่ีเพลิงไหม และลักษณะการระบายอากาศ
ตัวแปรอ่ืนอีกมากมาย เชน ผลจากการปดผนกึ
พื้นท่ีเพลิงไหม การผสานพลังงานและความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการฉีดฝอยน้ําละเอียด
ชนิดการติดต้ังระบบฝอยน้ําละเอียด (แบบฉีด

Water Mist Fire Demonstration
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ทวมหองหรือฉีดเฉพาะจุด) และการใชตัวเติม
และรูปแบบการฉีด ลวนมีผลกระทบท่ีสําคัญ
ตอประสิทธิภาพการดับไฟของฝอยน้ําละเอียด

ลกัษณะของฝอยน้าํละเอยีด
ประสทิธภิาพในการดับไฟของระบบฝอยน้าํ

ละเอียดเปนผลโดยตรงจากลักษณะของฝอยน้าํท่ี
ออกมาจากหัวฉีด Rabash, D.J. ในชวงตนของ
การศึกษาคนควา ใหรายละเอียดเกีย่วกบัปจจยั
สาํคัญของฝอยน้าํละเอียดสําหรับใชดับไฟ ดังนี้

1. คาเฉล่ี ยของอัตราไหลของน้ําตอ
หนวยพื้นท่ีในเขตเพลิงไหม

2. การสงอัตราไหลของน้าํเขาไปและอยู
ในพื้นท่ีเพลิงไหม

3. การบังคับและควบคุมการใชงาน
4. ขนาดของเม็ดน้ําและการกระจายตัว
5. ความเร็วของอากาศท่ีเคล่ือนตัวเขาไป

ในเพลิงไหม
6. ความเร็วของเม็ดน้ําสัมพันธกับ

อากาศท่ีไหลเขาไปในเพลิงไหม ความเร็วของ
เปลวไฟ และชนิดของเชื้อเพลิง

นอกเหนอืไปจากปจจยัสาํคัญท่ีใชอธบิาย
คุณลักษณะฝอยน้ําละเอียดท่ีใชดับไฟขางตน
แลว ยงัมีอีก 3 ปจจยัหลัก ไดแก การเฉล่ียขนาด
เม็ดน้ํา ความหนาแนนของการไหลของความ
รอน (Heat Flux) และปริมาณการเคล่ือนท่ีของ
ฝอยน้ําซึ่งใชเปนตัวตัดสินประสิทธิภาพดับไฟ
ของฝอยน้าํละเอียดโดยตรง

การสรางขนาดเม็ดน้ํา (Droplet Size
Distribution)

การสรางขนาดเม็ดน้ํา หมายถึง การ
สรางขนาดเม็ ดน้าํสาํหรับฉีดไปยังเพลิงไหมซึง่
มีขนาดแตกตางกนัไมเทากนัท้ังหมด มาตรฐาน
NFPA 750 แบงขนาดของเม็ดน้ําท่ีไดมาจาก
ระบบฝอยน้ําละเอียดออกเปน 3 ระดับ เพื่อ
อธิบายความแตกตางระหวางเม็ดน้ําหยาบ
(Coarser) กับเม็ดน้ําละเอียด (Fine) ในยาน
1000 ไมครอน ดังนี้

Class 1 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดท่ีฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาด 200 ไมครอน
หรือเล็กกวา

Class 2 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดท่ีฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาด 400 ไมครอน
หรือเล็กกวา

Class 3 ปริมาณเม็ดน้ําละเอียดท่ีฉีด
ออกมา 90% (Dv0.9) มีขนาดใหญกวา 400
ไมครอน

ในทางทฤษฎี ขนาดเม็ดน้ําท่ีเล็กกวามี
ประสิทธิภาพดับไฟสูงกวาเม็ดน้ําท่ีใหญกวา
เนื่องจากมีคารวมในการกล่ันตัวเปนไอและ
สลายความรอนสงูกวา อีกท้ังยงัลดความเขมขน
ของการแผรังสีความรอนไดดีและมากกวาดวย
นอกจากนี้ เม็ดน้ําขนาดเล็กกวายงัมีระยะเวลา

ท่ีเคล่ือนท่ีดวยความเร็วจะทําใหผวิหนาเชือ้เพลิง
เหลวกระฉอกเปนเหตุใหไฟขยายตัวใหญข้ึนได

มีการทดสอบดวยการทดลองภายใต
เงือ่นไขเพลิงไหมแตกตางกนัเพือ่คนหาขนาดเม็ด
น้ําท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใชดับไฟ Andrew,
S.P. ไดสรุปแนวความคิดของนักคนควาวิจัยท่ี
เสนอแนะขนาดเม็ดน้าํท่ีเหมาะสมสาํหรับดับไฟ
ในแตละสถานการณโดยใหขอพิจารณา ขนาด
เม็ดน้าํในอุดมคติสาํหรับดับไฟจะตองข้ึนอยูกบั
ปจจยัอ่ืนท่ีขาดไมได เชน คุณสมบติัของเชือ้เพลิง
(สารติดไฟได) องศาของสิง่กดีขวาง ภายในหอง
และขนาดของเพลิงไหม ท่ีสําคัญคือ การสราง
ขนาดเม็ดน้ําท่ีใหประสิทธิภาพดับเพลิงสูงใน
สถานการณหนึง่อาจไมสามารถใชกบัสถานการณ
อ่ืนได ไมมีขนาดเม็ดน้ําใดท่ีสรางข้ึนมาแลวใช
ไดดีกับทุกสถานการณเพลิงไหม ในความเปน
จริงแลว ขนาดเม็ดน้ําท่ีมีท้ังละเอียดและหยาบ
ผสมกันใชดับไฟไดดีกวาเม็ดน้ําขนาดเดียวกัน
ท้ังหมด ยิง่ไปกวานัน้ การเปล่ียนแปลงขนาดเพลิง
ไหม แรงผลักของฝอยน้ํา (Spray Momentum)

ในการอยูในพื้นท่ีนานกวา และแทรกซึมไปทุก
ซอกมุมอยางท่ัวถึง สงผลใหสามารถพาอากาศ
เขาไปยังถงึจุดหางไกลหรือไดรับความเสยีหาย
ภายในหองปดได โดยมีพฤติกรรมเหมือนแกส
ท่ีสามารถผสมหรือทําใหสารตางๆ เจือจางลง
อยางไรกต็าม เปนเร่ืองยากท่ีเม็ดน้าํขนาดเล็กจะ
ทําลายเปลวไฟและเขาถงึผวิเชือ้เพลิง เนือ่งจาก
มีผลกระทบจากพลังงานการเคล่ือนท่ีของเปลวไฟ
เม็ดน้ําละเอียดมีแรงตานนอยซึ่งมักถูกกระแส
อากาศพัดพาไปไกล รวมท้ังจะตองใชเพลังงาน
มากกวาในการสรางเม็ดน้ําละเอียดและสงไป
ยังเพลิงไหม

เม็ดน้าํขนาดใหญสามารถทําลายเปลวไฟ
ไดงายจากการฉีดกระแทกโดยตรง พรอมกับ
ทําใหเชือ้เพลิงเปยกและเยน็ลง แตเม็ดน้าํขนาด
ใหญใหพืน้ท่ีผิวหนาในการสลายความรอนและ
กล่ันตัวเปนไอโดยรวมแลวคอนขางนอย ท้ังนี้
ความสามารถในของฝอยน้าํละเอียดในการดับไฟ
ท่ีมีสิ่งกีดขวางหรือในท่ีซอนเรนจะลดลงตาม
ขนาดเม็ดน้ําท่ีใหญข้ึน อีกท้ังเม็ดน้ําขนาดใหญ

Sprinkler Water Mist
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และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเกิดเพลิง
ไหมสามารถเปล่ียนแปลงความสามารถในการ
ดับเพลิงของเม็ดน้าํขนาดตางๆ ไดอยางงายดาย
ความหนาแนนของการไหลของฝอยน้าํ (Flux
Density)

ความหนาแนนของการไหลของฝอยน้ํา
หมายถึง อัตราไหลของฝอยน้ําตอปริมาตร
(ลิตรตอนาที/ลูกบาศกเมตร) หรืออัตราไหลตอ
พืน้ท่ี (ลิตรตอนาที/ตารางเมตร) ในการดับเพลิง
หองปดทึบ การเพิ่มข้ึนของความหนาแนนของ
อัตราไหลฝอยน้าํสามารถลดอุณหภูมิของหองได
แตไมมีผลตอการลดปริมาณออกซเิจนเทาใดนกั
สําหรับการดับไฟบานเรือน ไฟจะดับไดตองใช
ความหนาแนนของการไหลฝอยน้าํสงู อยางนอย
ตองใชอัตราข้ันตํ่าตามท่ีกาํหนดไว หากใชความ
หนาแนนของการไหลไมเพียงพอสําหรับการ
ขจัดความรอนจากเพลิงไหมหรือทําความเย็น
จนมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดลุกไหม เพลิงไหมจะยัง
คงอยูเนื่องจากยังมีความรอนของเปลวไฟและ
เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูง

เนื่ องจากฝอยน้ําละเอียดไมไดแสดง
พฤติกรรมเหมือนกบัสารดับเพลิงประเภทแกส
ท่ีแทจริง จงึเปนเร่ืองยากท่ีจะกาํหนดอัตราสวน
ผสมของเม็ดน้าํท่ีเหมาะสมท่ีสดุสาํหรับใชดับไฟ
(ตัวยางเชน จํานวนเม็ดน้ําข้ันตํ่าตอปริมาตร
หรือตอพืน้ท่ีสาํหรับดับไฟ) จาํนวนฝอยน้าํท่ีไป
ถงึไฟจงึตัดสนิดวยหลายตัวแปรซึง่รวมถงึความ
เร็วของฝอยน้าํ มุมกาํบงัของเชือ้เพลิง ขนาดของ
เพลิงไหม ลักษณะการระบายอากาศ และรูปทรง
ของหองเกิดเพลิงไหม

นอกจากนี้ เทคโนโลยีฝอยน้ําท่ีมีใชใน

ปจจุบันและการแบงสวนในหองไมเอ้ืออํานวย
ใหกําหนดรูปแบบความหนาแนนของการไหล
ฝอยน้ํา ฝอยน้ําละเอียดท่ีฉีดออกมาจากหัวฉีด
จึงมีรูปกรวยท่ีไมเปนรูปแบบเดียวกันท้ังหมด
หัวฉีดบางชนิดสรางฝอยน้ําละเอียดท่ีใหสวน
ผสมของฝอยน้าํในอัตราเปอรเซน็ตสงูไปยงัพืน้ท่ี
จุดศูนยกลางกรวย ขณะท่ีหัวฉีดบางชนิดเปน
ตรงกนัขาม เม่ือกรวยฝอยน้าํมาจากกลุมหัวฉีด
ท่ีใหฝอยน้ําตางกัน ความหนาแนนของอัตรา
ไหลฝอยน้ําจะไมเหมือนกับฝอยน้ําท่ีไดมาจาก
หัวฉีดชนิดเดียวกันเนือ่งจากมีการปล่ียนแปลง
(พลวัต) ภายในของฝอยน้ํา

Andrew, S.P. ไดเปรียบเทียบอัตราไหล
ข้ันตํ่าท่ีตองการใชดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิงของ
แข็งท่ีแสนอโดยนักวิจัย 19 ราย พบวา อัตรา
ไหลข้ันตํ่าท่ีใชแตกตางกันไปคอนขางมากตาม
สภาพการใชงานและไมมีอัตราท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
อัตราเดียวสําหรับการใชงานทุกรูปแบบ

แรงผลักของฝอยน้ํา (Spray Momentum)
แรงผลักของฝอยน้ํา หมายถึง มวลของ

ฝอยน้ํา ความเร็วของฝอยน้ํา และทิศทางท่ี
สมัพนัธกบัเปลวไฟ แรงผลักของฝอยน้าํไมเพยีง
ใชพิจารณาวาเม็ดน้ําสามารถทะลุผานเปลวไฟ
และไปถึงผิวเชื้อเพลิงหรือไมเทานั้น แตยังใช

เปนตัวบอกอัตราการเคล่ือนท่ีของอากาศโดย
รอบเขาไปในเปลวไฟอีกดวย การพุงทะลักจาก
แรงผลักของฝอยน้ําทําใหเม็ดน้ําละเอียดผสม
กบัไอน้าํแลวเคล่ือนตัวเขาไปในพืน้ท่ีเผาไหมซึง่
จะทําใหออกซิเจนและไอสารเชื้อเพลิงเจือจาง
ลงพรอมกับเพิ่ มประสิทธิภาพดับเพลิงของ
ฝอยน้าํ มวลฝอยน้าํท่ีท่ีเกดิจากแรงผลักจงึไมใช
แคมวลของน้าํแตรวมมวลของไอน้ําและอากาศ
ท่ีไหลเขามาในฝอยน้ําละเอียดไวดวย

ท้ังนี ้แรงผลักของฝอยน้าํจะพจิารณาจาก
หลายตัวแปรรวมถงึขนาดและความเร็วของเม็ด
น้ํา แรงดันท่ีใชฉีดฝอยน้ําและมุมของกรวย
ฝอยน้าํ ระยะหางของหัวฉีด ลักษณะการระบาย
อากาศรวมถงึรูปทรงของหอง ท้ังนี ้แรงผลักของ
ฝอยน้าํจะเร่ิมลดลงเม่ือเม็ดน้าํละเอียดเคล่ือนท่ี
ผานแกสรอนซึ่งความเร็วและขนาดของเม็ดน้ํา
จะลดลงเนือ่งจากแรงโนมถวงและแรงดึงภายใน
เม็ดน้ําและการกล่ันตัวเปนไอ ระยะทางจากหัว
ฉีดท่ีเม็ดน้ําตองเดินทางกอนจะตกลงขางลาง
พิจารณาจากแรงผลักของฝอยน้ําและมุมของ
กรวยน้ําท่ีฉีดออกมา

เม่ือเม็ดน้าํตกลงขางลางจากแรงโนมถวง
ระยะตกสงูสุดของเม็ดน้าํจะข้ึนอยูกบัขนาดของ
เม็ดน้ําและอุณหภูมิโดยรอบกอนท่ีจะหายไป
ในแกสเนื่องจากการกล่ันตัวเปนไอ

แรงผลักของฝอยน้าํมีความสาํคัญสาํหรับ
ขอบเขตของฝอยน้ําละเอียดของระบบดับเพลิง
และสาํหรับเพลิงไหมในพื้นท่ีมีสิ่งกีดขวาง ฝอย
น้าํละเอียดตองฉีดไปยงัเพลิงไหมโดยตรง ทําให
เปลวไฟดับลงและทําความเย็นเชื้อเพลิง การ
ทดลองลาสดุโดย Kim, A. และคนอ่ืนๆ เปนการ
ดับไฟไหมอุปกรณไฟฟาดวยฝอยน้ําละเอียด
พบวา ประสิทธิภาพการดับไฟไดมาจากการ
ควบคุมการฉีดน้ําฝอยละเอียดอยางเขมงวด
โดยการขจดัวางตําแหนงหัวฉีดใหเหมาะสมกับ
สภาพพืน้ท่ีหรือองศาของสิง่กดีขวางท่ีอยูภายใน
หองเกิดเพลิงไหม

ผลกระทบของพืน้ทีป่ด (Enclosure Effects)
เม่ือเกดิเพลิงไหมในพืน้ท่ีปด ภายในหอง

จะรอนจัดและออกซิเจนเร่ิมลดลง อีกท้ัง แกส
รอนจากไฟมีแนวโนมจะสะสมตัวอยูใตเพดาน
เม่ือมีการฉีดน้ําฝอยละเอียดลงมาจากระดับ
เพดาน ปริมาณน้ําสวนใหญกลายเปนไอพรอม
ขับไลออกซเิจนและไอสารเชือ้เพลิงท่ีอยูบริเวณ
โดยรอบเพลิงไหม โดยเม็ดน้ําละเอียดจะดูดซับ
ความรอนอยางรวดเร็วเพื่อนําความรอนมาใช
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กล่ันตัวเปนไอ ท้ังนี้ ความสามารถในการเก็บ
ความรอนและผลิตภัณฑจากการเผาไหมของหอง
รวมถงึไอน้าํมีผลกระทบท่ีสาํคัญตอประสทิธภิาพ
ดับเพลิงของฝอยน้าํละเอียด เรียกวา “ผลกระทบ
ของพื้นที่ปด” ดวยตัวแปรนี ้มีความเปนไปไดท่ี
จะดับไฟไดแมแตไฟท่ีถกูบงัดวยแรงผลักของฝอย
น้าํตํ่าภายในหองท่ีมีสิง่กดีขวาง ความหนาแนน
ของ อัตราไหลฝอยน้าํท่ีใชจะนอยกวาการดับไฟ
ในพืน้ท่ีไมปดทึบหรือหองท่ีมีการระบายอากาศ
ท่ีดีถึง 10 เทา

ระดับของผลกระทบของพื้นท่ีปดในการ
ดับไฟ ข้ึนอยูกบัขนาดของไฟท่ีสมัพนัธกบัขนาด
ของหองเกิดเพลิงไหม ไฟขนาด “ใหญ” หรือ
“เลก็” เปนการอธบิายอยางกวางๆ ถงึการไดรับ
ผลกระทบจากระดับอุณหภูมิเฉล่ียและอัตราสวน
ผสมออกซิเจนภายในหองกอนจะมีการฉีดน้ํา
ฝอยละเอียด ไฟขนาดใหญอัตราสวนผสมของ
ออกซเิจนท่ีอยูโดยรอบถกูใชไปจนถงึจดุท่ีความ
สามารถในการลุกไหมลดลงไป นอกจากนี้ ไฟ
ขนาดใหญยงัปลอยความรอนออกมาในปริมาณ
มากภายในหองเพือ่ทําใหน้าํกล่ันตัวเปนไอพรอม
กับลดสวนผสมออกซิเจนลงไปดวยผลกระทบ
ของพื้นท่ีปด กลไกหลักท่ีใชดับไฟของฝอยน้ํา
ละเอียดสาํหรับไฟขนาดใหญคือการไลออกซเิจน
ผลการทดลองหลายคร้ังไดผลออกมาวา ภายใน
พืน้ท่ีปดท่ีมีไฟไหมขนาดใหญ ไฟขนาดเล็กท่ีอยู
ในตูหรือสวนประกอบภายในหองท่ีมีอัตราการ
ระบายอากาศตํ่ากจ็ะถกูดับดวยฝอยน้าํละเอียด
จากการกําจัดออกซิเจนเชนกัน ท้ังนี้ เวลาท่ีใช
ดับไฟจะลดลงขณะเพลิงไหมขยายตัว

ฝอยน้าํละเอยีดกับสารตวัเตมิ
การใชสารตัวเติม (Additives) ใสลงไปใน

ระบบฝอยน้าํละเอียด หรือผสมฝอยน้าํละเอียด
กบัแกสเฉ่ือยหรือสารดับเพลิงชนดิแกสอาจเพิม่
ประสิทธิภาพในการดับไฟของฝอยน้ําละเอียด
ท้ังทางเคมีหรือทางกายภาพ โดยจะมีผลตอ
เม็ดน้ํา การกล่ันเปนไอ และกระบวนการสราง

ฝอยน้าํโดยการลดความตึงผวิของน้าํหรือทําหนาท่ี
เหมือนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)

จากการผลการทดสอบเม่ือไมนานมานี้
แสดงใหเห็นวาฝอยน้ําละเอียดจากน้ําทะเล (มี
สวนผสมของเกลือ 2.5% โดยน้าํหนกั) เม่ือเติม
สารดับเพลิงประเภทโฟมสรางชั้นฟลมอัตรา
เปอรเซ็นตตํ่า (ตัวอยางเชน โฟม AFFF 0.3%)
ลงไปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงใหสูง
ข้ึนเปนอยางมาก โดยเฉพาะเม่ือใชดับไฟสาร
ไฮโดรคารบอนท่ีร่ัวไหลเปนแองหรือบอ (Pool
Fire) ฝอยน้ําละเอียดผสมสารตัวเติมท่ีเรียกวา
“Firestop107” ใชไดผลดีในการดับไฟเกดิจาก
น้ํามันร่ัวไหลบริเวณใตทองเรือท่ีมีสิ่งกีดขวาง
ฝอยน้ําหรือดับไฟท่ีฝอยน้ําจากน้ําบริสุทธิ์ไม
สามารถดับได

ดวยสารตัวเติมท่ีเหมาะสมในน้าํ ไมเพยีง
แตจะชวยแกปญหาน้ําเยือกแข็งเทานั้น แตยัง
เพิม่ประสทิธภิาพดับเพลิงของฝอยน้าํละเอียดได
ดวย โดยมีแนวโนมจะไดรับความนยิมในการนาํ
ไปใชปองกันไฟไหมเคร่ืองยนตอากาศยานและ
ยานพาหนะใชในการรบ

นอกจากนี้  ระบบฝอยน้ําละเอียดยัง
สามารถ ผสมกบัสารดับเพลิงชนิดแกสอ่ืน การ
ทดสอบหลายคร้ังไดแสดงใหเห็นวาความสามารถ
ของระบบฝอยน้าํละเอียดสงูข้ึนเม่ือใชไนโตรเจน
หรือแกสเฉ่ือยอ่ืนแทนอากาศในระบบ (ใชแกส
เปนของเหลวท่ีสอง)

เม่ือฝอยน้ําละเอียดใชงานรวมกับสาร
ดับเพลองชนิดแกส เชน FM-200 และฮาลอน
1301 การใชฝอยน้ําละเอียดในเวลาเดียวกับ
การฉีดแกสหรือหลังจากการฉีดแกสสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพของแกสในการปองกนัการลุก
ติดไฟข้ึนมาใหมของเชือ้เพลิงได การผสมผสาน

กนัระหวางฝอยน้าํละเอียดกบัสารดับเพลิงชนดิ
แกสยังชวยลดระดับกรดท่ีเกิดจากการเผาไหม
การฉีดฝอยน้ําละเอียดกอนจะมีการฉีดสารดับ
เพลิงชนดิแกส 1 นาที ชวยจาํกดัการกอสารพษิ
ไฮโดรฟลูออรีน (HF) ไวท่ี 200 ppm ซึ่งในการ
ทดลอง เม่ือไมไดฉีดฝอยน้าํ ปริมาณ HF จะสงูถงึ
4,000 ppm เชนเดียวกับการลดความรอนจัด
ของเพลิงไหมจาก 250   ํC เหลือ 60   ํC ภายใน
เวลาเพียง 5 วินาทีหลังจากการฉีดฝอยน้ํา ซึ่ง
หากใชสารดับเพลิงชนิดแกสอยางเดียวจะลด
ความรอนขัดของเพลิงไหมไดเพียง 50   ํC

อยางไรกต็าม การใชสารตัวเติมในระบบ
ฝอยน้ําละเอียดและการเติมสารเคมีหรือผสม
แกสเฉ่ือย/ของเหลว กบัฝอยน้าํละเอียดตองเสยี
คาใชจายเพิ่มข้ึน อุปกรณจะเกิดการกัดกรอน
และมีความเปนพิษเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
การใชน้าํเปลา ในบางกรณ ีหากเม็ดน้าํสวนใหญ
เบี่ยงเบนไปจากเปลวไฟ ประสิทธิภาพดับไฟ
ของสารเคมีในสารตัวเติมจะลดลง ยิง่ไปกวานัน้
อัตราการกล่ันตัวเปนไอของน้าํจะนอยลงเพราะ
สารตัวเติมเขาไปขัดขวางทําใหเกดิความเสยีหาย
ซ้าํซอนเนือ่งจากมีไอน้าํและอากาศเขาไปดับไฟ
ไมพอเพยีงซึง่ตัวแปรเหลานีต้องนาํไปพิจารณา
อยางรอบคอบในการใชสารตัวเติมหรือผสมสาร
เคมี ของเหลว หรือแกสเฉ่ือยลงไปในระบบ
ฝอยน้ําละเอียด

วธิกีารสรางฝอยน้าํละเอยีด (Methods
of Generating Water Mist)

โดยท่ัวไป ระบบสรางฝอยน้าํละเอียดแบง
ออกได 3 รูปแบบพืน้ฐานตามกลไกแยกอะตอม
เพื่อสรางเม็ดน้ําท่ีมีความละเอียดสูง ไดแก ใช
หัวฉีดอัดน้าํ (Impingement Nozzles) ใชหัวฉีด
พนน้าํดวยแรงดัน (Pressure Jet Nozzles) และ
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ใชหัวฉีดของเหลวแฝด (Twin Fluid Nozzles)
รวมถงึหัวฉีดรูปแบบอ่ืนท่ีเปนสวนผสมของหัวฉีด
พื้นฐานท้ัง 3 ชนิดดังกลาว

หัวฉีด 3 ชนดิขางตนทํางานภายใตระดับ
ความดันท่ีแตกตางกันไป ทําใหเกิดฝอยน้ํา
ลักษณะไมเหมือนกนั มาตรฐาน NFPA 750 แบง
ระบบฝอยน้ําละเอียดตามระดับความดันท่ีใช
ในการสรางฝอยน้ําออกเปน 3 ระดับ นั่นคือ

 ระบบความดันต่ํา (Low Pressure
System) ทํางานท่ีความดัน 12.0 บาร (175
ปอนด/ตารางนิ้ว) หรือตํ่ากวา

 ระบบความดันปานกลาง (Intermediate
Pressure System) ทํางานท่ีแรงดันมากกวา 152.0
บาร (175 ปอนด/ตารางนิว้) แตนอยกวา 34.0
บาร (500 ปอนด/ตารางนิว้)

 ระบบความดันสูง (High Pressure
System) ทํางานท่ีแรงดันมากกวา 34.0 บาร
(500 ปอนด/ตารางนิว้)

การเลือกวิธสีรางฝอยน้าํละเอียดข้ึนอยูกบั
ตัวแปรท่ีเปนความความตองการ เชน ลักษณะ
ฝอยน้าํ ความคุมคาในการใชงาน และความนา

หัวฉีดอัดน้ํา (Impingement Nozzles)
หัวฉีดชนดิอัดน้าํทํางานดวยของเหลวเด่ียว

ประกอบดวยรูฉีด (Orifice) ขนาดเสนผานศูนย
กลางใหญและตัวกัน้น้าํ (Deflector) หัวฉีดชนดินี้
รวมถึงหัวฉีดสปริงเคลอรมาตรฐาน หัวฉีดท่ีใช
ฉีดฝอยน้ําท่ัวไปและระบบเปดทะลัก (Deluge
System) เม็ดน้าํขนาดเล็กถกูสรางข้ึนมาดวยน้าํ
ท่ีพุงความเร็วเร็วสูงจากรูฉีดเสนผาศูนยกลาง
กวางกระทบกับตัวกั้น โดยความเร็วของน้ําจะ
เปนตัวตัดสินขนาดของเม็ดน้ํา การกระจายตัว
องศาของกรวยฝอยน้าํและความเร็วของฝอยน้าํ

ความดันใชงานของระบบหัวฉีดอัดน้าํอยู
ในยานความดันตํ่าและความดันปานกลาง โดย
สามารถสรางฝอยน้ํา Class 2 และ Class 3
องศาของกรวยฝอยน้ําอยูระหวาง 60  -ํ 120  ํ

การออกแบบหัวฉีดชนิดนี้คอนขางงาย
และราคาผลิตตํ่ากวาหัวฉีดท่ีตองใชเคร่ืองจักร
ความแมนยําสูง อยางไรก็ตาม หัวฉีดอัดน้ํามี
พลังในการฉีดทําลายท่ีแกนจํากัด เม่ือฝอยน้ํา
กระทบกบัท่ีกัน้ ความเร็วฝอยน้าํจะลดลงและไร
ทิศทางและอาจไมเพิม่ข้ึนอีกแมจะเพิม่ความดัน
หัวฉีด อีกท้ังตัวยึดท่ีกั้นฝอยน้ําอาจทําใหการ
กระจายฝอยน้ําผิดปกติเนื่องจากไปกีดขวาง
เสนทางน้ําขณะทําการการฉีด

หัวฉีดชนิดอัดน้ํามีใชแพรหลายในการ
ควบคุมไฟ Class A เชนเดียวกับการควบคุม
สถานการณเพลิงไหมท่ีตองใชเม็ดน้าํขนาดใหญ
ทําการดับไฟ โดยใชงานไดอยางมีประสทิธภิาพ
ในหองพกัหรือพืน้ท่ีโดยสารในเรือและในอาคาร
ท่ีพกัอาศัย นอกจากนี ้หัวฉีดอัดน้าํยงัใชงานไดดี
ในการดับไฟท่ีเกิดจากการร่ัวไหลเปนแองของ
สารไฮโดรคารบอนและไฟไหมน้ํามันท่ีฉีดเปน
ฝอยซึง่มักเกดิข้ึนในชองวางของตัวเคร่ืองจกัร

หัวฉดีพนน้าํดวยแรงดนั (Pressure Jet
Nozzles)

หวัฉดีพนนํ้าดวยแรงดันทาํงานดวยของเหลว
เด่ียวประกอบดวยรูฉีดขนาดเล็กหรือชองหมุน
(Swirl Chamber) เม่ือน้าํพุงออมาดวยความเร็ว
สูงผานรูฉีด แผนบางๆ ของสายน้ําจะไมม่ันคง
และแตกตัวออกเปนเม็ดน้ําละเอียด

ขนาดเสนผานศูนยกลางของหัวฉีดพนน้าํ
ดวยแรงดันอยูในชวง 0.2-3.0 ม.ม. ซึ่งอาจใช
หัวฉีดหลายหัวซึ่งทํางานท่ีความดันตํ่า อัตรา
ไหลของน้ําท่ีใชมีต้ังแต 1 ลิตร/นาที (Lpm)
สาํหรับหัวฉีดเด่ียวจนถงึ 45 ลิตร/นาที สาํหรับ
หัวฉีดหลายหัว แรงดันน้ําในการทํางานอยูใน

เชือ่ถอืของระบบ วิธสีรางเม็ดน้าํยงัมีผลตอความ
สามารถในการดับไฟ แตไมใชปจจัยเดียว การ
ทําใหคุณลักษณะฝอยน้าํตามขนาดเม็ดน้าํท่ีฉีด
ออกมา ความหนาแนนของอัตราไหลฝอยน้าํ และ
ความเร็วของฝอยน้ํา เขากันไดหรือเหมาะสม
กับอันตรายของอัคคีภัยมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการดับไฟ

High Pressure Water Mist System

Low Pressure Water Mist System
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ชวงความดันตํ่า (5.1 บาร) จนถึงแรงดันสูง
(272 บาร) องศาของกรวยฝอยน้าํแรงดันสงูอยู
ระหวาง 20  -ํ150  ํ

หัวฉีดพนน้ําดวยแรงดันสามารถสราง
เม็ดน้าํละเอียดท่ีมีองศาการฉีดกวางและใหการ
พุงของฝอยน้าํท่ีดี

การใชหัวฉีดหลายรูฉีดสามารถเพิม่องศา
ของกรวยฝอยน้ําและความหนาแนนของอัตรา
ไหลฝอยน้ํา ขนาดและการกระจายของเม็ดน้ํา
ของหัวฉีดชนิดนี้ข้ึนอยูกับตัวแปรหลักคือความ
ดันท่ีใชในการฉีดน้ํา เม็ดน้ําจะละเอียดมากข้ึน
เม่ือเพิ่มความดันน้ํา อยางไรก็ดี ความดันท่ีใช
มีขีดจํากัดสูงสุด (Upper Limit) ซึ่งเม่ือถึงจุดนี้
เพิม่ความดันข้ึนไปอีกกแ็ทบไมสงอะไรกบัขนาด
เม็ดน้าํและการกระจายของฝอยน้าํ เพยีงอาจจะ
สงผลใหอัตราไหลและความเร็วของฝอยน้ําสูง
ข้ึนเทานั้น

หัวฉีดพนน้ําดวยแรงดันมีใชอยางกวาง
ขวางในงานดับเพลิงหลายชนดิและหลายรูปแบบ
รวมถงึไฟ Class B ในชองวางเคร่ืองจกัรหรือหอง
กงัหันแกส รวมท้ังไฟ Class A ในหองพกัผูโดยสาร
บนเรือ นอกจากนีย้งัสามารถใชปกปองอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสไดดวย ท้ังนี้มีคํายืนยันแลววา
ฝอยน้าํท่ีใชแรงดันน้าํสงูใหประสทิธภิาพในการ
ดับไฟหลายสถานการณ และไมไดรับผลกระทบ
ใดๆ จากการระบายอากาศ อยางไรกต็าม ขอได
เปรียบจากการทํางานท่ีแรงดันน้าํสูงตองนาํไป
เปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนมา เชน การ
ใชทอและเคร่ืองสูบน้ําลักษณะพิเศษ

หัวฉีดของเหลวแฝด (Twin Fluid
Nozzles)

หัวฉีดของเหลวแฝดทํางานดวยอากาศ
และน้ําอัดแรงดันควบคูกัน ประกอบดวยชอง
เปดรับอากาศและน้ําและชองภายใน แผนน้ํา
ท่ีกอตัวข้ึนในชองจะถูกทําใหแตกกระจายดวย
อากาศอัดแรงดันทําใหเกดิเม็ดน้าํ และหลังจาก
เม็ดน้าํออกจากหัวฉีด อากาศท่ีฉีดออกมาอยาง
รุนแรงจะทําใหเม็ดน้ําแยกตัวในระดับอะตอม

เปนคร้ังท่ีสองสงผลใหเม็ดน้าํมีความละเอียดสงู
และมีการกระจายตัวดีข้ึน

ท้ังนี ้น้าํและอากาศ (อากาศคือตัวกลาง
หรือของเหลวท่ีสอง) ทํางานในชวงแรงดันตํ่า
3-12 บาร องศากรวยน้าํอยูระหวาง 20  -ํ120  ํ
ขนาดเม็ดน้ําในระบบอยูในระดับ Class 1 และ
Class 2

การสรางขนาดเม็ดน้าํ องศากรวยน้าํ ความ
เร็วฝอยน้าํ และอัตราการฉีด สามารถควบคุมได
อยางมีประสิทธิภาพดวยหัวฉีดของเหลวแฝด
อีกท้ังแรงดันอากาศท่ีพุงออกมาจากหัวฉีดจะพา
เม็ดน้าํไปยงัพืน้ท่ีเผาไหมในปริมาณท่ีเพยีงพอตอ
การหอหุมไฟซึง่ลวนมีผลตอการเพิม่ประสทิธภิาพ
การดับไฟของหัวฉีดของเหลวแฝด

หัวฉีดของเหลวแฝดมีใชอยางแพรหลาย
ในระบบฝอยน้าํละเอียดของภาคอุตสาหกรรมมา
นานหลายป เปนหัวฉีดท่ีเชือ่ถือได มีการอุดตัน
นอย รูฉีดกวาง บาํรุงรักษางายเพราะทํางานดวย
แรงดันตํ่า ท่ีสําคัญคือ สามารถใชสารทดแทน
ฮาลอนทีเ่ปนแกสหรอืแกสเฉือ่ยมาใชแทนอากาศ
ในการแยกอะตอมของน้าํ ท้ังนี ้หัวฉีดของเหลว
แฝดตองทํางานในชวงความดันตํ่า ดังนัน้ทอและ
สวนประกอบจึงใชแบบธรรมดาได โดยระบบนี้
เปนระบบหนึง่ท่ีไดรับการข้ึนบญัชมีาตรฐาน FM
(Factory Mutual) ใหเปนระบบดับเพลิงในหอง
เทอรไบน

จุดออนของระบบหัวฉีดของเหลวแฝด
ไดแก ระบบมีราคาแพงเพราะตองใชท้ังทอสงนาํ
และทอสงอากาศในเวลาเดียวกนั และยงัจะตอง
มีชองสะสมแรงดันไวใชงานอยางเพียงพอดวย

นอกจากนี ้ความเร็วฝอยน้าํยงัคอนขางตํ่าเพราะ
ใชแรงดันตํ่าเม่ือเทียบกับระบบท่ีใชแรงดันสูง
ซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานอยาง
หลีกเล่ียงไมได

เม่ือไมนานมานี ้สภาวิจยัแหงชาติแคนาดา
ไดทําการทดลองชนดิเต็มอัตราเพือ่เปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพระหวางระบบหัวฉีดของเหลวเด่ียว
แรงดันสงูกบัหัวฉีดของเหลวแฝดแรงดันตํ่า โดย
ระบบหัวฉีดของเหลวเด่ียวแรงดันสูงใชแรงดัน
70 บาร ฉีดน้ําท่ีอัตรา 78 ลิตร/นาที (Lpm)
ขณะท่ีหัวฉีดของเหลวแฝดแรงดันตํ่าใชแรงดันน้าํ
5.78 บาร และแรงดันอากาศ (ลม) 5.57 บาร ฉีด
น้าํท่ีอัตรา 70 ลิตร/นาที (Lpm) ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา การใชหัวฉีดของเหลวแฝดไม
สามารถดับไฟบางชนดิท่ีสามารถดับไดดวยหัวฉีด
ของเหลวเด่ียวแรงสูง และการเปล่ียนลักษณะ
การระบายอากาศเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอ
ประสทิธภิาพการดับไฟของหัวฉีดของเหลวแฝด
มากกวาหัวฉีดของเหลวเด่ียวแรงดันสูง

การสรางฝอยน้าํละเอยีดดวยวธิอีืน่
ทุกวันนี ้บรรดาผูผลิตตางๆพยายามคนคิด

วิธี สรางฝอยน้ําละเอียดใหมๆ ข้ึนมา ตัวอยาง
เชน วิธีฉีดแบบฉับพลันดวยของเหลวรอนจัด
(Flashing of Super-heated Liquid) วิธีนี้
สามารถสรางเม็ดน้ําท่ีมีความละเอียดสูงระดับ
แอโรซอล มีขนาด 20 ไมครอน โดยฉีดของเหลว
(น้ํา) ท่ีถูกทําใหรอนจัดออกจากท่ีเก็บภายใต
แรงดันอยางฉับพลัน เม็ดน้ําท่ีมีความละเอียด
สูงเปนพิเศษจะกระจายตัวไปท่ัวหอง เชื่อกันวา
ไฟจะถกูดับไดโดยงายเม่ือเม็ดน้าํความละเอียด
สูงเปนพิเศษกล่ันตัวเปนไอและทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในหองลดลง

ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาวิธีนี้ใชได
ผลดีในการระงับเหตุการระเบิดของฝุน (Dust
Explosion) แตในการดับไฟ เนือ่งจากมีมวลน้ํา
ไมเพียงพอจึงไมสามารถดับไฟท่ีไหมตูควบคุม
กระแสไฟฟาหรือสายไฟฟาใตพืน้ซึง่มักมีเปลวไฟ
ตลบหลังข้ึนมา นอกจากนี ้ยงัไมสามารถควบคุม

Dust Suppression System
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ทิศทางของฉีดฝอยน้าํท่ีฉีดฉับพลันดวยของเหลว
รอนจดั จากการทดสอบเปรียบเทียบกบัการฉีด
ดวยวิธอ่ืีน การฉีดฉับพลันดวยของเหลวรอนจดั
ไมสามารถดับไฟท่ีเกดิข้ึนในสถานประกอบการ
ทางอิเล็กทรอนิกสได

ยงัมีวิธสีรางฝอยน้าํละเอียดอ่ืนๆ รวมถงึ
หัวฉีดท่ีรวมเอาหลักการของหัวฉีดพนน้ําดวย
แรงดัน (Pressure Jet Nozzles) กบัหัวฉีดอัดน้าํ
(Impingement Nozzles) มารวมกันเปนหัวฉีด
พนน้าํดวยแรงดันท่ีมีการฉีดแกสไนโตรเจนเขา
ไปในทอน้ํา และหัวฉีดฝอยน้ําละเอียดแบบ
ฉับพลันท่ีนาํไปใชกับเคร่ืองดับเพลิงมือถอื ซึง่มี
รายงาน หัวฉีดฝอยน้ําละเอียดชนิดใหมเหลานี้
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพดับเพลิงไดเม่ือเทียบ
กับวิธีสรางฝอยน้าํละเอียดพื้นฐาน

ขอกําหนดฝอยน้ําละเอียด NFPA 750
Standard on Water Mist Fire Protection
Systems มีสาระสาํคัญดังตอไปนี้

บทที่ 4. ขอกําหนดทั่วไป (Chapter 4
General)

4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General)
4.11 การใชและขอจาํกัด
4.1.1.1 ระบบฝอยน้ําละเอียดอนุญาต

ใหใชงานอยางกวางขวางเพือ่ใหไดประสทิธภิาพ
ตามวัตถุประสงค รวมถึงงานตอไปนี้

(1) ดับเพลิง
(2) ระงับเหตุเพลิงไหม
(3) ควบคุมเพลิงไหม
(4) ควบคุมอุณหภูมิ

(5) ปกปองสวนท่ีสัมผัสเพลิงไหม
4.1.1.2 หามใชระบบฝอยน้ําละเอียด

โดยตรงกับวัตถุท่ีมีปฏิกิริยากับน้ําซึ่งจะทําให
เกดิปฏิกริิยารุนแรงหรือผลิตภัณฑเปนอันตราย
ออกมาเปนปริมาณมาก วัตถุดังกลาว ไดแก

(1) โลหะปฏิกริิยา เชน ลิเธียม โซเดียม
โปแตสเซียม แม็กนเีซียม ไททาเนียม ยูเรเนยีม
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 เบนซอยล-
คลอไรด และ อะลูมิเนียมคลอไรด

(6) ไฮไดรดส (Hydrides) เชน ลิเธียม-
อะลูมิเนียมไฮไดรด

(7) ออกซิฮาไลดส (Oxyhalides) เชน
ฟอนฟอรัสออกซิโบรไมด

(8) ไซเลนส (Silanes)  เชน ไตรคลอโร-
เมธิลไซเลน

(9) ซลัไฟดส (Sulfides) เชน ฟอสฟอรัส-
เพนตะซัลไฟด

(10) ไซนาเนตส (Cyanates) เชน เมธลิ-
ไอโซไซยาเนต

4.1.1.3 หามใชระบบฝอยน้ําละเอียด
โดยตรงกับแกสเหลวท่ีอุณหภูมิเยือกแข็ง (เชน
แกสธรรมชาติเหลว) ซึ่งจะเดือดอยางรุนแรง
เม่ือถูกทําใหรอนดวยน้ํา

4.2 ความปลอดภยั
4.2.1 ระยะหางท่ีปลอดภัยจากอุปกรณ

ไฟฟา (Electrical Clearances)
4.2.1.1 สวนประกอบของระบบท้ังหมด

ตองติดต้ังในระยะหางท่ีปลอดภัยขันตํ่าจากสวน
ประกอบของอุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดิน
อยูซึง่ไมไดปดคลุมหรือหุมฉนวนตามท่ีกําหนด
ไวในมาตรฐาน NFPA 70, National Electrical
Code

4.2.1.2 ในกรณีไมทราบคาระดับการ
ออกแบบฉนวนพื้นฐาน (BIL) และคาแรงดัน
ไฟฟาท่ีใชออกแบบติดต้ังระบบไฟฟา ใหใชคา
สูงสุดของระยะหางข้ันตํ่าท่ีระบุไว

4.2.1.3 ระยะหางลงดินท่ีเลือกจะตอง
เหมาะสมกับการทํางานของ BEL และการ
ปองกันแรงดันเกิดจากการเปด-ปดอุปกรณ
(Switching Surges) มากกวาจะคํานงึคาแรงดัน
ไฟฟาท่ีกําหนดไว

4.2.1.4 ระยะหางระหวางสวนใดๆ ของ
อุปกรณไฟฟาท่ีไมไดหุมฉนวนซึ่งกระแสไฟฟา
เดินอยูกับสวนใดๆ ของระบบฝอยน้ําละเอียด
จะตองไมนอยกวาระยะหางข้ันตํ่าระหวางท่ีใดๆ
ก็ตามกับสวนท่ีหุมฉนวนของระบบไฟฟา

4.2.2 ตวัแปรดานส่ิงแวดลอม (Environmental
Factors)

4.2.2.1 เม่ือเลือกระบบฝอยน้าํละเอียด
ใชปกปองพื้นท่ีอันตราย ตองพิจารณาเร่ืองผล
กระทบของน้ําท่ีลนออกมาสูสิ่งแวดลอม

บทที่ 5 การแบงประเภทพืน้ที่ครอบครอง
(Chapter 5 Classification of Occupancies)

5.1 การแบงประเภทพืน้ทีค่รอบครอง
(Classification of Occupancies)

5.1.1 การแบงประเภทพืน้ท่ีครอบครอง
ตามมาตรฐานนี้ใชในการออกแบบ ติดต้ัง และ



จายน้ําสําหรับระบบฝอยน้ําละเอียดเทานั้น
5.1.2 การแบงประเภทพืน้ท่ีครอบครอบ

นี้ไมมีวัตถุประสงคจะใหใชแบงประเภทพื้นท่ี
ครอบครองอันตรายท่ัวไป

5.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย (Light
Hazard Occupancies) เปนพืน้ท่ีครอบครองหรือ
สวนของพืน้ท่ีครอบครองอ่ืนท่ีปริมาณและ/หรือ
คุณสมบัติติดไฟไดของเชื้อเพลิงท่ีอยูภายใน
มีนอยและคาดการณวาเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึนจะมี
อัตราความรอนตํ่า

5.3 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
(Ordinary Hazard Occupancies)

5.3.1 พืน้ท่ีครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม 1 (Ordinary Hazard Occupancies, Group 1)
เปนพ้ืนทีค่รอบครองหรอืสวนของพ้ืนทีค่รอบครอง
อ่ืนท่ีเชื่อเพลิงภายในมีคุณสมบัติติดไฟไดตํ่า
แตปริมาณของเชื้อเพลิงดังกลาวมีปานกลาง
กองเชื้อเพลิงสูงไมเกนิ 8 ฟุต (2.4 เมตร) และ
คาดการณวาเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึนจะมีอัตราความ
รอนปานกลาง

5.3.2 พืน้ท่ีครอบครองอันตรายปานกลาง
กลุม 2 (Ordinary Hazard Occupancies, Group 2)
เปนพ้ืนทีค่รอบครองหรอืสวนของพ้ืนทีค่รอบครอง
อ่ืนท่ีเชื่อเพลิงภายในมีปริมาณและคุณสมบัติ
ติดไฟไดปานกลางจนถงึสงู กองเชือ้เพลิงท่ีปลอย
ความรอนออกมาในอัตราปานกลางมีความสูง
ไมเกนิ 12 ฟตุ (3.66 เมตร) และกองเชือ้เพลิงท่ี
ปลอยความรอนออกมาในอัตราสูงมีความสูง
ไมเกิน 8 ฟุต (2.4 เมตร)

5.4 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra
Hazard Occupancies)

5.4.1 พืน้ท่ีครอบครองอันตรายมากกลุม
1 (Extra Hazard Group 1) เปนพืน้ท่ีครอบครอง
หรือสวนของพืน้ท่ีครอบครองอ่ืนท่ีเชือ้เพลิงภาย
ในมีปริมาณและคุณสมบัติติดไฟไดระดับสูง
มาก มีฝุนและเศษเสนใย หรือวัตถอ่ืุนมีแนวโนม
จะติดไฟและไหมลามซึ่งเม่ือเกิดลุกไหมจะมี
อัตราการปลอยความรอนสูง โดยใชเชื้อเพลิง
ติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟท่ีมีอยูในพืน้ท่ีเพียง
เล็กนอยหรือไมใชเลย

5.4.2 พืน้ท่ีครอบครองอันตรายมากกลุม
2 (Extra Hazard Group 2) เปนพืน้ท่ีครอบครอง
หรือสวนของพื้นท่ีครอบครองอ่ืนท่ีมีของเหลว
ติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟเก็บไวในปริมาณ
ปานกลางถงึปริมาณมาก หรือพืน้ท่ีครอบครอง
ซึ่งมีการปกคลุมเชื้อเพลิงเปนสวนใหญ

5.5 ขอกําหนดพืน้ทีค่รอบครองพเิศษ
อนุญาตใหใชระบบฝอยน้ําละเอียดในพื้นท่ี
ครอบครองพเิศษหากอยูในบญัชรีายชือ่อุปกรณ
ท่ีใชงานไดในพื้นท่ีครอบครองดังกลาว

5.6 พื้นที่ครอบครองประเภทที่พักอาศัย
(Residential Occupancies)

5.6.1 พื้นท่ีครอบครองประเภทท่ีอยู
อาศัย รวมถึงอาคารความสูงสี่ชั้น และอาคาร

(5) การแบงประเภทพื้นท่ีครอบครอง
(Classification of occupancy)

7.2 การนาํระบบไปใชงาน
ระบบฝอยน้ําละเอียดท่ีนําไปใชงานมี 4

รูปแบบ ดังนี้
(1) ระบบใชงานเฉพาะจุด (Local-

application systems)
(2) ระบบใชงานท่ั วท้ั งหอง (Total

compartment application systems)
(3) ระบบใชงานพืน้ท่ีท่ีแบงออกเปนเขต

(Zoned application systems)
(4) ระบบฝอยน้าํละเอียดทนแทนระบบ

หัวกระจายน้ําอัตโนมัติ (Automatic sprinkler
alternative water mist application systems)

7.2.1 ระบบใชงานเฉพาะจุด (Local-
application systems)

7.2.1.1 ระบบใชงานเฉพาะจดุจะตอง

ตอไปนี้ตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน NFPA 101
และ Life Safety Code

(1) อาคารอพารทเมนต
(2) อาคารและหองใหเชาพักอาศัย
(3) สถานท่ีใหท่ีพักและการดูแล
(4) โรงแรม มานรูด หอพัก
5.6.2 ท่ีพักอาศัยสําหรับ 1 และ 2

ครอบครัว  หมายถึง อาคารท่ีสรางออกมาจาก
สวนใดๆ ของโครงสรางทาวนเฮาสโดยแยกจาก
สวนท่ีเหลือของทาวเฮาส มีอัตราความตานทาน
ไฟตามขอกาํหนดกฎหมายทองถิน่ซึง่จะมีไมเกนิ
2 หนวย มีวัตถปุระสงคเพือ่ใชงาน ใหเชา ใหเชา
ซือ้ เพือ่ใหมีการครอบครองสาํหรับการอยูอาศัย

บทที ่7 ขอกําหนดของระบบ (Chapter
7 System Requirements)

7.1 ขอกําหนดทัว่ไป
ระบบฝอยน้าํละเอียด ตองมีรายละเอียด

ของปจจัยสําคัญ 5 ประการ ไดแก
(1) การนําระบบไปใชงาน (System

application)
 (2) ชนิดหัวฉีด (Nozzle type)
(3) วิธีการทํางานของระบบ (System

operation method)
(4) ชนิดตัวกลางของระบบ (System

media type)
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ออกแบบและติดต้ังใหฝอยน้าํละเอียดครอบคลุม
ด นบนหรือรอบจุดอันตรายหรือวัตถุท่ีตองการ
ปกปองอยางสมบูรณ

7.2.1.2 ระบบใชงานเฉพาะจุดจะตอง
ออกแบบใหปกปองวัตถหุรืออันตรายในพืน้ท่ีปด
พื้นท่ีเปด หรือพืน้ท่ีโลงกลางแจง

7.2.1.3 ระบบใชงานเฉพาะจดุตองบงัคับ
การทํางานดวยหัวฉีดอัตโนมัติหรือดวยระบบ
ตรวจจับท่ีแยกเปนอิสระ

7.2.2 ระบบใชงานท่ัวท้ังหอง (Total
compartment application systems)

7.2.2.1 ระบบใชงานท่ัวท้ังหองจะตอง
ออกแบบและติดต้ังเพื่อใหการปกปองพื้นท่ีปด
หรือพื้นท่ีหองอยางสมบูรณ

7.2.2.2 การปกปองพื้นท่ีปดหรือพื้นท่ี
หองอยางสมบรูณตองไดมาจากการทํางานของ
หัวฉีดท้ังหมดภายในหองโดยพรอมกนัดวยการ
บังคับดวยมือหรือการทํางานอัตโนมัติ

7.2.3 ระบบใชงานในพื้นท่ีท่ีแบงออก
เปนเขต (Zoned application systems)

7.2.3.1 ระบบใชงานในพืน้ท่ีท่ีแบงออก
เปนเขตจะตองออกแบบเพือ่ปกปองสวนของหอง
ท่ีไดแบงเปนเขตไวแลวโดยการทํางานของกลุม
หัวฉีดท่ีเลือกไว

7.2.3.2 1 ระบบใชงานพื้นท่ีท่ีแบงออก
เปนเขต จะตองออกแบบและติดต้ังเพื่อใหการ
แพรกระจายของฝอยน้าํละเอียดครอบคลุมสวน
ของหองหรือพืน้ท่ีปดท่ีแบงเปนเขตไวแลวอยาง
สมบรูณซึง่ไดจากการทํางานพรอมกนัของกลุม
หัวฉีดท่ีเลือกไวสาํหรับสวนของหองโดยการบงัคับ
การทํางานดวยมือหรือบงัคับการทํางานอัตโนมัติ

7.2.3.3 ระบบใชงานในพืน้ท่ีท่ีแบงออก
เปนเขตจะตองบังคับการทํางานดวยหัวฉีด
อัตโนมัติหรือดวยระบบตรวจจบัท่ีแยกเปนอิสระ

7.2.4 ระบบฝอยน้ําละเอียดทนแทน
ระบบหัวกระจายน้าํอตัโนมัต ิ(Automatic  sprinkler
alternative water mist application systems)

7.2.4.1 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้ําอัตโนมัติตองออกแบบและ
ติดต้ังเพื่อใหการปองกันเพลิงไหมอัตโนมัติท่ัว
ท้ังอาคารหรือพื้นท่ี

7.2.4.2 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้าํอัตโนมัติตองอยูในบญัชรีายชือ่
ผลิตภัณฑสาํหรับปองกนัพืน้ท่ีตามประเภทการ
ครอบครองตามบทท่ี 5 ถาไมมีระบไุวเปนอยาง
อ่ืน ใหทําตามมาตรฐานนี้

7.2.4.3 ระบบฝอยน้ําละเอียดทดแทน
ระบบหัวระบายน้าํอัตโนมัติตองใชกับระบบทอ
เปยกหรือระบบทอแหง

7.2.4.4 ขอกําหนดตาม 7.2.4.3 ตอง
ไมนําไปใชในบริเวณซึ่งสภาพสิ่งแวดลอมหรือ
สภาพการทํางานมีผลกระทบตอการทํางาน
ไมวาจะเปนระบบเปยกหรือระบบแหง

7.3 ชนิดหัวฉีด (Nozzle Types)
หัวฉีดฝอยน้ําละเอียดตองเปนหนึ่งใน

สามของชนิดท่ีจําแนกไวดังตอไปนี้
(1) หัวฉีดอัตโนมัติ
(2) หัวฉีดกึง่อัตโนมัติ
(3) หัวฉีดลูกผสมใชงานไดหลายรูปแบบ
7.4 ขอกําหนดของระบบ (System

Requirements)

7.4.1 ระบบเปดทะลัก (Deluge Systems)
7.4.1.1 ระบบเปดทะลักตองใชหัวฉีดท่ี

ไมใชแบบอัตโนมัติ (หัวฉีดแบบเปด) ติดต้ังกับ
เครือขายทอเชือ่มตอกบัแหลงจายของเหลวผาน
วาลวควบคุมโดยระบบตรวจจบัท่ีแยกเปนอิสระ
ติดต้ังในพืน้ท่ีเดียวกนักบัหัวฉีดฝอยน้าํละเอียด

7.4.1.2 เม่ือวาลวทํางาน ของเหลวจะ
ไหลเขาไปในเครือขายทอและฉีดออกจากหัวฉีด
ท่ีจดุติดต้ัง

7.4.2 ระบบทอเปยก (Wet Pipe Systems)
ระบบทอเปยกตองใชหัวฉีดอัตโนมัติตอกับ
เครือขายทอท่ีมีนําอัดแรงดันสงเขาหัวฉีด

7.4.3 ระบบชะลอน้ําเขา (Preaction
Systems)

7.4.3.1 ระบบชะลอน้ําเขาตองใชหัวฉีด
อัตโนมัติตอเขากับเครือขายทอท่ีบรรจุแกสอัด
แรงดันไวภายในรวมกับระบบตรวจจับอิสระท่ี
ติดต้ังในพืน้ท่ีเดียวกันกับหัวฉีด

7.4.3.2 การทํางานของระบบตรวจจับ
เพลิงไหมตองเปนการบังคับการทํางานของ
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปดวาลวของทอท่ีบรรจุน้ํา
และแรงดันเพือ่สงไปยังหัวฉีด

7.4.3.3 ทออัดแรงดันของระบบชะลอน้าํ
เขาท้ังหมดตองไดรับการตรวจสอบเพือ่ใหม่ันใจ
วามีความครบถวนสมบูรณ

7.4.4 ระบบทอแหง (Dry Pipe Systems)
7.4.4.1 ระบบทอแหงตองใช หัวฉีด

อัตโนมัติตอเขากับเครือขายทอท่ีบรรจุแกสอัด
แรงดันไวภายใน

7.4.4.2 การสญูเสยีแรงดันภายในเครือ
ขายทอกระตุนใหวาลวควบคุมทํางานซึง่จะทําให
น้าํไหลเขาไปในเครือขายทอแลวตอไปยงัหัวฉีด

7.4.4.3 ทออัดแรงดันของระบบทอแหง
ท้ังหมดตองไดรับการตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา
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มีความครบถวนสมบูรณ
7.5 ชนิดตัวกลางของระบบ (System

media type)
ระบบฝอยน้ําละเอียดแบงออกเปน 2

ระบบตามชนิดของตัวกลาง ไดแก
(1) ของเหลวเด่ียว (Single fluid) ใชน้ํา

เทานั้น
(2) ของเหลวแฝด (Twin fluid) ใชน้าํกบั

อากาศ (อากาศคือของเหลวท่ีสอง)
7.6 ระบบสารตวัเตมิ (Additive Systems)
ผูผลิตสารตัวเติมหรือผูจาํหนายระบบจะ

ตองใหคําปรึกษาพรอมกบัใหขอมูลจาํเพาะดาน
ประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติ
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ ในกรณีสารตัวเติม
ถูกใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟ ตองใช
ในสัดสวนท่ีถูกตองตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว

บทสรปุ
ระบบฝอยน้าํละเอียดดับเพลิงเปนระบบ

ระงบัเหตุอัคคีภัยเชงิรุก เปนระบบท่ีเชือ่มตอกบั
น้ําสํารองและติดต้ังหัวฉีดท่ีมีความสามารถใน
การฉีดฝอยน้ําละเอียดต้ังแต 1 หัวข้ึนไป หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบฝอยน้ําละเอียดเปนวิธี
ปองกันอัคคีภัยโดยใชเม็ดน้ําท่ีมีความละเอียด
สูง ออกแบบมาเพื่อดับไฟในพื้นท่ีมีปริมาณน้ํา
จํากัด เม่ือเปรียบเทียบกับระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงมาตรฐาน (Standard Sprinkler Systems)

ระบบฝอยน้าํละเอียดนยิมติดต้ังในพืน้ท่ี
ซึง่ความเสยีหายเกดิจากน้าํใชดับเพลิงเปนปญหา
สาํคัญหรือในพืน้ท่ีมีปริมาณน้าํสาํรองจาํกดั โดย
เปนสารสะอาดดับเพลิง เหมาะสาํหรับติดต้ังใน
พื้นท่ีมีความออนไหว ท้ังนี้ ยังไมมีคําจํากัดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของ “ระบบฝอยน้ําดับเพลิง”
บางรายอธิบายวา เปนระบบหัวกระจายน้ําดับ
เพลิงประเภทหนึ่ง แตมี 2 สิ่งทําใหระบบฝอย
น้าํละเอียดแตกตางจากระบบหัวกระจายน้าํดับ
เพลิงท่ีใชงานท่ัวไป นัน่คือขนาดของเม็ดน้าํและ
แรงดันท่ีใชในการทํางาน

มาตรฐาน NFPA 750 ใหคําจํากัดความ
ของ “ระบบฝอยน้าํละเอยีด” ไววา เปนฝอยน้าํ
ละเอียดท่ีมีขนาดเม็ดน้าํตํ่ากวา 1000 ไมครอน
ในขณะท่ีถูกฉัดออกมาจากหัวฉีดท่ีความดัน
ใชงานสงูสดุ ซึง่ขนาดของเม็ดน้าํควบคุมโดยการ
ปรับระดับแรงดันท่ีใชฉีดน้าํผานหัวฉีดท่ีมีขนาด
รูเปดรับน้ําคงท่ี

ท้ังนี้ ระบบฝอยน้ําละเอียดดวยอุปกรณ
เดียวกนัสามารถทํางานไดดวยระบบเปด ระบบ

ทอเปยก ระบบแหง หรือระบบชะลอน้ําเขา
ความแตกตางกคื็อระบบฝอยน้าํละเอียดใชแกส
อัดความดันเปนตัวกลางแยกอะตอมของน้ํา
(สรางละอองน้าํ) โดยถกูสบูผานทอสปริงเคลอร
บางระบบใชเคร่ืองสูบแรงดันสูงแทนแกสเพื่อ
อัดน้ําใหเปนละอองเม่ือออกจากหัวฉีด ระบบ
ฝอยน้ําละเอียดสามารถนําไปใชไดท้ังแบบฉีด
เฉพาะจุดและแบบฉีดทวมหองคลายกับระบบ
สารสะอาดดับเพลิง

มีการศึกษาหลักการพืน้ฐานของการดับ
เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวและของแข็ง
ดวยฝอยน้าํละเอียดมาต้ังแตเม่ือ 60 ปกอน คือ
ในชวงกลางทศวรรษ 1950 ซึ่งมีการพัฒนา
ฮาลอนข้ึนมาใชงานแลวโดยฮาลอน 1301 และ
ฮาลอน 1211 เปนสารดับเพลิงชนิดเคมีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทาท่ีเคยสรางกันข้ึนมา
และกลายเปนระบบดับเพลิงท่ีไดรับความนิยม
อยางแพรหลายอยางรวดเร็ว

ประวัติการพัฒนาระบบฝอยน้ําละเอียด
ยุคใหมสามารถสบืคนไดจากเอกสาร/รายงาน
ของนักคนควาหลายทาน อาทิเชน Magnus
Arvidson, Zhigang Liu และ Andrew K. Kim
ตามขอเขียนของ Magnus Arvidson ระบบฝอย
น้ําละเอียดแรงดันสูงชนิดติดต้ังประจําท่ีเคร่ือง
แรกของโลกสรางข้ึนในประเทศสวีเดนชวงปลาย
ทศวรรษ 1970 ตอเนือ่งถงึทศวรรษ 1980 โดย
โอมาร เวสติ ฮาเกน อังเกริต คริสเตอร จเิซลสนั
และ แมตส โรแซนเดอร

โชคราย บุคคลท่ีริเร่ิมพัฒนาเทคโนโลยี
ฝอยน้าํละเอียดความดันสงูยคุใหมไมคอยประสบ

ความสาํเร็จเชงิพาณชิยเนือ่งจากไดผลตอบแทน
กลับมานอยจากการลงทุนดวยเงินจํานวนมาก
แตถึงกระนั้น ความคิดและความรูของพวกเขา
ไดกลายมาเปนพื้นฐานใหบริษัทอ่ืนๆ นํามาใช
ประโยชนในทางการคาและประสบความสาํเร็จ
หลายรายในเวลาตอมา

ความสาํเร็จเชงิพาณชิยของระบบฝอยน้าํ
ละเอียดท่ีนาํไปใชงานบนเรือในชวงตนทศวรรษ
1990 ซึ่ง Magnus Arvidson อธิบายวา มี 2
สาเหตุท่ีทําใหระบบฝอยน้าํละเอียดเปนท่ียอมรับ
นั่นคือ 1) การหามใชสารฮาลอน (2) อัคคีภัย
บนเรือโดยสารชื่อ “สแกนดิเนเวียนสตาร”
(Scandinavian Star) ในป 1990 การหามสาร
ฮาลอนสรางแรงกดดันองคการเดินเรือระหวาง
ประเทศ (IMO) ตองแสวงหาทางเลือกใหมใน
การปกปองหองเคร่ืองจักร ชองเก็บสินคา และ
พืน้ท่ีอ่ืนท่ีเคยติดต้ังสารฮาลอน

ไฟไหมเรือโดยสาร Scandinavian Star
ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 158 ราย ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยอยางขนานใหญ
รวมถงึการแกไขขอบงัคับระบบหัวกระจายน้าํดับ
เพลิง (Fire Sprinkler Systems) ท่ีติดต้ังในพืน้ท่ี

The Scandinavian Star Burning
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พกัอาศัยและพืน้ท่ีสาธารณะท้ังเรือใหมและเรือ
ท่ีใหบริการอยูแลว แตระบบฝอยน้ําละเอียดยัง
ไมมีการนาํมาใชงานจริงจนกระท่ังสารฮาลอนเร่ิม
หมดไปในชวงทศวรรษ 1990 ภายใต “พธิสีาร
มอนทรีออล” (Montreal Protocol) ท่ีประกาศ
ในป 1987

จากการศึกษาวิจยัเม่ือไมนานมานีพ้บวา
เทคโนโลยีฝอยน้ําละเอียดมีแนวโนมจะเขามา
แทนท่ีเทคนคิปองกนัอัคคีภัยท่ีใชกนัอยูในปจจบุนั
แตไมเปนท่ียอมรับดานสิ่งแวดลอมอีกตอไป
หรือเปนคําตอบของปญหาระบบปองกนัอัคคีภัย
ท่ีมีใชงานมายาวนานแตใหประสทิธภิาพไมเปน
ท่ีพงึพอใจ

ท้ังนี้ ประสิทธิภาพของฝอยน้ําละเอียด
ข้ึนอยูกบัปจจยัหลายประการรวมถงึความเร็วใน
การฉีดฝอยน้ํา องศาการฉีดฝอยน้ํา ขนาดของ
เม็ดน้ํา และพื้นท่ีท่ีฝอยน้ําครอบคลุม

หัวฉีดฝอยน้าํธรรมดาและหัวกระจายน้าํ
ดับเพลิงหรือสปริงเคลอรดับไฟดวยกระบวนการ
ทําใหผิวหนาเชื้ อเพลิงเปยกและเย็นลงดวย
น้ําเม็ดใหญ เม่ือเปรียบเทียบขนาดเม็ดน้ํากับ
ระบบสปริงเคลอร ระบบฝอยน้ําละเอียดจะเล็ก
กวาหลายเทา ในบางระบบเม็ดน้ําของระบบ
ฝอยน้าํละเอียดเล็กมาก ประมาณ 10 ไมครอน
ซึง่เม่ือเม็ดน้าํขนาดเล็กเหลานีเ้ขาไปในเปลวไฟ
จะมีการแลกเปล่ียนความรอนอยางรวดเร็วทําให
ไฟเยน็ลง เนือ่งจากความรอนสวนหนึง่จะถกูดึง
มาใช เพื่ อเปล่ี ยนเม็ดน้ําใหกลายเปนไอน้ํา
จากนั้นไอน้ําจะขับไลและเขาแทนท่ีออกซิเจน
ทําใหไฟดับลง ดวยวิธีการทําใหไฟเย็นลง (ลด
อุณหภูมิ) การขับไลออกซิเจน และดูดซับรังสี
ความรอนทําใหฝอยน้ําละเอียดสามารถดับไฟ
ไดอยางรวดเร็ว

น้ํามีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีเหมาะสม
สาํหรับใชดับไฟ น้าํมีความจคุวามรอนสงูและใช
ความรอนในการกล่ันตัวเปนไอ สามารถดูดซบั

ความรอนจากเปลวไฟและเชือ้ไดในปริมาณมาก
ในคราวเดียว น้าํยังขยายตัวได 1700 เทา เม่ือ
กล่ันตัวเปนไอน้ําสามารถทําใหออกซิเจนและ
ไอสารเชื้อท่ีอยูรอบๆ เจือจางลงได

เม่ืออยูรูปเม็ดน้ําละเอียด ประสิทธิภาพ
ในการดับไฟของน้าํจะยิง่สงูข้ึนเนือ่งจากสามารถ
ขยายพืน้ท่ีผวิหนาเพือ่ใชในการดูดซบัความรอน
และการกล่ันตัวเปนไอในคราวเดียวกนัไดอยาง
ครอบคลุมเปนบริเวณกวาง

เม่ือน้าํถกูฉีดเขาไปในหองเกิดเพลิงไหม
ไมไดหมายความวา ปริมาณน้ําท้ังหมดในรูป
ของฝอยน้ําจะถูกใชในการดับไฟโดยตรง จาก
รายงาน การวิจยัของ  Zhigang Liu และ Andrew
K. Kim เม็ดน้ําจากฝอยน้ําท่ีฉีดออกไปจะถูก
แยกออกเปนสวนๆ ดังนี้

 เม็ดน้าํท่ีปลิวออกไปกอนถงึเพลิงไหม
 เม็ดน้าํท่ีทําลายเปลวไฟหรือเขาไป ถงึ

ผวิเชือ้เพลิงท่ีอยูภายใตเปลวไฟซึง่กาํลังลุกไหม
เพื่อยอยสลายแลวกล่ันตัวเปนไอ (Pyrolysis)
โดยเม็ดน้ําละเอียดจะขัดขวางกระบวนการนี้
ดวยการทําผิวเชื้ อเพลิงเย็นลง และไอน้ําจะ
เจอืจางออกซเิจน

 เม็ดน้ําท่ีพุงชนผนัง พื้น และเพดาน
ของหองแลวทําความเยน็สวนตางๆ เหลานี ้ถามี
ความรอน หรือไมก็รวมตัวแลวไหลออกไป

 เม็ดน้าํท่ีกล่ันตัวเปนไอขณะเคล่ือนตัว
ภายในหองแลวทําความเย็นเปลวไฟ ไอแกส
รอน ตัวหอง และพื้นผิวอ่ืนๆ

 เม็ดน้ําท่ี ทําให เชื้ อเพลิงติดไฟงาย
เปยกชื้นกอนไฟจะลามมาถึง

Braidech, M.M. และ Rasbash, D.J. ระบุ
มี 2 กลไกท่ีฝอยน้าํละเอียดใชดับไฟ ไดแก การ
ขจัดความรอนและการไลออกซิเจนซึ่งเปนผล
มาจากการกล่ันเปนไอของฝอยน้ําละเอียดใน
พื้นท่ีโดยรอบเพลิงไหม อยางไรก็ตาม รายงาน
การวิจัยลาสดุชีใ้หเห็นวา มีกลไกอ่ืนๆ รวมดวย
เชน การลดความเขมขนของการแผรังสีความ
รอนและผลกระทบจากพลังงานจลนท่ีมีผลทําให
ไฟดับจากการใชฝอยน้ําละเอียด

ปจจยัหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนใน
การสรางประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ฝอยน้ําละเอียดคือ แรงดันในระบบ (System
Pressure) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดขนาดเม็ดน้ํา
และการกระจายตัวเม่ืออกจากหัวฉีด รวมไปถึง
ความเร็วและความแรงของเม็ดน้าํในการพุงเขา
สูเปาหมายเพือ่ลมเปลวไฟและทะลุเขาไปจนถงึ
เนือ้เชือ้เพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 750 แรงดัน
ในระบบฝอยน้ําละเอียดแบงออกเปน 3 ระดับ
ไดแก

 แรงดันต่ํา (Low Pressure System)
ในระบบแรงดันตํ่า น้ําจะไหลไปตามทอ

ท่ีความดันระดับใกลเคียงกบัระบบหัวกระจายน้าํ
ดับเพลิง (สปริงเคลอร) มาตรฐาน โดยแรงดัน
น้ําในระบบนอยกวา 12.5 บาร (175 ปอนด/
ตารางนิ้ว) ใชติดต้ังในหองหรือพื้นท่ีเปดขนาด
ใหญและในหองปดทึบสําหรับการปกปองแบบ
ฉีดหัวหองเชนเดียวกบัแบบฉีดเฉพาะจดุ เหมาะ
สาํหรับใชปองกนัในโรงเกบ็อากาศยาน โรงเกบ็
รถบรรทุกน้ํามัน ลานจอดรถ ระบบแรงดันตํ่า
ใชหัวฉีดฝงลงในพืน้เพือ่ดับไฟใตทองเคร่ืองบิน
หรือรถยนต บางพื้นท่ีมีหัวฉีดติดต้ังท่ีเพดาน
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รวมดวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
 ระบบแรงดันปานกลาง (Intermediate

Pressure System)
ระบบแรงดันปานกลางมีใช ในพื้ นท่ี

ปดลอมขนาดใหญทางอุตสาหกรรม ความดัน
ท่ีใชอยูในระหวาง 12.5-35 บาร (175-500
ปอนด/ตารางนิว้) ระบบจะสรางเม็ดน้าํท่ีใหการ
ไหลเวียนและคงอยูเปนเวลานานในพืน้ท่ีปกปอง
มีประสิทธิภาพสูงในการทําความเย็นเปลวไฟ
และลดปริมาณออกซิเจน

 ระบบแรงดันสูง (High Pressure
System)

ระบบแรงดันสูงใชหัวฉีดจํานวนไมมาก
และใชปริมาณน้ําในการดับไฟนอยกวาระบบ
ความดันตํ่าและความดันปานกลาง แตทอท่ีใช
ตองมีความทนทานตอความดันท่ีมากกวา 35
บาร (500 ปอนด/ตารางนิว้) สามารถผลิตเม็ด
น้าํขนาดเล็กกวาสองระบบท่ีกลาวไปแลว ดังนัน้
จงึมีประสทิธภิาพสงูกวาในการดูดซบัความรอน
และทําความเย็นผิวหนาเชื้อเพลิง ซึ่งในทาง
เทคนิคแลว ระบบแรงดันสูงจะใชแรงดันน้ําสูง
กวา 50 บาร ไปจนถึง 100 บาร

ในการทํางานของระบบฝอยน้ําละเอียด
มีสวนประกอบท่ีสาํคัญ ไดแก หัวฉีด (Nozzles)
ทอ (Piping) เคร่ืองสบูน้าํ (Pump) ระบบตรวจจบั
(Detection System) และ ระบบบังคับการ
ทํางาน (Actuation System)

หัวฉีด (Nozzles) หัวฉีดฝอยน้ําละเอียด
เปนแบบกระตุนการทํางานดวยความรอน โดย
หัวหลอดแกวตอบสนองเร็วมีอุณหภูมิทํางาน
1350  -ํ6500   ํF (732  -ํ3593   ํC) มีรหัสสี
กาํกบัชนดิของหัวฉีด ภายในหัวฉีดมีตัวกรองเพือ่
ไมใหน้าํสกปรกไหลเขาระบบ สวนใหญออกแบบ
มาเพือ่ใชในอาคารท่ีพกัอาศัยหรือ พืน้ท่ีบริการ
หัวฉีดประเภทอ่ืนไมใชหลอดแกว แตเปนหัวฉีด
ท่ีเปดดวยวาลวซึ่งบังคับการทํางานไดท้ังแบบ
บงัคับดวยมือ (แมนวล) และแบบอัตโนมัติจาก
สัญญาณไฟฟา ไฮโดรลิก หรือแรงดันอากาศ มี
การนาํหัวฉีดหลายขนาดมาใชรวมกนัข้ึนอยูกบั
ระดับอันตรายของอัคคีภัย ท้ังนีมี้หัวฉีดสาํหรับ
ฉีดทวมหองและฉีดเฉพาะจุดตามมาตรฐาน
NFPA 750 หัวฉีดใชในวัตถปุระสงคพเิศษมีหนึง่
รูฉีดหรือมากกวาสาํหรับ รางและสงฝอยน้าํ โดย
มีท้ังแบบอัตโนมัติ ไมใชอัตโนมัติ และแบบผสม

ทอ (Piping) ทอในระบบฝอยน้าํละเอียด
เปนทอเล็ก มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอย ทํา

ดวยเหล็กกลาไรสนมิ หรืออัลลอยทองแดง ตรง
ปลายทอท่ีเปนจุดเชื่อมตอสงน้ําแตละแหงตอง
มีไสกรองหรือตัวกัน้สิง่สกปรกหรือเศษผง

เครือ่งสบูน้าํ (Pump) โดยท่ัวไปใชเคร่ือง
สบูน้าํแบบแรงเหว่ียงหนศูีนยกลาง (Centrifugal
Fire Pumps)  สาํหรับระบบแรงดันตํ่าและแรงดัน
ปานกลาง สวนระบบแรงดันสูงใชเคร่ืองสูบน้ํา

compartment application systems)
(3) ระบบใชงานพืน้ท่ีท่ีแบงออกเปนเขต

(Zoned application systems)
(4) ระบบฝอยน้าํละเอียดทนแทนระบบ

หัวระบายน้ําอัตโนมัติ (Automatic sprinkler
alternative water mist application systems)

แตท่ีมีการนําไปใชงานท่ัวไป ยังมีอีก 2
ระบบ คือ ระบบสายฉีดมือถอื (Hand Hose Line
System) และถงัดับเพลิงชนดิยกห้ิว (Hand Held
Fire Extinguishers)

ระบบสายฉีดมือถือ (Hand Hose Line
System)

ระบบสายฉดีมอืถอืประกอบดวยเครือ่งยนต
สรางแรงดันสูงขับเคล่ือนดวยเชื้ อเพลิงหรือ
กระแสไฟฟา หัวฉีดฝอยน้าํละเอียดท่ีมีคุณสมบตั ิ
ครบถวน รวมถงึมวนสายฉีดและถงัน้าํ ตัวอยาง
ผลิตภัณฑมีชือ่วา “Fire Pack” ของบริษทั นวิเอจ

Total Compartment Application System

แบบแทนท่ี (Positive Displacement Pumps)
โดยเคร่ืองสบูน้าํดังกลาวท้ังหมดใชการขับเคล่ือน
ดวยไฟฟา ดีเซล หรือแกส ถูกออกแบบมาให
สรางแรงดันและสงน้ําในอัตราไหลสูงกวาคา
ตองการ 10% เปนอยางนอย ในการติดต้ังตอง
มีแผนโลหะรองเพื่อใหไดสมรรถนะและแรงดัน
ตามอัตรากําหนดของเคร่ืองสูบน้ําแตละตัว

ระบบตรวจจับ (Detection System) โดย
ปกติท่ัวไป ระบบตรวจจับท่ีใชกับระบบฝอยน้ํา
ละเอียด จะเปนแบบตรวจจบัควันชนดิตรวจจับ
ไดลวงหนา (Very Early Smoke Detection) หรือ
ท่ีเรียกวาแบบทอสุมดูดอากาศ (Air Aspirating)
ท้ังนี ้ระบบตรวจจบัท้ังหมดท่ีใชบงัคับการทํางาน
ของระบบฝอยน้าํละเอียดตองเปนชนดิอัตโนมัติ

ระบบบงัคบัการทาํงาน (Actuation System)
ในกรณฉุีกเฉิน การบงัคับระบบฝอยน้าํละเอียด
ใหทํางานตองเปนแบบบงัคับดวยมืออยางเดียว
เทานัน้ โดยอุปกรณบงัคับการทํางานตองเขาถงึ
ไดงายและสามารถสงัเกตเห็นไดชัดเจน

ในสวนของการนําระบบฝอยน้ําละเอียด
ไปใชงาน มาตรฐาน NFPA 750 กําหนดไว 4
ระบบ ไดแก

1)  ระบบใชงานเฉพาะจุด (Local-
application systems)

(2) ระบบใชงานท่ั วท้ั งหอง (Total

Fire Pack : Hand Hose Line System

Water Mist Sistem in Railway Station
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(Newage) ประเทศอินเดีย ออกแบบใหใชแบบ
บงัคับดวยมือ (Manual) เพือ่ฉีดฝอยน้าํละเอียด
ไปท่ีเพลิงไหมโดยตรง เคร่ืองยนตอัดแรงดันให
กาํลัง 13 แรงมา แรงดันในการใชงาน 100 บาร
สายฉีดยาว 30 เมตร ความจุดถงัน้าํ 100 ลิตร
ความจุดถังโฟม 20 ลิตร และโคมไฟสองสวาง
1 ชดุ ระบบมีอัตราไหล 23 ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน
100 บาร สามารถสรางและสงฝอยน้าํละเอียด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถบรรทุก
บนรถเพือ่ความสะดวกในการระงบัเหตุกลางแจง
และการเขาถึงท่ีเกิดเหตุในสถานท่ียากลําบาก

ถงัดบัเพลงิชนดิยกห้ิว (Hand Held Fire
Extinguishers)

ถงัดับเพลิงชนดิยกห้ิวท่ีเปนฝอยน้าํละเอียด
เปนเคร่ืองดับเพลิงท่ีสะอาดและไมมีความเสีย่ง
ในการใชงานสาํหรับนกัดับเพลิงหรือผูอยูในพืน้ท่ี
พิเศษ เชน โรงพยาบาลหรือสถานดูแลสุขภาพ
อีกท้ังยงัสามารถปกปองหองอุปกรณไฟฟาและ
อุปกรณโทรคมนาคมได เนือ่งจากระบบฝอยน้าํ
ละเอียดไมมีอันตรายจากกระแสไฟฟา

ในด านคุณสมบั ติการดับไฟ ระบบ
ฝอยน้ําละเอียดสามารถดับไฟไดท้ังประเภท A,
B, C และ K

ไฟประเภท A (Class A Fires)
ระบบฝอยน้ําละเอียดสามารถดับไฟ

Class A จากเชือ้เพลิงหลายชนดิ ไมวาจะเปนไม
กระดาษ เสื้อผา เสนใย ยาง และพลาสติกบาง
ชนดิ สามารถดับไฟไดดีในอาคารสงู อาคารท่ีพกั
อาศัยโดยใชวิธีฉีดท่ัวท้ังหอง นอกจากนี้ยังใช

ติดต้ังในหองโดยสารบนเรือ หองประชุม หอง
โถงโรงแรม หองสมุด หองเก็บเอกสารสําคัญ
หองแสดงงานศิลปะ สถานท่ีสําคัญ/โบราณ
สถาน คลังสินคา และอ่ืนๆ ท่ีมีเชื้อเพลิง Class
A เก็บไวภายใน

ไฟประเภท B (Class B Fires)
ไฟประเภท B เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปน

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน แอลกอฮอล
อีเธอร จาระบีและแกส มีจุดกาํเนิดใหหองหมอ
ไอน้าํ หองเคร่ืองจกัร หองพนสเปรย หองกงัหัน
แกส อุโมงครถยนตและรถไฟ โรงกล่ันน้าํมัน โรง
ผลิตแกส โรงงานปโตรเคมี สายพานลําเลียงวัตถุ
ฯลฯ ซึง่สามารถปองกนัเพลิงไหมดวยระบบฝอย
น้ําละเอียดแบบฉีดทวมหองและฉีดเฉพาะจุด

ไฟประเภท ซี (Class C Fires)
ระบบฝอยน้าํละเอียดมีประสทิธภิาพดับไฟ

ประเภทซทีีเ่กิดจากหรอืเก่ียวของกับอุปกรณไฟฟา
ท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยูไดเชนกัน ใชปกปอง
พื้นท่ี เชน หองคอมพิวเตอร ศูนยโทรคมนาคม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สายไฟฟา สายเคเบิ้ล
แผงวงจรไฟฟา หมอแปลง หองสวิทชเกียร
ระบบไฟฟา สถานีรถไฟใตดินและตูโดยสารรถ
ไฟฟา ท้ังนี้ อันตรายจากไฟฟาชอตจากการใช
ฝอยน้าํละเอียดท่ีมีตอผูปฏิบติังานระงบัเหตุและ
ผูอยูอาศัยในพืน้ท่ีปกปองมีนอยมาก นอกจากนี้
ฝอยน้าํละเอียดยงัมีคุณสมบติัในการขจดัอนภุาค
คารบอนท่ีอยูในควัน ทําใหลดเขมาและเศษผง
ท่ีอาจทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหายลงไปได นยิม
ใชท้ังแบบฉีดทวมหองและฉีดเฉพาะจุด

Class K Fire Suppression System (Water Mist Technology)

ไฟประเภท K (Class K Fires)
ไฟประเภทเคเกดิจากการลุกไหมของน้าํมัน

หรือไขมันปรุงอาหาร เปนไฟเกดิข้ึนในครัวขณะ
ปรุงอาหารท่ีขาดความระมัดระวังหรือในลักษณะ
ท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม เชื้อเพลงหลักคือ
น้ํามันทอดอาหารท้ังน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว
แตน้ํามันพืชไมวาจะเปนน้าํมันปาลม น้าํมันถัว่
เหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามันมะกอก น้ํามันงา
น้ํามนคาโนลา และน้ํามันรําขาว จะติดไฟไดดี
กวาและใหความรอนสูงกวาเม่ือเกิดลุกไหม
ท้ังนี้ ระบบฝอยน้ําละเอียดแบบฉีดเฉพาะจุด
สามารถดับไฟประเภทนีไ้ดอยางมีประสทิธภิาพ
เชนเดียวกัน โดยเม็ดน้าํขนาดเล็กจะชวยดูดซบั
ความรอนและไลออกซิเจน อีกท้ังไมทําใหเกิด
ปฏิกิริยากับน้ํามันรอนแตอยางไร
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