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จะทําใหเกิดเสียงดัง ระดับเสียง (Sound Level)
สูงกวา 130 dBA ซึ่งระดับเสียงดังกลาวสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ Hard
Disk Drive (HDD) หรืออาจมากจนทําใหเกิด
ความเสียหาย
ใน 10 ปที่ผานมาธุรกิจ Data Center มี
อัตราการเติบโตสูงมากทั้งในและตางประเทศ
โดยธุรกิจดังกลาวมีการลงทุนสูงดานอุปกรณที่
ทันสมัยเพือ่ เก็บรักษาขอมูลในปริมาณสูงและการ
ใชงานทีร่ วดเร็ว และขอมูลดังกลาวมีความสําคัญ
สูงตอการดําเนินธุรกิจ ระบบดับเพลิงพิเศษ เชน
ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ ว ยสารสะอาดหรือระบบ

ดับเพลิงดวยกาซจึงมักถูกเลือกเพื่อใชปองกัน
ทรั พย สิ นและข อมู ลจากเหตุ เพลิ งไหม อย าง
แพรหลายแทนระบบดับเพลิงดวยน้ํา
ในป 2008 มีรายงานวาระบบ Computer
ในศูนย Data Center เสียหายหลังจากที่ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติดวยสารสะอาดทํางาน ภาย
หลังเหตุการณดงั กลาวผูผ ลิตอุปกรณ Computer

และผู ผลิตระบบระบบดับเพลิงชั้ นนํา รวมถึง
สถาบันตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไดศกึ ษาหาสาเหตุของ
ผลกระทบดังกลาวซึง่ ไดขอ สรุปวาระบบดับเพลิง
อัตโนมัติประเภท Total Flooding เชน ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตดิ ว ยสารสะอาดตามมาตรฐาน
NFPA 2001, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ
คารบอนไดออกไซด เมื่อระบบเหลานี้ทํางาน

เหตุการณ ING Bank ประเทศโรมาเนีย
ไมสามารถใหบริการไดเปนเวลา 10 ช.ม. จาก
สาเหตุทดสอบระบบดับดับเพลิง
“วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา นมา
ตัง้ แตเวลา 13.00 -23.00 น. ตามเวลาทองถิน่
ลูกคาของธนาคาร ING ประเทศโรมาเนีย ไม
สามารถเบิกถอนเงินไดเนือ่ งจากระบบคอมพิวเตอร
ของธนาคารเสียหาย โดยสาเหตุเกิดจากเสียงที่
เกิดจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภท Total
Flooding ทํางาน และตองใชเวลา 10 ชั่วโมงใน
การกูคืนระบบ” [ทีม่ า: BBC NEWS (http://
www.bbc.com/news/technology-37337868)]
วิเคราะหสาเหตุ
ปจจุบนั อุปกรณ Hard Disk Drive (HDD)
มีการพัฒนาใหมรี ะบบการอานและบันทึกขอมูล
ดวยความเร็วสูง ทําใหอุปกรณมีความออนไหว
ตอการสั่นสะเทือน
โดยผูผ ลิต Hard Disk Drive (HDD) และ
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ผู ผลิตระบบดับเพลิงชั้ นนําตางหาสาเหตุของ
เหตุการณดงั กลาวและไดขอ สรุปวา ระดับเสียงที่
สูงกวา 110 dBA สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การทํางานของ Hard Disk Drive (HDD) และบาง
กรณีอาจมากจนทําให HDD เกิดความเสียหาย
เสียงทําให HDD เสียหายไดอยางไร?
“เสียง” เปนพลังงานรูปหนึ่งที่เดินทาง
ผานตัวกลางในรูปแบบของคลืน่ เสียงโดยพลังงาน
ดังกลาวสามารถทําเกิดแรงสั่นสะเทือน ดังนั้น
เสียงจึงสามารถทําใหอปุ กรณ HDD เสียหายได

จากแรงสั่นสะเทือนที่เสียงเดินทางผานอากาศ
ในรู ปแบบของคลื่ นเสี ยง และทําให อุ ป กรณ
HDD เกิดการสัน่ สะเทือนระหวางทีอ่ ปุ กรณกาํ ลัง
ทํางาน สงผลใหหวั อาน หัวบันทึก เกิดการขูดขีด
หรือกระแทกกับแผนบันทึกจนอุปกรณเสียหาย
ระบบดับเพลิงประเภท Total Flooding
เกิดเสียงดังไดอยางไร?
การทํางานของระบบดับเพลิงประเภท
Total Flooding จะทําการปลอยสารดับเพลิง
ผานหัวฉีดซึ่งจะมีรู Orifice ขนาดเล็กดวยความ
เร็วสูง โดยทุกระบบจะมีความเร็วของสารดับ
เพลิงทีผ่ า นหัวฉีดในระดับเดียวกัน ซึง่ เหตุการณ
ดังกลาวจะสรางระดับเสียงในระดับ 130 dBA

การแกไข
ผูผ ลิตระบบดับเพลิงชัน้ นําทราบถึงปญหา
ดังกลาวและคิดคนวิธกี ารเพือ่ แกไขปญหาดังกลาว
โดยมีขอแนะนําดังนี้
1) ยื ดเวลาในการปล อยสารดั บเพลิ ง
NFPA2001 ไดมีการปรับปรุงขอกําหนดเรื่อง
ระยะเวลาปลอยสารดับเพลิงดวยกาซเฉือ่ ยจาก
ภายใน 1 นาที เปนภายใน 2 นาที สําหรับไฟ
ชนิด Class A และ Class C เพือ่ ลดความเร็วของ
สารดับเพลิงทีห่ วั ฉีดลง (จากการยืดเวลาปลอย
สารดับเพลิงสามารถทําใหระดับเสียงลดลงได
ประมาณ 3 dBA)
2) ติดตัง้ อุปกรณซบั เสียงที่ Server Rack

และผนังหอง เพือ่ ลดระดับเสียงที่จะเดินทางไป
ยังอุปกรณ HDD
3) ปดระบบ SERVER กอนฉีดสารดับ
เพลิง วิธีนี้ จะสามารถปองกันการเสียหายได
100% แตในทางปฏิบตั เิ ปนไปไดยาก เนือ่ งจาก
ระบบ SERVER ใชเวลาในการปดระบบคอนขาง
นาน ซึ่งในสถานการณจริงไมสามารถรอได
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วา ระบบที่ทานออกแบบ ที่กําลังจะติดตั้ง หรือ
ทีม่ อี ยู ไดมกี ารออกแบบหรือเลือกใชเทคโนโลยี
ที่สามารถปองกันเหตุการณดังกลาวไดหรือไม
และควรปรับปรุงเลือกใชระบบทีส่ ามารถปองกัน
เหตุการณดงั กลาวได เพือ่ ใหทรัพยสนิ และธุรกิจ
ของทานมีความปลอดภัย
4) ติดตั้งหัวฉีดชนิดเสียงเงียบ (Lower
Noise Nozzle) โดยอุปกรณดังกลาวสามารถ
ชวยลดปญหาดังกลาวไดมากหรือนอยขึน้ อยูก บั
เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบของแตผูผลิต
ซึ่งปจจุบันมีทั้งที่สามารถลดระดับเสียงไดโดย
เพียงแคเปลี่ยนหัวฉีดและชนิดที่เปลี่ยนหัวฉีด
และตองดําเนินการอื่นๆประกอบดวย
เพื่ อให เ กิ ด ความปลอดภั ย ต อ ระบบ
Computer และอุปกรณ Hard Disk Drive ผู
ออกแบบ ผูดูแลระบบ และผูเกี่ยวของควรให
ความสําคัญกับผลกระทบดังกลาวและตรวจสอบ
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