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ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดตดิ ตัง้
ประจําที่เปนระบบดับเพลิงดวยแกสชนิดหนึ่ง
ซึง่ นิยมติดตัง้ ตามสถานทีต่ า งๆ อยางกวางขวาง
รวมทั้งบนเรือเดินสมุทร
ขอดีของระบบดับเพลิงดวยแกส
 ไมสร างความเสีย หายใหกับอุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณสอื่ สารและอุปกรณไฟฟา
 ใช เวลาน อยในการความสะอาดและ
จัดการพืน้ ทีห่ ลังจากไฟดับ
แตก็มีขอเสีย เชน
 แก ส ดั บ เพลิ ง บางชนิ ดเป น อั น ตราย
ตอมนุษย
 โดยสวนใหญ ระบบแกสใหความเย็น
ไดนอยกวาระบบดับเพลิงดวยน้ํา
 มีปริมาณแกสที่ใชดับเพลิงจํากัดตาม
ขนาดของทีบ่ รรจุ ตางกับการใชนา้ํ ทีส่ ามารถสง
น้ําเขาไปดับเพลิงอยางตอเนื่องไดไมจาํ กัด
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนสาร
ผสมของสารคารบอนกับออกซิเจน ที่อุณหภูมิ
และความดันบรรยากาศ เปนแกสไมมีสี ไมมี
กลิ่น และไมเปนตัวนําไฟฟา หนักกวาอากาศ
ประมาณ 50% ใหการทําความเย็นที่นาพอใจ
แมอยูในระดับจํากัด และแกสจะแพรกระจายสู
บรรยากาศหลังจากฉีดดับเพลิงทําใหไมทงิ้ คราบ
สกปรกไว
เนือ่ งจากแกสคารบอนไดออกไซดทาํ ให
ออกซิเจนในบรรยากาศลดลงทําใหไมเอือ้ อํานวย
ตอสิ่งมีชีวิต อัตราสวนผสม 6%-7% เปนขีด
จํากัดต่ําสุดที่สามารถทําอันตรายตอมนุษยได

ที่อัตราสวนผสมต่ํากวา 10% มนุษยสวนใหญ
จะหมด สติภายในระยะเวลาสัน้ ๆ ดวยเหตุนเี้ อง
กอนจะปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกมา
ดับเพลิงจะตองแนใจวาคนในหองนัน้ ทัง้ หมดได
อพยพออกมาขางนอกเรียบรอยแลว
ประสิทธิภาพดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดมปี ระสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟ Class A (ไม กระดาษ ฯลฯ) Class B
(ของเหลว/แกสไวไฟ) Class C (อุปกรณไฟฟา)
โดยการเขาแทนทีอ่ อกซิเจนทีจ่ าํ เปนตอการเผาไหม
อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซดจะตองมี
ปริมาณเพียงพอตอการลดความรอนของเพลิงไหม
ใหลงมาอยูในระดับต่ํากวาอุณหภูมจิ ุดติดไฟได
ดวยตัวเอง (Auto-ignition Temperature) การลด
ปริมาณออกซิเจนเหลือ 15% เพียงพอสําหรับ
การดับไฟซึง่ การเพิม่ ปริมาณคารบอนไดออกไซด
เปน 28.5% สามารถทําใหออกซิเจนมีปริมาณ
ลดลงเหลือ 15% แตตอ งทําใหอตั ราสวนผสมของ

คารบอนไดออกไซดคงอยูใ นระดับนี้ (28.5%)
ตอไปเนือ่ งจากมีแกสบางสวนเล็ดรอดหรือรัว่ ซึม
ออกไปจนอาจมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับดับไฟ
ทัง้ นี้ คารบอนไดออกไซดไมสามารถดับ
ไฟ Class D (ไฟไหมโลหะที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา
ไฟไหมโลหะประเภทไฮไดรดและโลหะที่ปลอย
ออกซิเจนออกมาไดเอง อาทิเชน แม็กนีเซียม
โปแตสเซียม โซเดียม และเซลลูโลสไนเตรท)
ซึ่งไฟ Class D ตองควบคุมหรือดับดวยสารดับ
เพลิงชนิดพิเศษและใชวิธีการเฉพาะตัว
การใชงานระบบคารบอนไดออกไซด
(CO2 System Applications)
ระบบคารบอนไดออกไซดเปนระบบดับ
เพลิงดวยแกสชนิดหนึ่งโดยใชรูปแบบการฉีด
ทวมหอง (Total Flooding) เปนหลัก เพื่อให
คารบอนไดออกไซดเขาแทนที่ออกซิเจนอยาง
เพียงพอจนปริมาณออกซิเจนเหลืออยูในระดับ
ที่ ไ ม สามารถทําให เกิ ดการลุ ก ไหม ต อไปได
สําหรับระบบคารบอนไดออกไซดบนเรือนิยมใช
ติดตัง้ ในพืน้ ที่ลกั ษณะตอไปนี้
1. พืน้ ทีห่ อ งเครือ่ งจักร หองเครือ่ งสูบน้าํ
และพืน้ ทีล่ กั ษณะใกลเคียงทีม่ คี วามเสีย่ งตอการ
เกิดเพลิงไหม Class B
2. พื้นที่คลังสินคาหรือที่จัดเก็บวัสดุที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม Class A
ระบบติ ดตั้ งในพื้ นที่ ห องเครื่ องจั กร
(Machinery Space Systems)
พื้นที่ซึ่งเปนหองเครื่องจักร หองเครื่อง
สูบน้าํ หรือพืน้ ทีล่ กั ษณะใกลเคียงซึง่ มีความเสีย่ ง
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ตอการเกิดเพลิงไหม Class B โดยเพลิงไหม
ประเภทนี้มีการจุดติดและลุกลามอยางรวดเร็ว
สวนใหญเปนเพลิงไหมพื้นที่กวาง (Pool Fire)
หรือไฟจากน้าํ มันพุง (Jet Fire) หรือฉีดเปนฝอย
(Spray Fire) จากน้ํามันเชื้ อเพลิงหรือน้ํามัน
หลอลื่นที่มีความดัน สงผลใหความรอนกอตัว
ขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนตองปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกมา
ในปริมาณที่เพียงพอภายในเวลาที่รวดเร็วเพื่อ
ยับยั้งการขยายตัวของเพลิงไหม อีกทั้งยังเปน
การปองกันความรอนสะสมในพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจทําให
โครงสรางเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เปนเรื่องที่
เปนไปไมไดทจี่ ะรักษาอัตราสวนผสมของคารบอน
ไดออกไซด ไว เท าเดิ มเนื่ องจากความร อนจะ

ทําลายคารบอนไดออกไซดไปสวนหนึ่ง ในชวง
ที่เกิดกระบวนการทําความความเย็นเพลิงไหม
(คารบอนไดออกไซดทาํ ใหไฟเย็นลงแตตวั เองก็
สลายตัวไปพรอมกับความรอนทีถ่ กู กําจัดออกไป)
ระบบติดตัง้ ในพืน้ ทีค่ ลังสินคา (Cargo
Hold Systems)
โดยทัว่ ไป ไฟทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีค่ ลังสินคา
จะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง Class A ที่ติดไฟไดโดย
เริ่มตนจากการไหมชาๆ และเกิดควันปริมาณ
มาก เมื่อมีความรอนเพิ่มขึ้นภายในหองจนถึง
ขีดสุดก็จะเกิดการลุกไหมพรอมกันทัง้ หองหรือ

ที่เรียกวา “Flashover” ซึ่งเชื้อเพลิงภายในหอง
ทั้ งหมดรอนจนถึ งอุ ณหภูมิ ลุกไหม (Ignition
Temperature) ของตัวเอง จากนั้นจะลุกไหม
พรอมกันอยางรวดเร็ว โดยการดับไฟ Class A
เปนเรือ่ งคอนขางยาก เนือ่ งจากวัสดุเชือ้ เพลิงมัก
มีฉนวนความรอนหอหุมวัสดุเชื้อเพลิงอยู และ
โดยปกติพนื้ ทีห่ รือหองเก็บสินคาจะปดอยูจ นกวา
จะมีการขนถายโดยพาหนะ เมื่อเกิดเพลิงไหม
ขึน้ จะมีการขนถายเชือ้ เพลิงออกไปจากพืน้ ทีแ่ ตก็
จําเปนตองฉีดสารจากหัวฉีดหลักออกมาดับไฟ
ตอไปเพราะยังมีเพลิงไหมหลงเหลืออยู เปนการ

ปองกันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดจนกระทั่งเกิด
การลุกไหมทั่วทั้งหองพรอมกัน
หลักการทัว่ ไปในการติดตัง้ ระบบ CO2
ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดตดิ ตัง้
บนเรือ มีขอไดเปรียบเมื่อเปรียบกับระบบแกส
ชนิดอืน่ คือประสิทธิภาพการดับไฟสูงในขณะที่
ราคาการออกแบบติดตัง้ และใชงานคอนขางต่าํ
แตมคี วามเสีย่ งรายแรงตอบุคคลเนือ่ งจากทําให
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศลดลงจนทําให
เกิดการขาดอากาศหายใจ นอกจากนีย้ ังมีเรื่อง
ของผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดับไฟ ระบบคารบอนได
ออกไซดทาํ งานรวมกับระบบตรวจจับเพลิงไหมซงึ่
ระยะเวลาระหวางการตรวจจับกับการปลอยสาร
ออกมาดับเพลิงคอนขางจะนาน เมื่อรวมความ
ไมแนนอนในการอพยพและความกังวลกับผล
กระทบตอบุคคลในพืน้ ทีซ่ งึ่ ทําใหเกิดการหนวง
เวลาการฉีดสารออกไปโดยไมจาํ เปนหรือในบาง
กรณีถึงขั้นไมมีการปลอยออกมา ทําใหระบบ
ดับเพลิงชนิดนี้ไมไดผลเทาที่ควร จากไฟขนาด
เล็กทีเ่ กิดขึน้ อาจขยายตัวเปนไฟขนาดใหญสราง
ความเสียหายแกชวี ติ และทรัพยสนิ ปริมาณมากได
ในการใชงานระบบดับเพลิงคารบอนได
ออกไซด หากไม ทําความเข าใจอย างถ องแท
เกี่ ยวกับลั กษณะการทํางานและขอจํากัดของ
ระบบจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานมีนอ ยลง
คําแนะนําตอไปนีค้ อื แนวทางการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง
สําหรับระบบคารบอนไดออกไซดติดตั้งบนเรือ
เนนความสําคัญของกระบวนการควบคุมการทํางาน
และการฝกใชงาน ตลอดจนขอจํากัดสําคัญทีค่ วร
นําไปพิจารณาเพือ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
การปองกันความเสี่ยงตอชีวิตมนุษย
(Safeguarding against risks to human life)
อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซดที่
มากกวาระดับทีก่ าํ หนดไวในการใชดบั ไฟเปนปญหา
หลักของความปลอดภัย กฎความปลอดภัยของ

SAFET Y LIFE 2

บางสถาบันถึงขั้ นหามใชคารบอนไดออกไซด
เปนสารดับเพลิงในพืน้ ทีม่ คี นเขาไปในการทํางาน
ปกติ ตัวอยางเชน กฎความปลอดภัยที่ ใชใน
อุ ตสาหกรรมแก สและน้ํามั นนอกชายฝ งของ
ประเทศนอรเวย สําหรับกฎความปลอดภัยทาง
ทะเล (SOLAS; Safety of Life at Sea) ขององคกร
เดินเรือสากล (IMO; International Maritime
Organization) ไมหา มการใชคารบอนไดออกไซด
ปกปองหองเครือ่ งจักรของเรือ หรือหองอืน่ ๆ ทีม่ ี
คนเขาไประหวางการปฏิบตั งิ านปกติ แตจะตอง
มีมาตรการความปลอดภัยเพือ่ ปองกันอันตราย
หลายประการ อาทิ มีระบบควบคุมอินเตอรลอ็ ค
2 ตัวแยกจากกัน สัญญาณเตือนกอนปลอยสาร
และการหนวงเวลาการฉีดสารเพือ่ ปองกันคนที่
อยูในหองเครื่องจักร อยางไรก็ตาม SOLAS ไม
อนุญาตใหตดิ ตัง้ ถังคารบอนไดออกไซดชนิดยกหิว้
ในพื้นที่อยูอาศัยบนเรือเนื่องจากมีความเสี่ยง
จะเกิดอันตรายตอคน
ความมัน่ ใจเรือ่ งเวลาการปลอยสารและ
ประสิทธิภาพการตอบโตภาวะฉุกเฉินเมือ่ เกิด
เพลิงไหม (Ensuring timely and effective
emergency response during a fire)
การตอบโตภาวะฉุกเฉินการเกิดเหตุเพลิง
ไหมในหองเครื่องจักรสามารถจัดการได และมี
ประสิทธิภาพหากบุคลากรผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
ไดรบั การฝกฝนการใชงานระบบดับเพลิงอยางถูกตอง
ชวงเวลาทีต่ ดั สินใจจะปลอยสารดับเพลิง
จากระบบทีต่ ดิ ตัง้ ไวเปนเรือ่ งมีความสําคัญทีส่ ดุ
ในกระบวนการตอบโตเหตุเพลิงไหม อีกทั้งยัง
เป นป ญหาหลั ก ในการใช งานระบบดั บเพลิ ง
คารบอนไดออกไซดในหองเครื่องจักรอีกดวย
ทัง้ นีม้ ขี อพิจารณาดังนี้
 การหนวงเวลาปลอยสาร (Delayed
Release) : โดยทัว่ ไป เพลิงไหมทเี่ กิดขึน้ ในหอง
เครือ่ งจักรซึง่ เกีย่ วของกับของเหลวไวไฟ จะตอง
ปลอยคารบอนไดออกไซดในปริมาณทีเ่ พียงพอ
ออกมาดับไฟอยางรวดเร็วเพือ่ ยับยัง้ การขยายตัว
ของเพลิงไหม แตมีผลของการศึกษาวิจับพบวา
การอพยพ การรวมพลและการนับจํานวนคน
ขณะเกิดไฟไหมในหองเครือ่ งจักรใชเวลามากกวา
ที่ คาดการณไว เนื่ องจากผู ปฏิบัติงานในหอง
เครื่องจักรไมอยูนิ่งเพราะตองวิ่งวุนเพื่อจัดการ
ความเรียบรอยของอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
กอนจะออกมา ทําใหนบั จํานวนยาก ลาชา และ
เกิดความสับสน
 ห อ งเครื่ อ งจั ก รไม ไ ด ผ นึ ก อย า งดี

กอนปลอยสาร (Engine room not properly
sealed prior to release) : ความสามารถใน
การดับเพลิงของแกสขึ้นอยูกับความผนึกแนน
ของพืน้ ทีห่ รือหองทีต่ อ งการปองกัน มีบอ ยครัง้ ที่
ประสิ ทธิ ภาพของคาร บ อนไดออกไซด ลดลง
เนื่องจากมีการรั่วซึมออกไปจากหองผานทาง
ประตูปด ไมสนิท ชองเปด หรือทอระบายอากาศ
 ปริมาณแกสดับเพลิงทีจ
่ ดั เตรียมไว
มีจํากัด (Limited availability of fire-extinguishing
agent) : เนื่องจากปริมาณคารบอนไดออกไซด
ที่ ใชในระบบมีจํากัดสําหรับการฉีดดับไฟครั้ ง
เดียวในพื้นที่ปกปองบนเรือ หากการฉีดสารมี
ปญหาจะสงผลกระทบดานลบตอการดับเพลิง
คอนขางมาก
 การกลับเขาไปในหองกอนเวลาและ
การระบายอากาศหองเครือ่ งจักรหลังปลอยสาร
(Premature re-entry into and ventilation of
the engine room after release) : การกลับเขา
ไปในหองหลังจากเกิดเพลิงไหมและปลอยแกส
ออกมาดั บ ไฟเป นเรื่ องอั น ตรายที่ สุ ด แก ส
คารบอนไดออกไซดทําความเย็นไดอยางจํากัด

อุณหภูมิของอุปกรณและโครงสรางภายในหอง
เครือ่ งจักรจึงอาจยังคงสูงอยู โดยเฉพาะใน กรณี
มีการปลอยสารออกมาดับไฟคอนขางชา (ใช
เวลานานกวาจะปลอยสาร) อีกทั้ง นักดับเพลิง
ที่กลับเขาไปในหองที่มกี ารฉีดสารเร็วเกินไป มี
แนวโนมจะนําออกซิเจนขาไปในหองเปนปริมาณ
จนอาจเกิดการจุดติดไฟขึน้ มาใหมได
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
SOLAS อนุญาตใหใช ระบบดับเพลิงที่
เปนแกส โฟม หรือน้ําสําหรับการปกปองหอง
เครือ่ งจักรบนเรือ สารดับเพลิงบางชนิดทํางาน
ไดดีกวาชนิดอื่นในบางกรณี แตทั้งหมดลวนมี
ขอจํากัดบางอยางในการดับเพลิง ดังนัน้ กอนจะ
ติดตัง้ ระบบดับเพลิงบนเรือตองศึกษาขอดีขอ เสีย
ของระบบดับเพลิงแตละชนิดใหถอ งแทเสียกอน
ทั้งนี้ ตองใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
ผู ปฏิ บั ติ ง านในพื้ นที่ ติ ด ตั้ งเป น อั น ดั บแรก
จากนั้นใหพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยูของระบบ
รวมถึงขอจํากัดตางๆ การใชงาน
หากพิจารณาเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ
ดับเพลิงระบบอื่นๆ ไมวาจะเปนฮาโลคารบอน
แกสเฉือ่ ย หรือละอองน้าํ ละเอียด (Water Mist)
มีคุณสมบัติเทียบเทาคารบอนไดออกไซด แต
ตัวแปรทีม่ ผี ลตอการพิจารณาในประเด็นประเมิน
ความเสี่ยงและกระบวนการคดเลือก ไดแก
 ระบบแกสดับเพลิงชนิดอื่นมีอันตราย
ตอคนนอยกวาคารบอนไดออกไซด แตแกสดับ
เพลิง เชน แกสฮาโลคารบอน ระหวางการดับไฟ
อาจผลิตสารที่ทําใหคนเสียชีวิตขึ้นมาได
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ไมเพียงแคคารบอนไดออกไซดเทานัน้
ระบบแกสดับเพลิงทั้งหมด มีปญหาเรื่องการ
รัว่ ไหลของแกสออกจากพืน้ ทีป่ กปองหลังการฉีด
และเนื่ องจากเป นการฉี ดดั บไฟครั้ ง เดี ยวใน
ปริมาณทีจ่ าํ กัดจึงอาจมีผลดานลบตอการดับไฟ
โดยเฉพาะการทําความเย็นเพลิงไหมได
 ระบบละอองน้าํ ละเอียดสามารถทํางาน
ไดเร็วกวาระบบแกส เนือ่ งจากไมจาํ เปนตองปด
ชองเปด ปดระบบระบายอากาศ หรืออพยพ
คนออกจากพืน้ ทีก่ อ นการฉีดน้าํ
 ระบบละอองน้ําละเอียดใชเวลาดับไฟ
นานกวาระบบแกส แตระบบละอองน้ําละเอียด
สามารถทําความเย็นและควบคุมควันไดดีกวา
อีกทัง้ สามารถสงน้าํ เขาระบบไดอยางไมจาํ กัดได
 ระบบแกสดับเพลิงทํางานไดดีในการ
ปองกันแบบสามมิติ (ไฟทีม่ คี วามลึก) ในขณะที่
ประสิทธิภาพของระบบละอองน้ําละเอียด อาจ
ไดรับผลกระทบดานลบจากตัวแปรตางๆ เชน
ขนาดของเพลิงไหม ระดับความเสียหายจาก
เพลิ ง ไหม การระบายอากาศ และลั ก ษณะ
ภายในของพื้นที่ปกปอง
ขอแนะนํา (Recommendations)
สําหรับเจ าของเรือที่ จําเพาะเจาะจงจะ
ติดตั้งระบบคารบอนไดออกไซด ขอแนะนําให
คํานึงถึงอันตรายจะเกิดขึ้นจากการใชงาน และ
ทําการปองกันไวกอ นดวยการเตรียมกระบวนการ
ทีถ่ กู ตอง การฝกอบรมทีเ่ หมาะสมและการซอม
บํารุงที่ วางแผนไว ล วงหน า เรื อบางลําติ ดตั้ ง
ระบบปองกันราคาแพ งและมีความปลอดภัยสูง


แตเนื่องจากขาดขอมูลในการใชระบบเมื่อเกิด
เหตุฉกุ เฉินสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอสงผล
ใหระบบดอยประสิทธิภาพลงไปอยางนาเสียดาย
ดังนัน้ ควรปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้
 ฝ ก ซ อมการใช งานระบบเป นประจํา
โดยจําลองสถานการณที่ เหมือนจริงที่ สุดเทา
ที่จะทําได
 จะต องมี ข อมู ลกําหนดกระบวนการ
ตอบโต เหตุ ฉุ ก เฉิ นที่ แ น นอนเพื่ อให ลู ก เรื อ
นําไปใชปฏิบัติในทุกขั้นตอนซึ่งตองรวมถึง
 แนวทางปฏิ บั ติ ก อ นการปล อ ยแก ส
คารบอนไดออกไซด
 ข อ แนะนํ า เกี่ ยวกั บ ระยะเวลาการ
ปลอยใหหองเย็นลงกอนกลับเขาไป และการ
ระบายอากาศ
 การติดตอสือ
่ สารกับบุคคล หรือหนวย
งานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
 กระบวนการอพยพและรวมพลต อง
เปนระบบทีง่ า ยแตเชือ่ ถือไดในการนับหัวบุคคล
ทั้ งนี้ เพื่ อไม ใหเกิดพลาดในการระบุบุคคลใน
สถานที่นั้น
 แผงบังคับดวยมือ ทอ ปายแนะนําการ
ใช ง านและป า ยสั ญ ลั ก ษณ ต างๆ ของระบบ
คารบอนไดออกไซดจะตองเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนด
 ผูท
 จี่ ะทําหนาทีป่ ลอยสารดับเพลิง ตอง
เปนบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในบัญชีรายชือ่ ผูอ พยพ
ทีไ่ ดรบั แตงตัง้
 กระบวนการซอมบํารุงระบบดับเพลิง

คารบอนไดออกไซดตดิ ตัง้ บนเรือตองรวมถึงขอ
แนะนําของผูผ ลิตและใชขอ มูลพืน้ ฐานอางอิงจาก
แนวทางปฏิบตั ขิ อง IMO (MSC.1/Circ.1318)
 การบริการระบบคารบอนไดออกไซด
ภายในชวงเวลาที่ กําหนดตองทําโดยผูบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตอยางเปนทางการ
เทานั้น
 ตองมีการตรวจสอบเปนประจําเพือ
่ ให
แนใจวาเสนทางอพยพและทางออกมีเครือ่ งหมาย
ระบุ เปดโลง และไมสิ่งกีดขวางตลอดเวลา
 ตองเนนใหผป
ู ฏิบตั งิ านรับรูถ งึ อันตราย
ของคาร บอนไดออกไซด มี การฝกอบรมเพื่ อ
สรางประสบการณและสรางความเขาใจใหเกิด
กับผูป ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการใชงาน ขอจํากัด และ
อั นตรายต างๆที่ เกี่ ยวข องหรื อเกิ ดจากระบบ
คารบอนไดออกไซดทตี่ ดิ ตั้งไว
สําหรั บ ระบบกั บ เพลิ ง ที่ ติ ดตั้ ง บนเรื อ
จุดประสงคหลักของการติดตั้งระบบขอกําหนด
ของ SOLAS Reg.II-2/10 คือ “เพือ่ ระงับและ
ดับไฟอยางฉับพลัน ณ จุดตนเพลิง” แตจาก
ประสบการณทาํ ใหรวู า แกสคารบอนไดออกไซด
มี อั ต รายอยู ภ ายในตั ว ดั ง นั้ นจึ ง ต อ งมี ก าร
อพยพคนออกจากหองหรือพื้นที่กอนจะมีการ
ปลอยสารซึ่ งทําใหเกิดการหนวงเวลาการฉีด
ออกไป อาจไมใชการดับไฟอยางฉับพลันตาม
วัตถุประสงคของระบบแตเปนเรื่องที่ไมอาจจะ
หลีกเลี่ยงไดเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
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