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ระบบดับเพลิงสาํหรับการปกปองอาคาร
ไดมีการเปล่ียนแปลงตามขอกาํหนดใหม ความ
กดดันดานสิง่แวดลอม และเทคโนโลยท่ีีกาวหนา
โดยตอไปนีจ้ะเปนการนาํเสนอ 4 ระบบท่ีไดรับ
การพฒันาข้ึนมาใหม ซึง่เปนรายงานการวิจยัถงึ
ประสิทธภิาพของแตละระบบ ขอเสนอแนะการ
เลือก การออกแบบ รวมไปถึงการใชงานระบบ
เหลานั้น

การดับไฟดวยการสาดน้าํไปท่ีไฟเปนวิธี
เกาแกท่ีใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณ ในการใช
ฝอยน้ําควบคุมเพลิงไหม ระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิง (สปริงเคลอร) ถูกพัฒนาข้ึนเม่ือชวง
ปลายศตวรรษท่ี 19 หลังจากนัน้ ระบบนีก้ไ็ดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายจนกลายเปนระบบ
ปองกันอัคคีภัยพืน้ฐานของอาคารท่ัวไป

หัวกระจายน้ําดับเพลิง (สปริงเคลอร)
ควบคุมเพลิงไหมโดยการทําใหผวิหนาเชือ้เพลิง
เปยกและเยน็ลง ไดผลดีกบัเพลิงไหมท่ีเกีย่วของ
กับของวัตถุท่ีเปนของแข็ง (เชื้อเพลิงท่ีเปนของ
แข็ง) แตจะไมไดผลกบัของเหลวไวไฟ (เชือ้เพลิง
ท่ีเปนของเหลว) เชน น้าํมันเชือ้เพลิง (เบนซนิ)
ดีเซลและน้ํามันเคร่ืองบนิ ตามภาษติเกาท่ีทอง
กันข้ึนใจ “น้ํากับน้ํามันเขากันไมได” ระบบ
ดับเพลิงสําหรับเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว โดย
ท่ัวไปจะใชโฟมหรือผงเคมีแหง โดยโปรยลงไป
คลุมผวิหนาเชือ้เพลิงเพือ่จาํกดัความรอนท่ีปอน
กลับไปยังผวิหนาเชือ้เพลิงและการกล่ันตัวเปน
ไอของเชือ้เพลิง

เพลิงไหมอุปกรณไฟฟาหรือเพลิงไหม

อุปกรณอิเล็กทรอนกิส ตองใชสารดับเพลิงชนดิ
พิเศษออกแบบมาใชงานโดยเฉพาะ ระบบแกส
คารบอนไดออกไซดเคยใชงานมากอน โดยฉีด
ออกมาปริมาณมากภายในพื้นท่ีเพลิงไหมเพื่อ
ลดอัตราสวนผสมของออกซิเจนลงจนถึงระดับ
ตํ่ากวาอัตราท่ีใชในการลุกไหม สาํหรับระบบฉีด
ทวมหอง (Total Flooding) ซึ่งประกอบดวยถัง
บรรจุอัดแรงดันเชือ่มตอกับระบบทอและหัวฉีด
ประจาํท่ีเพือ่ใชฉีดแกสภายในพืน้ท่ีปด แตอัตรา
สวนผสมของออกซิเจนอาจตํ่ากวานระดับท่ีใช
หายใจ ดังนัน้ระบบคารบอนไดออกไซดจงึจาํกดั
การใชงานในพื้นท่ีไมมีคนอยู

ทศวรรษ 1940 มีการคิดตนระบบดับ
เพลิงท่ีมีประสทิธภิาพสงูกวาระบบอ่ืนท่ีมีใชงาน
อยูในขณะนัน้ รวมถงึ Halon1301 ท่ีใชกบัระบบ
ฉีดทวมหองเปนหลัก Halon เปนสารดับเพลิง ท่ี
ยอดเยีย่มแตมีผลกระทบตอบรรยากาศโลกโดย
การทําลายชัน้โอโซน จงึมีการเลิกใชในประเทศ
พัฒนาแลวในชวงป 1990 ตามปฏิญญาสากล

(พธิสีารมอนทรีออล) วาดวยการเลิกใชสารเคมี
ท่ีทําลายชั้นโอโซน

หมายเหต ุมีสองวิธพีืน้ฐานในการใชงาน
สารดับเพลิงคือ ฉีดทวมหอง (Total Flooding)
และฉีดเฉพาะจุด (Local Application) การฉีด
ทวมหองหมายถงึการใชสารดับเพลิงฉีดในพืน้ท่ี
ปดท้ังดานยาว ดานกวาง และดานลึก หรือท่ี
เรียกวาฉีดสามมิติเพื่อใหสารดับเพลิงมีอัตรา
สวนผสมเพยีงพอสาํหรับดับไฟ ระบบนีส้ามารถ
ทํางานไดท้ังแบบอัตโนมัติและแปบบงัคับดวยมือ
สวนการฉีดเฉพาะจุดเปนการฉีดสารดับเพลิง
โดยไปยังเพลิงไหมโดยท่ัวไปจะเปนสองมิติคือ
ดานยาวกับดานกวาง หรืออาจเปนสามมิติใน
บริเวณท่ีติดกบัหรือโดยรอบเพลิงไหม หรือวัตถุ
บนเพลิงไหม ความแตกตางท่ีเห็นไดชดัระหวาง
การฉีดเฉพาะจดุกบัการฉีดทวมหองคือ การฉีด
เฉพาะจุดท่ีไมมีสิ่งขวางกั้นท่ีทําใหเพลิงไหมอยู
ในพื้นท่ีปด

การเลิกใชสาร Halon กอใหเกิดการวิจัย
เพือ่หาสารทดแทน Halon ท่ีสามารถทํางานไดดี
ในรูปแบบการใชงานตางๆ แตไมทําอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย

ระบบดับเพลิงใหมๆ หลายชนิดไดรับ
การพัฒนาข้ึนมา ขณะท่ีระบบเกาถูกปรับปรุง
เพื่อใหสามารถใชงานไดดีข้ึนและใหประโยชน
มากกวาเดิม

บทความนีจ้ะกลาวถงึเทคโนโลย ี4 ระบบ
ดับเพลิงท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีประสทิธิภาพ
สูงข้ึน ไดแก
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 ระบบแกส (Gaseous Systems) :
แกสเฉ่ือยและสารฮาโลคารบอนในรูปของแกส
(Inert and Halocarbon Gaseous Agents)

 ระบบหมอกน้าํ (Water Mist Systems)
 ระบบโฟมอัดอากาศ (Compressed-

air-foam Systems)
 เคร่ืองกําเนิดแกสจากของแข็ง (Solid

Gas Generators)
ระบบแกส (Gaseous Systems)
มีสารดับเพลิงท่ีเปนแกส 2 ชนิดท่ีใชกับ

ระบบฉีดทวมหอง นั่นคือ สารฮาโลคารบอน
และแกสเฉ่ือย ขอกําหนดท่ัวไปของระบบนี้ คือ
พื้นท่ีปดจะตองสามารถรองรับแกสและทนตอ
แรงดันสงูท่ีเกิดข้ึนระหวางมีการฉีดสาร

การใชงานท่ีถกูตองและขอจาํกดัของระบบ
สารดับเพลิงท่ีเปนแกสระบไุวในมาตรฐาน NFPA
2001 มาตรฐานระบบดับเพลิงชนดิสารสะอาด
(NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire
Extinguishing Systems) ท้ังนี ้มาตรฐาน NFPA
2001 ไมใชคูมือการออกแบบแตเปนขอแนะนาํ
ในการใชระบบดับเพลิงสารสะอาดมากกวา

ฮาโลคารบอนไดถกูดัดแปลงใหอะตอมของคลอรีน
หรือโบรมีนซึง่เปนตัวการในการทําลายชัน้โอโซน
มีจํานวนลดลงหรือหมดไป สารดับเพลิงชนิดนี้
ทํางานดวยการทําความเย็น การยอมรับสาร
ฮาโลคารบอนโดยองคกรท่ีออกกฎขอบงัคับ ข้ึน
อยูความเปนพษิของสารนัน้ มีสถานะความเปน
พษิ 2 ลักษณะท่ีตอวงพจิารณา ไดแก 1) ความ
เปนพิษของตัวมันเอง และ 2) ความเปนพิษ
ของสารท่ีเปนผลิตผลจากการเผาไหมของตัวสาร
ขณะทําการดับไฟ

จากผลการทดสอบท้ังการทดสอบขนาด
เล็กและการทดสอบขนาดใหญ แสดงใหเห็นวา
ระบบสารทดแทนชนดิฮาโลคารบอนดับไฟไดดี

แมวาจะมีประสทิธภิาพไมเทียบเทาสารฮาลอน
(หากตองการใหระบบมีประสทิธภิาพเทียบเทา
สารฮาลอนตองใชถังบรรจุท่ีใหญและหนักข้ึน
ซึง่จะสรางปญหาเร่ืองน้าํหนกัและพืน้ท่ีติดต้ัง)

การทดสอบแสดงใหเห็นดวยวา ระหวาง
การดับไฟ สารฮาโลคารบอนสรางแกสพิษได
มากกวาสารฮาลอน 1301 ประมาณ 5 ถงึ 10
เทา แกสเหลานั้นรวมถึงไฮโดรเจนฟลูออไรด
(HF) และคารโนบิลไดฟลูออไรด (COF2) ซึ่ง
ปริมาณท่ีเกดิจากการทดสอบอยูในระดับท่ีเกนิ
คาอนญุาตใหมนษุยสมัผสัได ระดับของสารพษิ
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด และคารโนบลิไดฟลูออไรด
ท่ีเกดิข้ึนจากการใชงานจริงข้ึนอยูกบัหลายปจจยั
เชน ชนิดของสารและอัตราสวนผสม ประเภท
และขนาดของเพลิงไหม ระยะเวลาท่ีสารใชดับไฟ

นอกจากนี ้สารฮาโลคารบอนยงัผลิตสาร
คารบอนมอนอกไซด (CO) ขณะทําการดับไฟ
ดวย ซึ่งเปนปญหาความปลอดภัยอีกประการ
หนึ่งโดยข้ึนอยูกับอัตราสวนผสมและการมีคน
อยูในพื้นท่ีฉีดสาร ท่ีสําคัญ สารฮาโลคารบอน
บางชนิดยังมีการตกคางในบรรยากาศ (ALT;
Atmospheric Life Time) ยาวนานซึง่มีผลทําให
โลกรอน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญ
ในการตัดสินใจเลือกสารดับเพลิงท่ีเหมาะสม
ในอนาคต

สารดับเพลิงแกสเฉื่อย (Inert Gas
Agents)

แกสเฉ่ือยใชดับเพลิงในระบบฉีดทวมหอง
ดับเพลิงดวยวิธีเขาแทนท่ีออกซิเจนในพื้นท่ีปด
จนออกซเิจนมีอัตราสวนผสมลดลงถงึระดับท่ีไม
ทําใหเกดิการลุกไหม แกสเฉ่ือย เชน ไนโตรเจน
อารกอน และฮีเลียม เปนสารสะอาดและเกิด
ตามธรรมชาติ คาแนวโนมการทําลายโอโซน
เทากับศูนยและไมทําใหโลกรอน เม่ือทําการ

ชวยใหม่ันใจวาระบบสามารถทํางานไดตามท่ี
ตองการ มาตรฐานบรรจุขอมูลการใชงานและ
ขอจํากัดของสารสะอาด เชน คุณสมบัติทาง
กายภาพของฮาโลคารบอนและแกสเฉ่ือย อัตรา
สวนผสมสงูสดุท่ีอนญุาตใหใชงานและความเปน
พิษของสาร นอกจากนี้ยังระบุถึงสวนประกอบ
และชิ้นสวนของระบบ การออกแบบระบบ การ
ตรวจสอบ การซอมบํารุง การทดสอบ และการ
ฝกอบรม

สารดับเพลิงฮาโลคารบอน (Halocarbon
Agents)

สารฮาโลคารบอนเปนสารเคมีท่ีคลายกบั
สารฮาลอน เพียงแตโครงสรางโมเลกุลของสาร
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ดับไฟจะไมแตกตัวจากความรอนจงึไมมีผลิตภัณฑ
จากการเผาไหมใดๆ

ขอเสียประการหนึ่งในการใชแกสเฉ่ือย
ดับไฟ นั่นคือตองใชแกสปริมาณมาก อีกท้ัง
แกสเฉ่ือยไมสามารถทําใหเปนของเหลวได และ
ตองเก็บไวในถังบรรจุแรงดันสูง นั่นหมายถึง
แกสเฉ่ือยเปนระบบท่ีมีน้าํหนกัและใชพืน้ท่ีมาก
นอกจากนี ้แกสเฉ่ือยยงัตองการระบบฉีดสารท่ี
แข็งแรงเพื่อใหสามารถทนทานตอแรงดันสูงท่ี
เกดิจากการใชงานได

การแทนท่ีออกซิเจนอยางรวดเร็ว การ
เกิดเสียงดัง และการเย็นลงอยางฉับพลัน ลวน
เปนปญหาของระบบแกสเฉ่ือย โดยเฉพาะเม่ือ
ใชฉีดในพื้นท่ีมีคนอยู

สูงสุด และไมไดแนะนําวิธีการออกแบบระบบ
ท่ีใชในการดับไฟ

หมอกน้าํดับไฟดวยวิธกีารทางกลเปนหลัก
ไมมีสารเคมีเขามาเกีย่วของ การศึกษาวิจัยชวง
เร่ิมแรกพบวา กลไกสําคัญคือการทําความเย็น
เปลวไฟ และการเขาแทนท่ีออกซิเจน แตจาก
การคนควาเม่ือไมนานนี้ พบวา มีประเด็นอ่ืน
เขามาเกี่ยวของดวย นั่นคือ การลดการแผรังสี
ความรอนท่ีสามารถยบัยัง้ไมใหไฟลุกลามไปยงั

ผิวหนาเชื้อเพลิงท่ียังไมลุกไหมได รวมท้ังการ
ลดการกล่ันตัวเปนไอท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงอีกดวย

จากการทดสอบในหองทดลองของสภาวิจยั
แหงชาติแคนาดา (NRC; National Research
Council Canada) แสดงใหเห็นวารังสคีวามรอน
ท่ีแผไปยงัผนงัหองทดลองลดลงถงึ 70% กลไก
อ่ืนท่ีใชดับไฟรวมถึงการเจือจางไอสารไวไฟท่ี
ลอยข้ึนมาจากวัตถไุหมไฟ พรอมทําใหเชือ้เพลิง
เปยกและเย็นลงโดยการคลุมเชือ้เพลิงโดยตรง

หมอกน้าํไมเหมือนกบัสารดับเพลิงท่ีเปน
แกส จากการทดสอบของ NRC แสดงใหเห็นวา
ประสิทธิภาพการดับไฟของหมอกน้ําข้ึนอยูกับ
ขนาดของไฟ องศาของสิ่งกดีขวาง ความสงูของ
เพดาน และลักษณะการระบายอากาศ ลักษณะ
ของหมอกน้ํา เชน ขนาดตางๆ ของเม็ดน้าํ และ
แรงของการฉีดเม็ดน้ําเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางประสทิธภิาพของหมอกน้าํ ในการดับไฟท่ี
ไดผล ระบบหมอกน้าํตองสรางเม็ดน้าํท่ีมีขนาด
เหมาะสม และมีอัตราสวนผสมท่ีเพียงพอ

การเลือกขนาดเม็ดน้าํท่ีเหมาะสมสาํหรับ
ระบบท่ีออกแบบไวตองคํานงึถงึขนาดเพลิงไหม
ท่ีจะเกิดข้ึน คุณสมบัติของวัตถุติดไฟได องศา
ของสิง่กดีขวาง และรูปแบบการระบายอากาศใน
อาคาร ท้ังนี ้เปนความจริงท่ีวาไมมีเม็ดน้าํขนาดใด
ขนาดหนึง่เหมาะสมกับทุกสถานการณอัคคีภัย

ระบบหมอกน้ําท่ีมีจําหนายในปจจุบันมี
หลายรูปแบบ บางระบบใชน้ําแรงดันสูงหรือ
แรงดันปานกลางฉีดผานตัวบงัคับน้าํเล็กๆ ของ
หัวฉีดเพือ่สรางหมอกน้าํข้ึนมา ขณะท่ีระบบอ่ืน
ใชหัวฉีดคู (หัวฉีดน้ํากับหัวฉีดอากาศ)

ระบบหมอกน้าํมีขอไดเปรียบหลายประการ

ระบบหมอกน้ํา (Water Mist)
คําวา "หมอกน้าํ" (Water Mist) หมายถงึ

ฝอยน้าํละเอียดซึง่ 99% ของฝอยน้าํเปนเม็ดน้าํ
ละเอียดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา
1,000 ไมครอน ระบบนีใ้ชมาตรฐาน NFPA750
Standard on Water Mist Fire Protection Systems
อางอิง ซึง่มาตรฐานนีก้าํหนดอัตราข้ันตํ่าสาํหรับ
การออกแบบ ติดต้ัง ซอมบํารุง และทดสอบ
ระบบหมอกน้าํ แตไมไดกาํหนดคาประสทิธภิาพ
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เชน สามารถดับไฟไดดี ไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
สิ่งแวดลอม ไมมีความเปนพิษ ฯลฯ ดวยเหตุนี้
จงึมีการนาํไปใชงานอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
นําไปใชปองกันไฟไหมหองเคร่ืองจักรบนเรือ
ท้ังนี ้ระบบหมอกน้าํสามารถดับไฟท่ีมีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติ อาทิ ดับไฟท่ีมีการเปด
ประตูและชองตางๆ ซึ่งหากเปนระบบแกสจะ
ไมมีการทํางานไดในสภาวะดังกลาว โดยระบบ
หมอกน้าํจะลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็วและชวย
ใหทัศนวิสัย (การมองเห็น) ดีข้ึน ขอดีนี้ทําให
สามารถเขาไปในอาคารระหวางการดับไฟได

คุณสมบัติเดนอีกขอหนึ่งของหมอกน้ํา
ท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะใชเปนทางเลือกทดแทน
สารฮาลอน นัน่คือ ความสามารถในการปกปอง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม และการ
บริการ สาธารณูปโภคดานโทรคมนาคมลังเล
ท่ีจะใชน้ําเปนสารดับเพลิงเนื่องจากกลัวจะเกิด
ความเสยีหายกบัอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส
จากการศึกษาข้ันตนของสภาวิจัยแหงแคนาดา
ในความเปนไปไดของการใชระบบหมอกน้าํกบั
เพลิงไหมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพบวา ระบบ
หมอกน้ําดับไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเกิด
การลัดวงจรหรือทําใหอุปกรณเกดิความเสยีหาย

การศึกษาของสภาวิจยัแหงแคนาดาเม่ือ

น้ําเล็กๆ แตหากสถานการณเพลิงไหมมีความ
ทาทายและเปนอันตราย เชน เพลิงไหมท่ีมีการ
ระบายอากาศ ตองใชรอบการฉีดฝอยน้ําขนาด
ใหญเพื่อลดเวลาการดับไฟและลดปริมาณการ
ใชน้ําดับไฟ

หมอกน้าํปริมาณมากและผลผลิตจากการ
เผาไหมท่ีสรางข้ึนมาจะเพิ่มอัตราการทําลาย
ออกซิเจน นอกจากนี้ การเคล่ือนไหวแบบไหล
กลับไปมาจากการฉีดฝอยน้าํเปนรอบจ ะทําให
ออกซิเจนและไอสารเชื้อเพลิงท่ีจะปอนไปยัง
เพลิงไหมเจอืจางลง

โฟมอัดอากาศ (Compressed-Air
Foam)

มีการใชระบบโฟมเพื่อปองกันเพลิงไหม
ในอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียมรวมถงึวงการ

เร็วๆ นี้ พบวาประสิทธิภาพของระบหมอกน้ํา
จะสูงข้ึนตองไดรับการปรับปรุงโดยการฉีดน้ํา
หมุนเวียนเปนรอบ โดยมีการเปดและปดหัวฉีด
สลับกันเปนรอบอยางตอเนื่อง เม่ือไฟมีขนาด
เล็ก การดับจะงายและใชรอบการเปดปดฝอย

ทหารมานานหลายทศวรรษแลว ประสทิธิภาพ
โดยรวมของระบบโฟมชนดิทอประจาํท่ีซึง่ใชงาน
รวมกบัหัวฉีดมีรูอากาศและเคร่ืองกาํเนดิโฟมแบบ
ใชลมเปายงัมีอยูจาํกดัเนือ่งจากไมสามารถปอน
โฟมดวยความเร็วสงูได อีกท้ังฟองโฟมท่ีผลิตจาก
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เคร่ืองกาํเนดิโฟมท่ีมีใชกนัอยูยงัไมมีความเสถยีร
หรือคงรูปอยูไดนาน รวมถึงอัตราการขยายตัว
ของโฟมยงัไมสงูพอท่ีจะนาํไปใชงานบางรูปแบบ
ไดดวยเหตุท่ีอากาศซึง่ใชผลิตโฟมสงไปยงัหัวฉีด
ไดมาจากบรรยากาศท่ีอยูแวดลอมอุปกรณอาจ
มีการปนเปอน

อยางไรกต็าม หากมีการใชอากาศอัดใน
การผลิตโฟม สวนผสมโฟมจะมีคุณภาพสูงข้ึน
และมีการฉีดท่ีทรงพลังมากกวาปกติ รวมท้ังมี
การใชน้ําและน้ํายาโฟมนอยลง ระบบโฟมอัด
อากาศ (CAF; Compressed-air foam) ผลิต
สวนผสมโฟมโดยการฉีดอากาศท่ีมีแรงดันเขา
ไปในทอน้ํายาโฟม (ภาพ A) กระบวนการท่ี
น้ํายาโฟมไหลผานทอหรือสายและมีแรงดัน
อากาศผสมเขาไป หากทําอยางถูกตองจะเกิด
ฟองโฟม พลังงานของโฟมอัดอากาศไดมาจาก
กําลังจากการเคล่ือนไหวของสวนผสมโฟมและ
อากาศผสมกัน คุณสมบัติโดดเดนของระบบนี้
คือทําใหโฟมมีพลังงานสงูข้ึนสาํหรับการทําลาย
เปลวไฟและเขาถงึผวิหนาเชือ้เพลิงท่ีอยูลึกลงไป
อีกประการหนึง่ ไดแก ฟองโฟมจะมีความม่ันคง
มากกวา (ฟองโฟมไมลมหรือยุบตัวงายเม่ือน้ํา
ระบายออกไปจากสวนผสม) เม่ือเทียบกับฟอง
โฟมจากเคร่ืองผลิตโฟมชนิดมีรูอากาศ (Air-
aspirated) ท่ัวไป เนือ่งจากฟองโฟมถกูบีบใหมี
ขนาดเล็กลงและอัดแนนท่ีแคบๆ

ความพยายามในการติดต้ังระบบโฟมอัด
อากาศในชวงแรกๆ เกิดความลมเหลว สาเหตุ
มาจากปจจยัดานเทคนคิ 2 ประการ หนึง่ หัวฉีด
สปริงเคลอรท่ีใชกันอยูท่ัวไปไมสามารถฉีดโฟม
แรงดันสูงไดและลมลง สอง โฟมเสื่อมสภาพ
ดวยตัวของมันเองในทอประจาํท่ี เม่ือไมนานมา
นี ้สภาวิจยัแหงชาติแคนาดาแกปญหาเหลานีไ้ด
โดยพัฒนาวิธีสรางโฟมอัดอากาศ (CAF) ซึ่งใช
น้ํายาโฟม A และน้ํายาโฟม B ในทอประจําท่ี
แลวฉีดดวยหัวฉีดชนิดใหม

มีการหลีกเล่ียงการแตกตัวของโฟมดวย
การออกแบบทางวิศวกรรมอยางรอบคอบในสวน
ของระบบหัวฉีดและทอ (การแตกตัวของโฟมเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดโฟม
ดวยแรงอัดอากาศมาต้ังแตในอดีต) ท้ังนี้ สภา
วิจยัแหงชาติแคนาดาไดทําการทดลองการทํางาน
ของตนแบบระบบโฟมอัดอากาศอยางเต็มรูปแบบ
การทดลองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ

ระบบท่ีสามารถดับไดท้ังไฟเกิดจากของเหลว
เชือ้เพลิงและเกดิจากทอนไม โดยใชน้าํและโฟม
ในปริมาณนอย ซึง่เม่ือเทียบกับหัวฉีดโฟมชนิด
มีรูอากาศท่ัวไปแลว ระบบโฟมอัดอากาศใชโฟม
นอยกวาแตใหประสิทธิภาพการดับไฟสูงกวา
ซึง่ในการทดสอบของสภาวิจยัแหงชาติแคนาดา
ระบ ุมีการใชอัตราสวนผสมโฟม (น้าํยาโฟม) ท้ัง
โฟม A และ โฟม B นอยกวาคร่ึงหนึ่งของอัตรา
ท่ีใชในระบบหัวฉีดโฟมชนดิมีรูอากาศกบัระบบ
โฟมอัดอากาศแตใหประสิทธิภาพดับไฟสูงกวา

เม่ือเร็วๆ นี้ สภาวิจัยแหงชาติแคนาดา
พัฒนาตนแบบระบบโฟมอัดอากาศ (CAF)
สาํหรับใชปองกนัอัคคีภัยโครงสรางอาคารขนาด
ใหญ เชน อาคารเกบ็อากาศอากาศยาน อาคาร
หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ จากการทดสอบเต็มรูปแบบ
พบวา ระบบโฟมอัดอากาศใหประสิทธิภาพสูง
มากในการดับไฟสถานการณจาํลองไฟไหมน้าํมัน
ร่ัวไหลและไฟไหมหมอแปลงไฟฟา

ระบบโฟมอัดอากาศกอนการออกแบบ
ติดต้ังทางวิศวกรรมท่ีมีจาํหนายในปจจบุนัไดรับ
การพฒันาใหสามารถใชงานเชงิพาณชิยไดอยาง
หลากหลาย ผูใชสามารถเลือกชนิดท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุกบัสถานท่ีตองการปกปองไดตามตองการ

เครือ่งกําเนดิแกส (Gas Generators)
จากพื้นฐานเทคโนโลยีถุงลมนิรภัยใน

รถยนต เคร่ืองกาํเนดิแกสไดถกูพฒันาใหมาเปน
เคร่ืองมือสาํหรับใชดับไฟ โดยเคร่ืองกาํเนดิแกส
สามารถผลิตแกสไดในปริมาณมาก (ท่ีเปนหลัก

คือ ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด และไอน้ํา)
โดยการเผาไหมของตัวขับท่ีเปนของแข็ง (Solid
Propellants) ซึง่ประกอบดวยสารออกซไิดเซอร
(สารเพิม่ออกซเิจน) และสวนผสมของเชือ้เพลิง
ท่ีลุกไหมไดโดยไมตองใชอากาศโดยรอบ เคร่ือง
กาํเนดิแกสมีขนาดกะทัดรัดและฉีดสารไดรวดเร็ว
(ระดับมิลลิวินาที) ปจจบุนัมีใชกนั 2 แบบ ไดแก
แบบธรรมดา (Conventional) และแบบลูกผสม

ภาพ A ขัน้ตอนการผลติสวนผสมโฟมดวยระบบ CAF

สวนประกอบของเทคโนโลยโีฟมอัดอากาศ (CAF) การทดสอบ CAF ในสถานการณจําลองนํ้ามันรัว่ไหล
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(Hybrid)
แบบธรรมดาที่ใชงานทั่วไป บรรจไุวดวย

สารตัวขับและตัวกระตุนการทํางานท่ีเปนไฟฟา
ผนึกปดทึบจะถูกทําลายแลวแกสจะพุงออกมา
เพื่อดับไฟในพื้นท่ีปกปองภายในเวลาแคเสี้ยว
วินาที โดยจะเปนการแทนท่ีออกซิเจนและการ
ใชแรงดันแกสลมเปลวไฟ

แบบลกูผสม ประกอบดวยตัวกระตุนไฟฟา
ชองตัวเก็บสารตัวขับ และชองเก็บสารดับไฟ
(ตามภาพ) ความรอนและแรงดันท่ีสรางข้ึนจาก
การเผาไหมของสารตัวขับจะใหความรอนและ
ขับสารดับเพลิงท่ีถูกทําใหเปนของเหลวออกไป
ดับไฟ

เคร่ืองกาํเนดิแกสดับไฟจาํกดัการใชงาน
เฉพาะในพื้นท่ีไมมีคนอยูเทานั้น เนื่องจากจะ
เกดิความรอนและแรงผลักรุนแรงขณะฉีดสารซึง่
อาจเปนอันตรายตอบุคคลท่ีอยูในพื้นท่ีปองกัน

ขอแนะนาํสําหรับผูใช (Guidance for Users)
ระบบดับไฟแตละระบบท่ีกลาวไปขางตน

ทํางานไดดี และมีขอออนจดุแข็งของตัวเองซึง่ข้ึน
อยูกับลักษณะในการใชงาน ดังนี้

สาํหรับ ระบบแกส (Gaseous Systems)
อัคคีภัยตองอยูในพื้นท่ีปด หากหองมีชองเปด
หลายแหง ระบบแกสอาจไมสามารถรักษาอัตรา
สวนผสมท่ีออกแบบไวใหคงท่ีไดซึ่งจะสงผลให
การดับไฟลมเหลว อีกท้ัง สารฮาโลคารบอน
สรางสารพษิจงึตองทําตามข้ันตอนความปลอดภัย
เพือ่ลดการเกดิสารพษิและการสัมผัสสารพิษ

ระบบหมอกน้ําดับเพลิง (Water mist
systems) ทํางานไดดีกบัเพลิงไหมขนาดใหญใน
พืน้ท่ีปดลอมบางสวน เชน หองท่ีประตูหนาเปด
ไว หากไฟซกุซอนอยูในท่ีกาํบงัท่ีหมอกน้าํเขาไม
ถึงไฟอาจไมดับ ประสิทธิภาพการดับไฟข้ึนอยู
กับปจจัยหลายประการ เชน รูปทรงเรขาคณิต
ของหอง แหลงตนเพลิงในหอง ตําแหนงหัวฉีด
และสิง่กีดขวาง ระบบหมอกน้าํสามารถใชแทน
ระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิง (สปริงเคลอร) ใน
การปองกันพื้นท่ีท่ีจําเปนตองลดความสูญเสีย
จากการใชน้าํดับเพลิง เชน พพิธิภัณฑ หองแสดง
งานศิลป เปนตน

ระบบโฟมอัดอากาศ (CAF system)
ระบบโฟมอัดอากาศทํางานไดผลดีมากในการ
ดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว โดย
สามารถดับไฟพืน้ท่ีโลงและไมตองการสิง่ปดลอม
อีกท้ังยังตองการน้ําในปริมาณนอยกวาระบบ
ดับเพลิงท่ีใชน้าํเปนพืน้ฐานท่ัวไป อยางไรกต็าม

ระบบโฟมอัดอากาศดับไฟสามมิติ เชน ไฟท่ีมี
ความลึก ไฟท่ีพุงออกมาอยางรุนแรง ฯลฯ ไดยาก

ระบบเคร่ืองกําเนิดแกส (Gas generators)
ทํางานไดดีในพืน้ท่ีขนาดเล็กและปดทึบ เหมาะ
สาํหรับใชในงานพืน้ท่ีซึง่การติดต้ังทอของระบบ
ดับเพลิงท่ีใชกันท่ัวไปเปนไปไดยาก หรือพื้นท่ี
ท่ีตองการดับไฟท่ีรวดเร็ว โดยสามารถติดต้ังใน
บริเวณท่ีไมมีคนอยู เชน หองเคร่ืองจักร พื้นท่ี
จัดเก็บสินคาตางๆ ฯลฯ

บทสรปุ
นบัต้ังแตมีการเลิกใชงานสารฮาลอน ได

มีการพัฒนาระบบดับเพลิงข้ันกาวเพื่อใชเปน
ทางเลือกใหมหลากหลายรูปแบบ รวมถงึระบบ

สารฮาโลคารบอนและแกสเฉ่ือย ระบบหมอกน้าํ
ระบบโฟมอัดอากาศและระบบเคร่ืองกาํเนดิแกส
ระบบดับเพลิงดังกลาวท้ังหมดมีขอกาํหนดการ
ออกแบบและขอดีขอเสยีในตัวเอง ไมมีระบบใด
ระบบหนึง่สามารถใชงานไดดีท่ีสดุในทุกสถานท่ี
และในทุกเงือ่นไขเพลิงไหม ผูใชตองพจิารณาถงึ

ขอจาํกดัของระบบตางๆ เพือ่จดัการใหเหมาะสม
โดยขอดีขอเสยีของแตละระบบตองนาํมาประเมิน
กบัสภาพความตองการของพืน้ท่ีจะปกปองเพือ่
ใหสามารถพจิารณาเลือกระบบท่ีทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพท่ีสุดภายใตเงื่อนไขและปจจัย
ท้ังหมดท่ีมีอยูพื้นท่ีนั้น

สวนประกอบของระบบ Gas Generator แบบลูกผสม

EXXFIRE
ระบบดับเพลงิเครือ่งกําเนิดไนโตรเจน


