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ระบบปองกันอัคคีภัยลูกผสมท่ีสามารถ
ฉีดสารดับเพลิงลูกผสมออกมาเปนฝอยละเอียด
ภายในพืน้ท่ีปกปองเพือ่ดับไฟโดยปราศจากการ
ใชสารเคมีอันตราย ฝอยละเอียดของสารดับเพลิง
ลูกผสมท่ีถกูฉีดออกมาดวยความเร็วสงูดังกลาวคือ
ไนโตรเจนและเม็ดน้ําละเอียด เปนทางเลือก

การดับไฟท่ีทรงประสิทธิภาพสําหรับโรงผลิต
กระแสไฟฟา

นับต้ังแตป 1882 เม่ือโรงผลิตกระแส
ไฟฟาดวยถานหินถอืกาํเนดิข้ึนมา เจาของกจิการ
ปกปองโรงไฟฟาของพวกเขาดวยระบบแกส
คารบอนไดออกไซด ระบบโฟม และระบบอ่ืน

วิธีดีท่ีสุดในการหลีกเล่ียงเหตุท่ีเกี่ยวของกับ
เพลิงไหมคือกาํจดัอันตรายท่ีจะเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟไหม แตเปนเร่ืองเปนไปไดยากมาก ไม
งายนกัท่ีสถานประกอบกจิการผลิตไฟฟาจะสราง
มาตรการความปลอดภัยดวยการปองกันไมให
เกดิการลุกติดไฟ เนือ่งจากการผลิตกระแสไฟฟา
เต็มไปดวยความรอนและการลุกไหมตลอดเวลา

สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐฯ
(NFPA) ศึกษาคนควาแนวทางความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยมานับรอยป จุดมุงหมายเพื่อลด
อัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต  ความเสียหาย
ทางทรัพยสินและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากไฟไหม
ไฟฟาและอันตรายท่ีเกีย่วเนือ่งกนั โดยแนวทาง
ของ NFPA ไดรับการพิสูจนแลววาไดผลในทุก
สถานประกอบกิจการ

ถึงแมวาสถานประกอบกิจการจะปฏิบัติ
ตามแนวทางของ NFPA แตโชครายท่ีแหลงติด
ไฟไดซึ่งถูกกําจัดออกไปแลวก็ยังมีแนวโนมจะ
หลงเหลืออยู เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในสถาน
ประกอบการผลิตกระแสไฟฟาซึง่เสีย่งตอการเกดิ
เพลิงไหมโดยธรรมชาติอยูแลว ท่ัวท้ังสถานท่ี
ประกอบกิจการ หลายกระบวนการผลิตลวน
เกี่ยวของและใชน้ํามันหลอล่ืน แกสธรรมชาติ
และวัสดุติดไฟได ท้ังหมดจะกลายเปนเชือ้เพลิง
อยางดีเม่ือมีไฟปะทุข้ึน

เคร่ืองกงัหันและเคร่ืองกาํเนดิกระแสไฟฟา
เกอืบท้ังหมดเปนสาเหตุทําใหเกดิการเผาไหมของ
น้ํามันหลอล่ืน ขณะท่ีแกสแพรกระจายออกมา
จากคอมเพรสเซอรสามารถร่ัวไหลทําใหเกดิการ
ระเบดิ วัตถไุวไฟเคล่ือนท่ีผานทอของหอทําความ
เยน็อาจจดุติดไฟจากแหลงความรอนภายนอกได
เชน หัวเผาหรือปลองควัน การสปารกท่ีเล็กท่ีสดุ
มีแนวโนมจะเกิดผลกระทบสะสมนําไปสูความ
เสียหายของโครงสรางตัวอาคารหรืออุปกรณ
เลวรายท่ีสุดคือ การเสียชีวิตของคนงาน

ในทางปฏิบัติจริงของโรงผลิตไฟฟา การ
ขจัดแนวโนมความเสี่ยงใหหมดไปไมสามารถ
ทําไดแมจะมีสภาพแวดลอมท่ีควบคุมไวอยางดี
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ท่ีสุด ดังนั้น เจาของกิจการจึงตองไปใหความ
สาํคญักับระบบดับเพลงิทีเ่ชือ่ไดวาปกปองคนงาน
ไดดีท่ีสุด พรอมกับประเมินวาระบบดังกลาว
สามารถทํางานไดจริงหรือไมในสถานประกอบ
กจิการของเขา

ปจจุบัน เจาของโรงไฟฟาตองพิจารณา
ระบบความปลอดภัยอัคคีภัยท่ีมีมากมายหลาย
ระบบและเลือกใชระบบใดระบบหนึง่ในจํานวน
นัน้ซึง่พวกเขากรู็วาการตัดสนิใจคร้ังสดุทายเปน
การพิจารณาอยางรอบดาน คํานึงผลไดผลเสีย
ท่ีสมดุล รวมถึงคํานึงถึงขอจํากัดของระบบท่ี
ตัดสนิใจเลือกดวย

หลายปท่ีผานมา หนึง่ในทางเลือกท่ีไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดสําหรับโรงไฟฟาคือ ระบบ
คารบอนไดออกไซด (CO2) แตเคยมีประวัติเสยี
ระบบนีเ้คยเปนตัวการทําใหคนงานเสยีชวิีต ซึง่
โดยธรรมชาติแลว คารบอนไดออกไซดเปนแกส
อันตรายเนื่องจากจะเขาไปแทนท่ีออกซิเจนใน
บรรยากาศ ทําใหออกซิเจนมีนอยลง คนงานท่ี
อยูพืน้ท่ีซึง่ระบบคารบอนไดออกไซดกาํลังทํางาน
มีโอกาสจะเกิดอาการขาดอากาศหายใจ

เวลาตอมา ฮาลอนไดเขาแทนท่ีระบบ
คารบอนไดออกไซด ฮาลอนเปนสารประกอบ
อินทรียระเหยงาย (volatile organic compound)
คลายกบัคลอโรฟลูออโรคารบอน (chlorofluoro-
carbons) ขอแตกตางระหวางคารบอนไดออกไซด
กับฮาลอน (สารฮาโลเจน) คือ ฮาโลเจน โดย
ท่ัวไปไมทําใหเสียชีวิต เพียงแตจะทําใหหายใจ
ลําบาก ระคายเคืองตอตาและผวิหนงัหากสมัผสั
สารเปนเวลานานอาจทําใหหมดสติ แตท่ีเปน
ปญหามาก ฮาโลเจนเปนอันตรายตอสิง่แวดลอม
ดวยเหตุท่ีมันสามารถอยู (ตกคาง) ในบรรยากาศ
โลกเปนเวลานาน และบางสวนจะเขาไปในชั้น
สตราโตสเฟยร (stratosphere) แลวสรางความ
เสยีหายตอชัน้โอโซนสงผลใหเกดิภาวะโลกรอน
จงึเปนแรงกระตุนทําใหมีการเลิกใชสารฮาโลเจน
สิง่ท่ีมาทดแทนฮาโลเจนคือสารฮาโลคารบอนซึง่
แมวาจะทําลายชัน้บรรยากาศนอยลง แตเม่ือนาํ
ไปใชงานกย็งัมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมเชนกนั

สารฮาลอนและสารฮาโลคารบอนท่ีใชใน
ระบบปองกันเพลิงไหมมีสวนประกอบของสาร
อนินทรียอยูในรูปของแกสซึ่งจะเปล่ียนไปเปน
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด (HF) เม่ือสมัผสัความรอน
สารนีเ้องท่ีเปนตัวทําใหไฟดับ ขณะเดียวกทํ็าให
เกดิการกดักรอน สรางความเสยีหายแกชิน้สวน
อิเล็กทรอนิกส ระดับการกัดกรอนจะข้ึนอยูกับ

อัตราสวนผสมของไฮโดรเจนฟลูออไรด ระยะ
เวลาการสัมผัส อุณหภูมิ ความชืน้สมัพัทธ และ
สมบติัของอุปกรณท่ีสมัผสัสาร

ไฮโดรเจนฟลูออไรดเม่ือรวมกบัความชืน้จะ
มีความกดักรอนและเปนพษิสงูทําใหผวิหนงัไหม
และทําลายเนือ้เยือ่ท่ีอยูลึกลงไป การหายใจเอา
กรดไฮโดรฟลูออริกเขาไปเพยีงเล็กนอยกทํ็าให
เสียชีวิตได

ท่ีแยกวานั้น ระบบคารบอนไดออกไซด
ฮาโลเจน (ฮาลอน) และฮาโลคารบอน ไมมี
ประสทิธิภาพในพืน้ท่ีปดท่ีไมม่ันคงซึง่เปนปกติ
ของโรงไฟฟา การจะทําใหม่ันใจวาโครงสราง
โรงงานมีความสมบรูณแบบท่ีจะรองรับระบบใด

ระบบหนึง่จากท่ีกลาวไปหมายถงึการใชเงนิลงทุน
เพิ่มเปนจํานวนมาก

ระบบปองกันด้ังเดิมท่ีใชกันอยู ในโรง
ไฟฟาบางแหงพยายามหลีกเล่ียงสารเคมี โดย
หันไปใชน้าํแทน แตแมวาน้าํจะลดการปนเปอน
ของสารเคมีได ทวาน้าํยงัมีจดุออนหลายประการ
ระบบท่ีใชน้ําจะมีประสิทธิภาพตองมีแหลงน้ํา
สํารองในบริเวณนัน้ หากไมมีทะเลสาบ สระน้ํา
ท่ีเกบ็น้าํหรือหอน้าํอยูใกลๆ  กจ็าํเปนตองลงทุน
สรางแหลงน้ําสํารองข้ึนมา นอกจากนี้ ระบบท่ี
ใชน้ํายังมีผลเสียตามมาหลายอยาง ระบบน้ํา
ดับเพลิงแบบเปด (Deluge System) ซึ่งจําเปน
สําหรับใชดับไฟ สามารถจะสรางความหายแก

ระบบลกูผสมไนโตรเจนฉดีดวยความเรว็สงูกบัฝอยนํ้าละเอียด
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ชิ้นสวน อุปกรณไฟฟาและกลไกตางๆ ของ
อุปกรณได ความสูญเสียท่ีเกิดจากน้ํา ไมไดมี
เพียงมูลคาของตัวชิ้นสวนอุแปกรณเทานั้น แต
ยงัรวมถงึเวลาท่ีตองเสยีไปกบัการทําความสะอาด
ซอมแซมอุปกรณ และการหยดุปรับปรุงสถานท่ี
ทํางานอีกดวย

แนวคดิใหม
โชคดีท่ีมีอีกทางเลือกหนึ่ง ทางเลือกท่ี

กําจัดสารเคมีอันตรายออกไปจากสมการและ
นาํพาประสทิธภิาพท่ีวางใจได อีกท้ังยงัทําความ
สะอาดไดอยางงายดายดวย เปนระบบลูกผสม
(hybrid system) แกสไนโตรเจนฉีดดวยความ
เร็วสูงกับน้ํา ใหผลดีนาพอใจในการใชปองกัน
อัคคีภัยโรงงานผลิตไฟฟา

ระบบท่ีกลาวถงึโดยพืน้ฐานประกอบดวย
ถงัแกสไนโตรเจนสาํรองและถงัเกบ็น้าํ รวมถงึตัว
ปลอยสัญญาณ (emitters) ติดต้ังไวในพื้นท่ี
อันตราย ปริมาณแกสไนโตรเจนท่ีใชงานข้ึนอยู
กบัความสงูกบัขนาดพืน้ท่ีปดท่ีตองการจะปกปอง
ระบบมีสองทอแยกกนัระหวางทอไนโตรเจนกบั
ทอน้าํโดยแตละทอมีตัวสงสญัญาณของตัวเองซึง่
สามารถระงบัการปลอยสารท่ีเกดิข้ึนเองได ท้ังนี้
ตัวปลอยสัญญาณเทียบไดกับระบบตรวจจับ

ทําความเย็นและเจือจางออกซิ เจน ทําให
บรรยากาศบริเวณนัน้ไมเอ้ือใหเกดิการสนัดาป
เม็ดน้ําขนาดเล็กระดับอะตอมไมเพียงปกคลุม
ผวิหนาเพลิงไหมอยางท่ัวถงึเทานัน้แตยงัสามารถ
ดูดซับความรอนไดอีกดวย อนุภาคของท้ังน้ํา
และไนโตรเจนเขาไปยงัเพลิงไหมพรอมกบัอากาศ
ท่ีใชในการลุกไหม ดังนั้นสารดับเพลิงท้ังสอง
ชนดินีจ้งึดับไฟไดลึกจนถงึแกนกลางเชือ้เพลิง

ระบบลูกผสมไนโตรเจน-น้าํมีขอไดเปรียบ
หากติดต้ังในพื้นท่ีซึ่งใชวัสดุไมเปนตัวไฟฟา ใน
พื้นท่ีซึ่งการทําความสะอาดเศษสารเคมีทําได

ยาก และในบริเวณท่ีตองปลอดสารพิษเพื่อให
การทํางานมีความปลอดภัย

ดวยชิน้สวนประกอบภายใน ระบบจะฉีด
สารดับเพลิงออกมาทันทีท่ีตรวจจบัควันหรือไฟ
ได ซึ่งไมเหมือนกับระบบคารบอนไดออกไซด
(CO2) ท่ีตองทําการอพยพคนออกไปกอนระบบ
จะเร่ิมทํางาน นั่นหมายความวาไฟจะถูกระบุ
ตําแหนงและมีการฉีดสารออกมาอยางรวดเร็ว
คนงานม่ันใจไดวาเม่ือสัมผัสละอองสารจะไมมี
ผลกระทบตอสุขภาพ ท่ีสําคัญ ในการฉีดดับไฟ
ผวิหนาวัตถหุรือพืน้อาคารจะไมเปยก เพราะน้าํ
และไนโตรเจนจะกระจายไปในอากาศแทนการ
ปกคลุมผิวหนาเพลิงไหม ดังนั้นหลังจากไฟดับ
จึงทําความสะอาดเพียงเล็กนอยเทานั้น

จดุเดนอีกประการหนึง่ของระบบทางเลือก
ใหมนีคื้อ สามารถซอมบาํรุงระบบไดโดยไมตอง
หยุดการทํางาน (ระบบสามารถทํางานอยาง
ตอเนื่องไดแมจะอยูในชวงการซอมบาํรุง) ท้ังนี้
ไมมีความเสี่ยงตอท้ังโรงงานและบุคลากร

การทดสอบระบบ
กอนตัดสินใจเลือกระบบนี้ติดต้ังในโรง

ไฟฟา ตองมีการพิจารณาความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสม รวมถึงตองมีการทดสอบ
การทํางานของระบบดวย

ความทาทายอยู ท่ีโรงไฟฟาเกาจําเปน
จะตองเปล่ี ยนระบบฮาลอน ความเกาของ
โครงสรางอาคารก็เปนอุปสรรคหนึ่ง เนื่องจาก
สวนปดลอมสาํหรับฉีดสารท่ีจะสรางข้ึนขาดความ
ม่ันคง การแกปญหาคือสรางระบบท่ีไมตองการ
ความม่ันคงของสวนปดลอม

ขอกาํหนดอยางหนึง่ในการเปล่ียนระบบ

อัคคีภัยอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับใชเปนแบบ
บังคับดวยมือ (แมนวล)

ระบบปองกนัแบบลูกสามารถฉีดสารดับ
เพลิงลูกผสมเขาไปในพื้นท่ีตองการปกปองซึ่ง
สามารถดับไฟไดโดยไมมีผลกระทบตอชัน้โอโซน
และสิง่แวดลอม สารดับเพลิงลูกผสมมีลักษณะ
ฝอยละเอียดเหมือนกลุมเมฆ เปนเทคโนโลยี
สเีขียวผสมผสานกนัระหวางไนโตรเจนกบัเม็ดน้าํ
ขนาดเล็กมาก [ขนาด 1 ใน 100 สวนของเม็ดน้าํ
ในระบบหมอกน้ํา (Water mist)] กลไกการ
ดับเพลิงดวยสารสองชนิดนี้ เกิดข้ึนพรอมกัน

รูปแบบการฉีดสารจากระบบลูกผสม Victaulic VortexTM
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คือ ระบบจะตองสามารถทํางานไดตอเนือ่งโดย
ไมมีการหยุดชะงกั แตการเปล่ียนระบบฮาลอน
มีงานเพิม่ข้ึนเพราะจาํเปนตองมีการหยดุทํางาน
เนื่องจากตองถอดกังหันและใสกลับเขาไปใหม
และเพือ่ไมใหเสียเวลาและเสียงบประมาณเพิ่ม
เจาของโรงไฟฟาจะถือโอกาสทําสวนปดลอมท่ี
ปองกันการร่ัวไหลไปพรอมกันดวย

หลังจากทดสอบระบบคารบอนไดออกไซด
ไมประสบความสําเร็จ เจาของโรงไฟฟามองหา
ทางเลือกใหม พวกเขาศึกษาขอมูลสมรรถนะ
ของระบบลูกผสมท่ีมีท้ังน้ําและไนโตรเจนซึ่ง
สามารถดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังๆ ท่ี

ยังไมมีระบบปองกันอัคคีภัย
ความทาทายใหมเพือ่สิง่แวดลอม
ระบบลูกผสมไนโตรเจน-น้าํ นอกจากมี

ประสทิธภิาพสงูในการดับไฟและไมเปนอันตราย
ตอคนงานแลว ยังมีจุดเดนในเร่ืองสิ่งแวดลอม

หลายคน เลิกสนใจระบบท่ีใชน้ําไปแลวเพราะ
มีปญหาเร่ืองการทําความสะอาดและการร้ือฟน
สถานท่ีหลังจากการดับเพลิง

เม่ือทําการทดสอบระบบลูกผสมจนเปน
ท่ีพอใจ เจาของโรงไฟฟากเ็ลือกติดต้ังระบบนี ้ซึง่
พวกเขาพอใจในเร่ืองการลดคาใชจายในการซอม
บาํรุงและไมมีการหยดุชะงกัในการทํางาน ระบบ
สามารถทํางานไดตอเนื่องและมีการซอมบํารุง
นอยมาก

เนื่องจากโรงไฟฟาเกาตองมีการเปล่ียน
ระบบท่ีคอนขางยุงยาก เจาของโรงไฟฟาจงึเลือก
ท่ีจะติดต้ังระบบลูกผสมในโรงไฟฟาใหมท่ีสราง
ข้ึนมาหรือติดต้ังในสวนขยายของโรงไฟฟาเกาท่ี

โดยผูพัฒนาระบบนี้เปดเผยวาระบบไดรับการ
รับรองจากโครงการสารดับเพลิงทางเลือกใหม
(SNAP; Significant New Alternatives Policy)
ของสํานักสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมรืกา (U.S.
Environmental Protection Agency) ในสวนของ
ขอบงัคับดานอากาศสะอาด (Clean Air Act) คณะ
กรรมการของ SNAP จะประเมินคาการทําลาย
ชัน้โอโซนของสารใหมท่ีขอรับการรับรอง จากนัน้
ก็จะตัดสินวาสารใหมนั้นผานเกณฑหรือไม ซึ่ง
ระบบลูกผสมไดรับการรับรองและอยูในบัญชี
รายชือ่สารท่ีไดรั บการยอมรับใหใชทดแทนสาร
ฮาลอน 1301 สาํหรับการติดต้ังแบบฉีดทวมหอง
(total flooding applications)

ความตองการวิธท่ีีเหนอืกวาในการปองกนั
อัคคีภัยนํา มาซึ่งนวัตกรรมซึ่งไมเพียงแตจะทํา
ใหสถานประกอบกิจการและคนงานมีความ
ปลอดภัยข้ึนเทานัน้ แตหมายถึงการรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมดวย การแนะนําเทคโนลีระบบ
ลูกผสมท่ีใชงานไดจริงนี้ ผูพัฒนาตองการแก
ปญหาเร่ืองขอจาํกดัของระบบตางๆ ท่ีมีใชกนัอยู

ในปจจุบัน กลาวกันวา ไมมีระบบใดท่ีมีความ
สมบรูณสามารถทํางานไดโดยไมมีขอขัดของใด
ทุกระบบมีจดุเดนจุดดอยในตัวเอง เพียงแตคน
จะเลือกใหเหมาะสมกับพื้นท่ีท่ีตองการปกปอง
ของตัวเองอยางงลงตัวไดอยางไร

ระบบลูกผสมแกปญหาท่ีระบบอ่ืนมี เชน
ไมตองอพยพกอนฉีดสารดับไฟเหมือนระบบ
คารบอนไดออกไซด ไมตองเสี่ยงจะเกิดความ
เสยีหายจากการดับเพลิงเหมือนระบบหัวกระจาย
น้ํา รวมท้ังไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมเหมือน
ฮาลอน เรียกไดวา ระบบลูกผสมนีก้าวมาถงึจดุท่ี
เกอืบสมบรูณแบบแลวสาํหรับการปองกนัอัคคีภัย
โรงไฟฟาท่ีถอืวาหาระบบท่ีเหมาะสมไดยากเต็มท ี

 ระบบดับลูกผสม Victaulic VortexTM


