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นวตักรรมเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการผลิต

การจัดการ การจัดเก็บ หรือการขนสงวัตถไุวไฟ
จําเปนตองพึ่งพาระบบตรวจจับที่รวดเร็วและ
ไววางใจได เปนทีป่ระจักษชัดแลววาไฟขนาดเลก็
เมือ่ถกูตรวจจับไดจะงายตอการดับ ดังน้ันระบบ
ตรวจจับเปลวไฟ โดยเฉพาะอุปกรณตรวจจับ
เปลวไฟจากแสงที่มองเห็นได (Optical Flame
Detectors) เปนเคร่ืองมอืทีม่ศีกัยภาพสงูสดุใน
การปองกันและระงับอคัคภียัจากความสามารถ
ตรวจจับไฟขนาดเลก็ไดจากระยะไกล

เคร่ื องตรวจจับเปลวไฟจากแสงเปน
อปุกรณละเอยีดออน ใชเซนเซอรตรวจจับแสงเกิด
จากเพลงิไหมระยะแรกสดุ ทีใ่ชกันอยูปจจุบนัน้ี
มี 3 ชนิดคือ เซนเซอรตรวจสอบแสง อุลตรา-
ไวโอเลต (UV; Ultraviolet sensors) เซนเซอร
ตรวจสอบแสงอินฟราเรด (IR; Infrared sen-
sors) และเซนเซอรตรวจสอบทั้งแสงอุลตรา-
ไวโอเลตและอินฟราเรด (UV/IR sensors)

หมายเหตุ นอกจากอุปกรณตรวจจับ

เปลวไฟจากแสงที่มองเห็นได (Optical Flame
Detectors) ที่นิยมใชในวงการอุตสาหกรรม
มากที่สุดแลว ยังมีอุปกรณตรวจจับเปลวไฟอีก
ชนิดหน่ึงที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเชนกัน
ไดแก Flame Ionization Detector ซึ่งเปนการ
ใชแทง Electrode รวมกับตัวขยายสัญญาณ
(Electronic Amplifier) เน่ืองจากกระบวนการใน
การเกิดเปลวไฟจะกอใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระ
และปริมาณไอออน โดยอเิลก็ตรอนและไอออน
เหลาน้ีจะทําใหเกิดความตางศักด์ิของแหลง
Electrode 2 จุด ซึ่งจุดหน่ึงจะอยูที่ตําแหนงติด
กับเปลวไฟ และอกีจุดจะเปนแทงโลหะทนความ
รอนที่ ติดต้ังไวในตําแหนงใกลๆ ซึ่งจะสราง
กระแสไฟฟาออกมาประมาณ 0.01 มลิลแิอมป
(mA) และสงไปขยายสัญญาณตอไป สาํหรับ
วิธีน้ีเหมาะกับการใชงานในอุณหภูมิสูงๆ เชน
เตาเซรามคิ

สาํหรับอปุกรณตรวจจับเปลวไฟจากแสง
มองเหน็ได (Optical Flame Detectors) สวนใหญ
จะติดต้ังในพื้นทีป่ฏิบติังานทางอุตสาหรรม ซึ่ง
เปนแหลงกําเนิดรังสีมากมายโดย อาจทําให
อุปกรณเสื่อมสภาพและอาจเกิดการเตือนที่
ผดิพลาด (False Alarm) ดังน้ันในการใชงานบาง
รูปแบบจําเปนตองใชอปุกรณทีท่นทานตอสภาพ
แวดลอมที่เลวราย และยังคงมีประสิทธิภาพดี
ตลอดการใชงาน

การใชงานอปุกรณตรวจจับเปลวไฟ สวน-
ใหญเปนลกัษณะการปกปอง “ความเสีย่งสงู-
มลูคาสงู” ซึง่เคร่ืองตรวจจับตองไดรับออกแบบ
รับรองคุณภาพ และผลิตดวยวิธีการที่ละเอียด
ออนและกาวหนาเพื่อรับประกันความมั่นใจ
อปุกรณทีติ่ดต้ังวาสามารถไววางใจได

ขอกําหนดของเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
กระตุนใหเกิดการแขงขันดานเทคโนโลยีเพื่อ
การวิจัยและพฒันาดานวิทยาศาสตรหลายสาขา
ต้ังแตเคมฟีสกิส ฟสกิส วิศวกรรมไฟฟาทางแสง
(electro-optics) ฟสกิสแมเหลก็ไฟฟา (elec-
tromagnetic physics) การวิเคราะหแสงจาก
แมเหล็กไฟฟา (electromagnetic spectral
analysis) และพลงังานกลจากความรอน (ther-
modynamics) ขอแนะนําน้ีจะบรรยายความ
กาวหนาของการวิเคราะหแสงของเปลวไฟทีนํ่า
มาซึ่งการพัฒนาของเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
ชนิดอนิฟราเรดแบบอเนกประสงค [multipur-
pose Infrared type (IR) flame detector]

ความเปนมาของเทคโนโลยีตรวจจับ
อคัคภียั

สภาพของเพลิงไหมสามารถวิเคราะห
ไดหลายแนวทางขึ้นอยูกับสิ่งที่ตรวจสอบ เชน
การใชเช้ือเพลงิ การใชออกซเิจน/อากาศ ความ-
รอนที่เก่ียวของ หรือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่มีสารช้ือเพลิง

ขอแนะนาํการเลอืกเครือ่งตรวจจบัเปลวไฟทีเ่หมาะสมกบัการใชงาน
(A Guide to Selecting the Right Flame Detector For Your Application)
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ภาพที ่1. แสดงภาพจําลองของเพลงิไหม
สารไฮโดรคารบอนซึง่ไอสารเช้ือเพลงิกระจายตัว
ไปในบรรยากาศโดยรอบและทาํปฏิกิริยาแบบ
ฉบัพลนักับออกซเิจน เกิดปฏกิิริยาลกูโซทางเคมี
ของเปลวไฟแลวสงผลผลิตจากเพลิงไหมที่เปน
แกสออกมา เชน คารบอนไดออกไซด นํ้า สาร
ประกอบไฮโดรคารบอนทีย่งัไมไหม (HC) เขมา
(คารบอน; C) และคารบอนมอนอกไซด (CO) ซึง่
ตลอดหลายปที่ผานมาเทคโนโลยีการตรวจจับ
อัคคีภัยไดพึ่ งพาปจจัยเหลาน้ีในการพัฒนา
ผลติภณัฑ

การตรวจจับเปลวไฟดวยแสงท่ีมอง
เห็นได (Optical Flame Detectors)

พลงังานทีแ่ผรังสอีอกจากเพลงิไหมเปน
ปจจัยหลกัในการวิเคราะหการตรวจจับ พลงังาน
เหลาน้ีประมาณ 30-40% กระจัดกระจายอยู
ในรูแปของรังสแีมเหลก็ไฟฟาหลายยานความถี่
มีทั้งรังสีอุลตราไวโอเลต (UV; Ultraviolet)
แสงที่ตามองเห็นได (Visible) รังสีอินฟราเรด
(IR; Infrared)

ภาพที่ 2. แสดงแผนผังเพลิงไหมสาร
ไฮโดรคารบอนปลอยแถบแสง (Spectrum) ออก
มาที่ซึ่งรังสีอุลตราไวโอเลต (UV; Ultraviolet)

และรังสอีนิฟราเรด (IR; Infrared) เปนลาํแสงที่
เคร่ืองตรวจจับทั่วไปนํามาใชเปนตัวช้ีวัดการ
เกิดเพลงิไหม

แถบแสงของรังสจีากเพลงิไหมมลีกัษณะ
เฉพาะและมหีลายยานสาํหรับนําไปใชกับเคร่ือง
ตรวจจับหลายรูปแบบ เคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
โดยทั่วไปใชเซนเซอรตรวจจับแถบแสงที่ยาน

จําเพาะ (แถบแสงแคบ) ซึ่งบันทึกรังสีที่เขามา
ในความยาวคลืน่ทีต้ั่งไว

สญัญาณทีเ่ซนเซอรบนัทกึไวจะถกูนําไป
วิเคราะหดวยเทคนิคที่กําหนดไวแลวลวงหนา
โดยจะเปนเทคนิคหน่ึงหรือหลายเทคนิครวมกัน
ดังตอไปน้ี

การวิเคราะหความถีแ่สงวาบ (Flickering
frequency analysis)

การเปรียบเทยีบขดีจํากัดของพลงังาน
จากสญัญาณ (Threshold energy signal com-
parison)

ความสมัพนัธทางคณติศาสตรระหวาง
สัญญาณตางๆ (Mathematical correlation
between several signals)

 เทคนิคการเปรียบเทียบ (เทคนิค
เทยีบอตัราสวน ลอจิกเกต AND gate, OR gate)
[Comparison techniques (Ratio, AND gate,
OR gate techniques)]

ความสัมพันธของการวิเคราะหแถบ
แสงในหนวยความจํา (Correlation to memo-
rized spectral analysis)

อุปกรณตรวจจับที่ ใชหลายเทคนิคที่ภาพที่ 1

กลาวไปใหความมัน่ใจวามคีวามไววางใจไดมาก
ในประเด็นความไวในการตรวจจับและปองกัน
การสงสญัญาณปลอม (false alarms) ทัง้น้ี เคร่ือง
ตรวจจับเปลวไฟดวยแสงที ่ผลติขึน้ในชวง 20 ป
ที่ผานมา มีอยูดวยกัน 4 กลุมหลัก ไดแก

1. เคร่ืองตรวจจับอุลตราไวโอเลต (UV
Detectors)

ภาพที่ 2
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2. เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด (IR Detec-
tors)

3. เคร่ืองตรวจจับอลุตราไวโอเลต/อนิ-
ฟราเรด (UV/IR Detectors)

4. เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด/อนิฟราเรด
(IR/IR Detectors)

โดยเคร่ืองตรวจจับแตละกลุมมทีัง้จุดเดน
และจุดดอย มีการใชเทคนิคหน่ึงหรือหลาย
เทคนิครวมกันตามทีอ่ธบิายไปแลวในการวิเคราะห
แถบแสง ซึง่เคร่ืองตรวจจับเปลวไฟทีก่าวหนาที่
สดุจะทาํงานไดเฉพาะความยาวคลืน่ของแถบแสง
ที่กําหนดไวเทาน้ัน และเคร่ืองตรวจจับแตละ
กลุม ตองใชตามขอกําหนดเฉพาะตัวเทาน้ัน น่ัน
หมายความวา เคร่ืองตรวจจับชนิดใดชนิดหน่ึง
สามารถใชงานไดตามที่ กําหนดไวเฉพาะตัว
โดยลกัษณะการใชงานทีเ่หมาะสมสาํหรับเคร่ือง
ตรวจจับชนิดใดชนิดหน่ึงประเมินจากความ
สามารถของเคร่ืองตรวจจับชนิดน้ันในการ
ปองกันการเกิดสญัญาณปลอม (false alarms)
จากสิง่เราในสภาพแวดลอมของพืน้ทีติ่ดต้ัง

เคร่ืองตรวจจับอุลตราไวโอเลต (UV
Detectors)

Ultraviolet (UV) Flame Detector เปนการ
ตรวจจับคลื่นแสงที่ชวงความยาวคลื่นนอยกวา
300 นาโนเมตร (nm) ขณะที่แสง UV จาก
ดวงอาทติยจะเร่ิมตนที ่280 นาโนเมตร ดังน้ัน
หากเซน็เซอรทีใ่ชมชีวงวัดทีก่วางอาจจะเกิดปญหา
ในการตรวจจับได ซึง่ปกติเซน็เซอรชนิดน้ีจะใช
แบบ Indoor หรือบริเวณทีไ่มไดรับ UV จากดวง
อาทติย ขอดีคอืมกีารตอบสนองรวดเร็วกวาแบบ

อนิฟราเรด มคีวามแมนยาํ เทีย่งตรง แตตองการ
จุดตรวจจับคอนขางสะอาด ปราศจากฝุนควัน

เน่ืองจากเปนคลื่นสั้น แถบแสงของรังสี
อลุตราไวโอเลตจะถกูดูดกลนิโดยอากาศ ฝุน ควัน
แกส และสารอนิทรียตางๆ ในบรรยากาศ ดังน้ัน
รังสอีลุตราไอโอเลตจากดวงอาทติยซึง่มคีวามยาว
คลืน่สัน้กวา 300 nm (ในรม จุดไมไดรับแสงแดด)
และถกูดูดกลนืในบรรยากาศจะไมสรางสญัญาณ
ปลอมใหกับเคร่ืองตรวจจับชนิดน้ี ซึ่งตรวจจับ
รังสอีลุตราไวโอเลตในยาน 185-260 นาโนเมตร
เคร่ืองตรวจจับอลุตราไวโอเลตตรวจจับเปลวไฟ
ดวยความเร็วสูง (3-4 มิลลิวินาท)ี เน่ืองจาก
พลังงานอุลตราไวโอเลตที่ปลอยจากเพลิงไหม
และการระเบดิขณะจุดติดไฟมสีงูมาก

อยางไรก็ตาม รังสีอุลตราไวโอเลตจาก
แหลงอืน่ เชน ฟาผา การเช่ือมอารค การแผรังสี
และแสงอาทิตย (สวนที่ ไมถูกดูดกลืนจาก
บรรยากาศเพราะช้ันโอโซนเปนรูโหวและการ
เกิดพายุสุริยะ) อาจทําใหเกิดสัญญาณปลอม
จากเคร่ืองตรวจจับชนิดน้ีได

เคร่ืองตรวจจับ Infrared Detector
เปนการตรวจจับคลืน่แสงทีช่วงความยาว

คลืน่ 1.1 - 4.4 ไมครอนหรือไมโครเมตร (m)
ซึ่งใชเซ็นเซอรชนิด Pyroelectric เปนผลึกแรที่
กอใหเกิดกระแสไฟฟาเมื่อถูกความรอน ขอดี
คอืมคีวามทนทานสามารถตรวจจับไดในบริเวณ
ที่มีฝุน ควัน หรือคราบสกปรก แตจะมีปญหา
สญัญาณปลอม (False Alarm) กรณทีี่ตรวจจับ
ในบริเวณที่มีไอนํ้าสูง

รังสีอินฟราเรดมีอยูในเพลิงไหมเกือบ

ทุกกรณี (ตามรูปที่ 2.) อุณหภูมิของเปลวไฟ
มวลของแกสรอน (ผลิตภัณฑจากเพลิงไหม)
ปลอยแถบแสงลกัษณะจําเพาะออกมาซึง่สามารถ
ระบไุดดวยเคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด

อยางไรก็ตาม เพลิงไหมไมไดเปนแหลง
เดียวที่เปนตนกําเนิดรังสีอินฟราเรด ในความ
เปนจริงแลวผิวหนาที่รอนจัด เชน หลอดไฟ
เตาไฟ หลอดฮาโลเจน เตาหลอม แสงอาทิตย
ก็ปลอยรังสอีนิฟราเรดออกมาในระดับความยาว
คลืน่เดียวกับอนิฟราเรดจากเพลงิไหม

เพือ่แยกแยะรังสอีนิฟราเรดจากเพลงิไหม
ออกจากรังสีอินฟราเรดจากแหลงอื่น ตองใช
วิธีการวิเคราะหในหลายมุมและใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรเขามาชวย วิธีที่ยอมรับมากที่สุด
คือ การวิเคราะหความถี่แสงวาบ (Flickering
frequency analysis) และการเปรียบเทียบขีด
จํากัดของพลังงานจากสัญญาณ (Threshold
energy signal comparison) ในชวงความยาว
คลืน่ 4.1-4.6 ไมครอน แตเคร่ืองตรวจจับรังสี
อนิฟราเรดเหลาน้ียงัมโีอกาสเกิดสญัญาณปลอม
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จากรงสีจากวัตถุอื่น (เชน ฮีทเตอร หลอดไฟ
ไสเสนลวด หลอดไฟฮาโลเจน หลอดไฟวาบ
และอื่นๆ)

เค ร่ื องตรวจ จั บ รั งสี แบบผสม
(Combination Flame Detector)

เปนการตรวจจับที่นําหลายๆ เซ็นเซอร
มารวมกัน จุดประสงคเพื่อใหมีความเที่ยงตรง
แมนยาํยิง่ขึน้ โดยสามารถรวมกันหลายรูปแบบ
เชน IR/IR เปนการตรวจจับคลืน่อินฟราเรดใน
2 ชวงคลื่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน UV/IR
เปนการตรวจจับทัง้คลืน่แสงในชวงอินฟราเรด
และชวงอลุตราไวโอเลต็ โดยตองตรวจจับไดทัง้
2 ชวงความยาวคลื่นถึงจะยืนยันถึงเปลวไฟได
หรือ UV/IR/vis และแบบ IR/IR/vis...vis คือ
Visible Light หรือแสงในชวงที่ตาคนสามารถ
มองเหน็ได ซึง่เปนเซน็เซอรทีใ่สเขามาเพือ่ชวย
เพิม่ความเทีย่งตรงในการตรวจจับเชนกัน

เคร่ืองตรวจจับรังสแีบบผสมจะใชเทคโนโลยี
ตรวจจับรังส ี2 ชนิด ( 2 ความยาวคลืน่) จุดประสงค
เพือ่ลดการเกิดสญัญาณปลอม (false alarms)
มีอยูดวยกันสองชนิดหลัก ไดแก

1. ตรวจจับแถบแสงอุลตราไวโอเลต/
อินฟราเรด (UV/IR Spectral Bands)

2. ตรวจจั บแถบแสงอิ นฟราเรด/
อินฟราเรด (IR/IR Spectral Bands)

ปจจุบนั มกีารยอมรับกันวาเคร่ืองตรวจจับ
สองแถบแสงเปนอปุกรณทีท่นัสมยัทีส่ดุในการ
แกปญหาการเกิดสญัญาณปลอม

เคร่ืองตรวจจับเปลวไฟอลุตราไวโอเลต
/อินฟราเรด (UV/IR Flame Detector)

เคร่ืองตรวจจับชนิดน้ีใชเซนเซอรแสง
อลุตราไวโอเลตในรม (อบัแสง) แบบสญัญาณสงู
รวมกับเซนเซอรจับอนิฟราเรดแบบคลืน่วงแคบ
เซนเซอรอุลตราไวโอเลตดวยตัวเองเปนเคร่ือง
ตรวจจับเพลิงไหมที่ดีแตมันมักทํางานเมื่อถูก
กระตุนดวยแสงอืน่ เชน แสงจากการเช่ือม แสง
จากฟาผา รังสเีอก็ซและแสงแดดจา เพือ่ปองกัน
สญัญาณปลอมจากตัวกระตุนตางๆ ดังกลาวจึง
เสริมเซนเซอรอินฟราเรดเขาไป ชองแถบแสง
อนิฟราเรดมลีกัษณะพเิศษในการระบไุฟไหมที่
สนับสนุนระบบตรวจจับเพลงิไหมอลุตราไวโอเลต
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเชนกัน โดยจะตรวจจับทัง้รังสี
อุลตรําไวโอเลตและอินฟราเรดกอนจะยืนยัน
วาเปนเพลงิไหมจริง ดวยการทาํงานในลกัษณะ
ดังลาวจึงปองกันสัญญาณปลอมไดดี สามารถ
สรางความมัน่ใจในการตรวจจับโดยเฉพาะการ
ตรวจจับรังสทีีม่คีวามยาวคลืน่ในยานปานกลาง
ซึง่ใหประสทิธภิาพสงูสดุประเภทหน่ึงเลยทเีดียว

อยางไรก็ตาม แมแตเทคโนโลยทีีก่าวหนา
ที่สุดก็ยังมีขอจํากัด เน่ืองจากเพลิงไหมแตละ
ชนิดมอีตัราสวนรังสอีลุตราไวโอเลตตออนิฟราเรด
จําเพาะของตัวเอง ตัวอยาง เปลวไฟไฮโดรเจน
สรางรังสีอุลตราไวโอเลตปริมาณมากแตมีรังสี
อนิฟราเรดนอย ในขณะทีไ่ฟจากถานหนิใหรังสี
อุลตราไวโอเลตนอยแตใหรังสีอินฟราเรดมาก
เมื่อเคร่ืองตรวจจับสองรังสีรวมสัญญาณเขา
ดวยกันแลววิเคราะหดวยวิธ ี“AND-gate” เคร่ือง
อาจจะตรวจจับเพลงิไหมไมไดเลยก็ได

เพือ่ใหมัน่ใจ สญัญาณการตรวจจับถกูตอง
และตรงกับความเปนจริง เคร่ืองตรวจจับมวีงจร
เปรียบเทยีบจุดสงูสดุของสญัญาณอลุตราไวโอเลต
กับจุดสงูสดุของสญัญาณอนิฟราเรด อตัราสวน
และสญัญาณวาบของทัง้สองสญัญาณ โดยขอมลู
สัญญาณจะถูกนําไปวิเคราะหทางคณิตศาสตร
เพื่อยืนยันสัญญาณเพลิงไหม แตเน่ืองจากใน
สภาพแวดลอมทางอตุสากรรมมตัีวแปรทีจ่ะทาํให
เกิดสญัญาณปลอมมากมาย รวมถงึแหลงกําเนิด
รังสอีลุตราไวโอเลต เชน แสงจากการเช่ือม แสง-
อารกไฟฟา ฟาผา (แสงจากประจุไฟฟาแรงดัน
สงู) เปลวไฟจากปลอง (ในอตุสาหกรรมปโตร-
เคม)ี แสงแดดจา เชนเดียวกับแหลงกําเนิดแสง
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อินฟราเรด เชน ฮีตเตอร หลอดไฟไสเสนลวด
หลอดไฟฮาโลเจน ฯลฯ แตสาํหรับสัญญาณคู
การเกิดสญัญาณปลอมจากแสงจากแหลงอืน่ ที่
ไมใชเพลงิไหมไมวาจะเปนอลุตราไวโอเลตและ
อนิฟราเรดจะตองมรัีงสจีากแหลงอืน่ทัง้อลุตรา-
ไวโอเลต และอินฟราเรดเกิดขึ้นพรอมกันทั้งคู
ตัวอยาง มแีสงจากงานเช่ือม (อลุตราไวโอเลต)
และรังสอีนิฟราเรดจากแสงแดดเขาเคร่ืองตรวจจับ
พรอมกันจึงจะเกิดเปนสญัญาณปลอม แตปญหา
ใหญที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีรังสีอุลตราไวโอเลต

ในการแยกแยะแตละสญัญาณทีส่งออกมา
ในชวงเวลาทีม่ทีัง้สองสญัญาณเกิดขึน้ (คดิเปน
อตัรา %) ใชสิง่ทีเ่รียกวา “หนาตาง” (Window)
ซึง่สญัญาณอลุตราไวโอเลตจะถกูนับอยางตอเน่ือง
ซึง่สัญญาณที่แรงซึ่งไมไดออกมาจากเพลิงไหม

จะถกูตัดออกไป ในการเปรียบเทยีบสญัญาณใช
การวิเคราะหแบบ “AND-gate” โดยนําสญัญาณ
อุลตราไวโอเลตและอินฟราเรดจากแตละ
เซนเซอรมาเปรียบเทียบกันแลววิเคราะหเพื่อ
ใหเกิดความแมนยาํยิ่งขึ้น

เครือ่งตรวจจับเปลวไฟชนดิอนิฟราเรด/
อินฟราเรด (IR/IR Flame Detector)

เคร่ืองตรวจจับรังสสีองชนิดอกีรูปแบบหน่ึง
คอื เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด/อนิฟราเรด โดย
ตรวจจับอนิฟราเรดในยานความถีแ่คบทีม่คีวาม
ยาวคลื่นใกลเคียงกัน เน่ืองจากเปลวไฟจาก
เพลงิไหมสารไฮโดรคารบอนจะปลอยพลังงาน
ออกมาอยางตอเน่ืองเปนรังสอีนิฟราเรดทีม่คีวาม
ยาวคลืน่ใกลเคยีงกันคอื 0.9-3.0 ไมโครเมตร
และสงูสดุที ่4.3-4.5 ไมโครเมตร (เกิดจากแกส
คารบอนไดออกไซดรอนทีเ่ปนผลผลติจากเพลงิ
ไหม) สญัญาณอนิฟราเรดดังกลาวเปนหวัใจของ
การตรวจจับอินฟราเรดชนิดสองสญัญาณ โดย
เคร่ืองจะตรวจจับรังสีอินฟราเรดสองสัญญาณ
ในอตัราน้ีเพือ่นําไปวิเคราะหเพือ่ยนืยนัการเกิด
เพลิงไหม

อยางไรก็ตาม มีเทคโนโลยีตรวจวัดแสง
อินฟราเรดคูรูปแบบใหมที่คิดคนมาไดเมื่อไม
นานมาน้ี น่ันคือ วิเคราะหความแตกตางของ
อนิฟราเรดสองลาํแสงทีเ่ขามาภายในเซนเซอร
(ในระดับความยาวคลืน่ 4.3-4.5 ไมโครเมตร)
ลาํแสงหน่ึงมีความเขมขนมาจากเพลิงไหม อีก

ปริมาณเขมขน (ไฟจากงานเช่ือม) ในขณะทีเ่กิด
การลกุติดไฟ สญัญาณอลุตราไวโอเลตทีเ่ขมขน
จะปดก้ันสญัญาณจาไฟจริงทีจ่ะนําไปเปรียบเทยีบ
ในชองสญัญาณอนิฟราเรด ทาํใหประสทิธภิาพ
ของเคร่ืองตรวจจับลดลง
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ลาํแสงหน่ึงออนกวามาจากแหลงกําเนิดอืน่ทีอ่ยู
โดยรอบซึง่อตัราสวนระหวางสองสญัญาณน้ีจะเขา
สูกระบวนการวิเคราะหสัญญาณดวยเคร่ืองมือ
ทางคณติศาสตรโดยใชหลกัการพืน้ฐานตอไปน้ี

 การวิเคราะหแสงวาบ (Flickering
analysis)

 ความเขมขนของรังสีเหนือขีดจํากัด
อันใดอันหน่ึง (Radiation intensity above a
certain threshold)

 อตัราสวนของทัง้สองสญัญาณทีไ่ดรับ
จากเซน็เซอรสองตัว

ทัง้น้ีเน่ืองจากเคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด
ชนิดสองสญัญาณสวนใหญในปจจุบนัใชเซนเซอร
4.3 ไมโครเมตรเปนชองสัญญาณหลักสาํหรับ
ใชระบเุพลงิไหม ดังน้ันจึงมปีญหาสญัญาณออน
แรงตามระยะหางของการตรวจจับ โดยเฉพาะ
การใชงานตรวจจับจากระยะไกล

เทคนิคขัน้สงูสาํหรับการวเิคราะหแถบ
แสงจากเปลวไฟ

วิธตีรวจจับเพลงิไหมดวยแสงตามทีก่ลาวมา
ต้ังแตตน แตละวิธกีารก็มปีญหาของตัวเอง เปน
ทีพ่สิจูนกันแลววาวิธกีารทีใ่ชกันมาตลอดและยงั
ใชอยูไมเพยีงพอ การพฒันาเทคโนโลยวิีเคราะห
แสงดวยไฟฟา (electro-optic) ทาํใหสามารถ
วิเคราะหลาํแสงไดลึกซึง้และซบัซอนยิง่ขึ้น

แถบแสงจากเพลงิไหมทีวั่ดไดดวยเคร่ือง
ตรวจจับขึ้นอยูกับปจจัยสาํคัญ เชน ระยะหาง

ระหวางเคร่ืองตรวจจับกับเพลงิไหม และปริมาณ
แกสคารบอนไดออกไซดทีอ่ยูในบรรยากาศ ซึง่
สองปจจัยน้ีจํากัดระยะการตรวจจับของเคร่ือง
ตรวจจับอนิฟราเรดชนิดลาํแสงคู

1. ความเขมขนของรังสีจะลดลงตาม
ระยะทางที่เพิ่มขึ้น (เมื่อพนระยะรังสีเขมขน
สงูสดุที ่3.3 ไมโครเมตร)

สญัญาณทีเ่คร่ืองตรวจจับไดรับ หากออน
มาก (เพราะมคีารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
ปริมาณมาก มกีารดูดกลืน่ความยาวคลืน่ปริมาณ
สูงทาํใหไดรับสัญญาณนอย) จะถูกตัดทิ้งและ
จะไมระบุวาเปนเพลิงไหมจากเคร่ืองตรวจจับ
อนิฟราเรดชนิดสญัญาณคู

2. อตัราสวนระหวางสญัญาณอนิฟราเรด
4.3 ไมโครเมตร กับสญัญาณอนิฟราเรดชองที ่2
(คาพืน้ฐานทีต้ั่งไว) ความยาวคลืน่ 4.9 ไมโครเมตร
พบวามีสัดสวนใกลเคียงมาก (1:1) โดยเปน
อตัราสวนทีเ่ปนจุดสิน้สดุของการเกิดไฟ

เมือ่อตัราสวนของสองสญัญาณอนิฟราเรด
ขยบัเขาใกล 1:1 กระบวนการวิเคราะห สญัญาณ
จะระบุผลออมาวา “ไมมีไฟ” แมวาจะเกิดการ
ลุกไหมขึ้นในเวลาน้ันก็ตาม

ขอจํากัดขอที่ 1. สามารถทาํใหลดลงได
โดยการเลอืกเซนเซอรทีม่ยีานความถีส่าํหรับการ
ตรวจจับกวางซึง่ทาํใหรังสทีีม่คีวามยาวคลืน่มาก
กวา (รังสีเขมขน) เขามาในเคร่ือง แตวิธีน้ี แก
ปญหาขอจํากัดที ่2. ไมได อตัราสวนระหวางสอง

ลาํแสงอนิฟราเรดเทากัน (1:1) ในการตรวจจับ
ระยะไกล กรณมีคีารบอนไดออกไซดปริมาณมาก
ในบรรยากาศ ซึง่เมือ่นําไปใชในเคร่ืองตรวจจับ
IR/IR การแยกความแตกตางจากระหวางเปลวไฟ
กับแหลงสัญญาณปลอม (เชน เคร่ืองฮีตเตอร
ไฟฟา) แทบทาํไมไดเลยทีเดียว

ในการจัดการกับปญหาขอจํากัดทั้งสอง
ลักษณะดังกลาว แนะนําใหใชเคร่ืองกรองแถบ
แสงยานความถีแ่คบ โดยใชเซนเซอรยานความถี่
แคบเสริมเขากับชองรับสญัญาณอนิฟราเรดชอง
ที ่ 2 ทาํใหสดัสวนของสองสญัญาณมคีวามแตกตาง
กันมากยิ่งขึ้นสงผลตอการตรวจจับระยะไกล
ซึ่งเมื่อเลือกความถี่ของแถบแสงไดถูกตอง ขอ
จํากัดของเคร่ืองตรวจจับในเร่ืองระยะทางการ
ตรวจจับก็จะลดลงแตอาจมผีลตอความไวในการ
ตรวจจับ

ทัง้น้ี หากสญัญาณ (อนิฟราเรด) ทีเ่ขาไป
ในเซนเซอรมปีริมาณไมมากกวาสญัญาณรบกวน
ภายในเคร่ืองตรวจจับ อตัราและความเขมขนจะ
ไมเพยีงพอทีจ่ะระบวุาเปนเพลงิไหมซึง่เซน็เซอร
ตรวจจับอนิฟราเรดทีม่จํีาหนายในปจจุบนั เชน
PbSe Pyroelectric และ Thermopile  มีสัดสวน
ระหวางสญัญาณอนิฟราเรดทีเ่ขาเคร่ืองตรวจจับ
กับสญัญาณรบกวนภายในคอนขางตํ่า

สาํหรับเคร่ืองตรวจจับเหลาน้ี สัญญาณ
เพลงิไหมจากระยะทีไ่กลกวาสองสามเมตรจะไม
แตกตางจากสญัญาณรบกวนภายในเคร่ืองตรวจจับ
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ดังน้ันจึงใชเทคนิคการวิเคราะหทางคณติศาสตร
ทีซ่บัซอนเพือ่ใหสามารถระบสุญัญาณเพลงิไหม
ไดอยางถูกตองและแมนยาํ

โดยสรุปแลว เทคโนโลยีตรวจจับดวย
อินฟราเรดคู แมจะเหมาะสําหรับการติดต้ัง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารบางจุด
สาํหรับการตรวจจับระยะใกล แตก็ยงัมขีอจํากัด
รายแรงที่ทําใหการใชเทคโนโลยีน้ีตรวจจับ
เพลิงไหมจากระยะไกลไมไดผล

ปจจัยที่เปนขอจํากัด ไดแก
 บรรยากาศทีท่าํใหสญัญาณทีเ่ขาเคร่ือง

ตรวจจับออนกําลงัลง
 อตัราสวนระหวางอนิฟราเรด 2 สญัญาณ

เมื่อตรวจจับระยะไกล
 สญัญาณเขาเคร่ืองตรวจจับออนกําลงั

ลงเน่ืองจากตัวกรองชวงสญัญาณแคบ
 ปญหาสัญญาณรบกวนภายในเคร่ือง

ตรวจจับอนิฟราเรดทีย่งัคงมอียู
การตรวจจับเปลวไฟอินฟราเรดชนิด

หลายสญัญาณ (Multi Infrared Flame Detection)
เพื่อเปนการแกปญหาปจจัยที่เปนขอ-

จํากัดใน การทาํงานตางๆ ของเคร่ืองตรวจจับ
เปลวไฟ มีผลิตภัณฑใหมที่แนะนําตลาดซึ่งมี
หลกัการทางวิทยาศาสตรดังตอไปน้ี

รังส ี(แสง) จากเพลงิไหมสวนใหญแลวจะ

จะไมมคีณุสมบติัดังกลาว (ไมเก่ียวของกับคาร-
บอนไดออกไซดและนํ้า)

ทัง้น้ี มกีารเลอืกรังสอีนิฟราเรด 3 ความ
ยาวคลืน่ (จาก 3 แหลงกําเนิด) เพือ่ใชในเคร่ือง
ตรวจจับชนิดใหม ไดแก

1. ความยาวคลื่นเดียวกับคารบอนได-
ออกไซดที่ปลอยออกมา

2. ความยาวคลืน่ทีม่ากกวาคารบอนได-
ออกไซดที่ปลอยออกมา

3. ความยาวคลื่นที่เกินกลุมแสงที่อยู
พืน้หลงั

ความสมัพนัธเชิงคณติศาสตรระหวาง 3
เซ็นเซอรในการตรวจจับความยาวคลืน่จําเพาะ
ของรังสีอินฟราเรดเปนรูปแบบที่ใชในเคร่ือง
ตรวจจับอนิฟราเรดแตละตัวเพือ่ใหแยกแยะรังสี
จากเพลิงไหมกับสัญญาณรบกวนออกจากกัน
อยางชัดเจน โดยเคร่ืองตรวจจับแตละตัวจะมี
รูปแบบของสัญญาณอินฟราเรดจากเพลิงไหม
เปนตัวเทยีบไว จากน้ันก็นําสญัญาณอนิฟราเรด
ทีไ่ดจากสามแหลงดังกลาวมาเปรียบเทยีบเพือ่
หาสญัญาณอนิฟราเรดจากเพลงิไหมจริง

ในการพจิารณาสดัสวนระหวางอนิฟราเรด
จากทั้งสามชองทาง เคร่ืองสามารถจะตรวจจับ
เพลิงไหมไดโดยไมมีสัญญาณปลอม มีการ
ปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะหรังสอีนิฟราเรดเพือ่
ใหเกิดความถกูตองแมนยาํจนสามารถตรวจจับ
เพลิงไหมจากจุดที่ซอนเรน (ไฟค)ุ ซึ่งแสงจาก
เพลงิไหมถกูบดบงัอยู เพยีงแคมวลคารบอนได
ออกไซดถูกปลอยออกมาแสงจากเพลิงไหมก็
ถกูตรวจจับได

การใชเทคนิคความสัมพันธที่ซึ่งชองรับ
อนิฟราเรดแตละชองจะสมัพนัธกันโดยอตัโนมติั
เพือ่หาคาทีกํ่าหนดไวลวงหนาและใชอตัราสวน
ระหวางอนิฟราเรดแบงแยกสญัญาณไฟไหมกับ
สญัญาณปลอมออกจากกัน

มกีารพบวาอตัราสญัญาณปลอมในการ
ตรวจจับเพลงิไหมลดลงโดยไมมกีารสญูเสยีความ
ไวในการตรวจจับซึง่ทาํใหการตรวจจับเพลงิไหม
สามารถทาํไดในระยะไกลถึง 100 เมตร

เก่ียวของกับคารบอนไดออกไซดที่ รอนและ
โมเลกุลของนํ้าซึง่เปนผลผลติหลกัจากเพลงิไหม
กลาวคือ เพลิงไหมจะพิจารณาจากอินฟราเรด
ทีป่ลอยออกมาจากแหลงกําเนิดอยางเขมขนผาน
กลุมคารบอนไดออกไซดและออนแรงลงเมือ่อยู
ขางหลัง แหลงกําเนิดของอินฟราเรดสวนใหญ
(พจิารณาสวนทีเ่ปนตัวกระตุนทาํใหเกิดสญัญาณ
ปลอม) รวมถึงดวงอาทิตย หลอดมีไส และ
หลอดฮาโลเจน การเช่ือมอารก ฮีตเตอรไฟฟา
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ระบบวิเคราะหเปลวไฟทีเ่ปนเอกลกัษณน้ี
บรรจุอยูในเคร่ืองตรวจจับ Scott/Bacharach Model
FV-30  ซึ่งไดทดสอบการตรวจจับเพลิงไหม
นํ้ามนัเช้ือเพลงิในถาดขนาด 1 x 1 ฟตุ (30 ซม.
x 30 ซม.) ที่ระยะหาง 200 ฟุต (60 เมตร)
ความไวในการตรวจจับสงูกวาเคร่ืองตรวจจับทีม่ี
อยูในทองตลาดปจจุบัน 2- 4 เทา ที่สาํคัญคือ
เทคโนโลยน้ีีมภีมูคิุมกันสญัญาณปลอมอยางดีเลศิ

สัญญาณปลอมจากวัตถุที่ดูดกลืนคลื่น
แมเหลก็ไฟฟาทีต่กกระทบตวัมันทัง้หมด (Black
body) ในเครือ่งตรวจจับอนิฟราเรดเดีย่ว

เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรดเด่ียวสวนใหญ
ใชเซ็นเซอร Pyroelectric พรอมตัวกรองแสง
ขนาด 4.4 ไมครอน (ไมโครเมตร) สญัญาณไฟฟา
ความถีตํ่่า (1-10 เฮริตซ) ผานตัวกรองแสง (ใน
ลกัษณะไฟวาบ) รังสจีากแสงวาบมขีนาดใหญกวา
รังสทีีป่ลอยออกมาจากเพลงิไหมนํ้ามนัเช้ือเพลงิ
ในถาดขนาดหน่ึงตารางฟตุในระยะ 50 ฟตุ จะ
ถกูระบวุาเปนเพลงิไหมจากเคร่ืองตรวจจับชนิดน้ี
ดังน้ัน รังสจีากแหลงกําเนิดทีไ่มใชเพลงิไหมจะ
ทาํใหเกิดสญัญาณปลอมกับเคร่ืองตรวจจับชนิดน้ี
ตามเง่ือนไขทีไ่ดกลาวไป

ที่ความยาวคลื่นที่สัมพันธกัน รังสีจาก
Black body ที่ 1000  ํC ในระยะหาง 50 ฟุต
เทียบเทารังสีจากเพลิงไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงใน
ถาดบรรจุขนาด 1 ตารางฟตุในระยะหางเทากัน
ซึ่งเปนรังสีระดับเดียวกันที่ไดจาก Black body
ขนาด 1 ตารางฟุตที่อุณหภูมิ 430  Cํ ในระยะ
15 และที่อุณหภูมิ 130   ํC ในระยะ 3 ฟุต

เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรดเด่ียวตอบสนอง
แสงวาบและรังสทีีม่คีวามเขมขน 4.4 ไมโครเมตร

อีกทั้งมีความไวตอไฟวาบและรังสีจาก Black
body ภายใตสภาพการณใดสภาพการณหน่ึง
แสงวาบเกิดจากแสงระยิบระยับบนผิวนํ้า แสง
ทีห่มนุไปมา หรือรังสคีวามรอนทีห่ยดุชะงักอาจ
ถูกแปลความหมายเปนเพลิงไหมจากเคร่ือง
ตรวจจับรังสอีนิฟราเรดเด่ียวได

เคร่ืองตรวจจับอนิฟราเรด 3 ความยาว
คลื่น (IR3 Detector)

เคร่ืองตรวจจับรุน Flame Vision Model
FV-30 ใชระบบผสม 3 เซ็นเซอรอินฟราเรด
ตอบสนองยานความถี่แคบที่สุด หน่ึงในน้ัน
ครอบคลุมแถบแสงที่ปลอยออกมาจากกลุม
คารบอนไดออกไซด สวนอกีสองเซน็เซอรตรวจจับ
แถบแสงใกลเคยีงทีค่ดัเลอืกไว

เคร่ืองตรวจจับ FV-30 จะไมเกิดสญัญาณ
ปลอมจากแหลงกําเนิดรังสีตางๆ ที่นอกเหนือ
จากเพลิงไหม (รวมถึงแสงสวางและแหลง
ปลอยรังสีที่เปน Black body และ Gray body

การตรวจจับเปลวไฟจากแสงทีม่องเหน็ได
ใชกันมามากกวา 20 ปแลว โดยมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองทาํใหมเีซน็เซอรใหมๆ  ทีใ่ชเทคนิค
การประมวลผลทางตรรกะและคณติศาสตรเพือ่
ระบถุงึเพลงิไหมเพือ่สงสญัญาณเตือน

Flame Vision Model FV-30 เปนเคร่ือง
ตรวจจับเปลวไฟสายพนัธุใหม มคีวามไวในการ
ตรวจจับ ขณะเดียวกนก็มีภูมิคุมกันการเกิด
สญัญาณปลอมในตัวเองดวย

จากการแนะนําเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
รุนน้ีและสวนขยาย พบวา ใชเคร่ืองตรวจจับไมก่ี
เคร่ืองก็สามารถครอบคลมุพืน้ทีป่องกันเดิมได
ยกตัวอยาง ในการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ
ในพื้นที่ขนถายแกสและนํ้ามัน ในอดีตตองใช
เคร่ืองตรวจจับ 4-5 ตัว ตอพืน้ทีป่กปองทีกํ่าหนด
ไว แตเมือ่ติดต้ัง Model FV-30 ในพืน้ทีเ่ดียวกัน
จะใชเคร่ืองตรวจจับเพยีง 2-3 ตัวเทาน้ัน ลดลง
เกือบคร่ึงหน่ึงเลยทเีดียวทาํใหประหยดัคาใชจาย
ไดอยางมหาศาล เรียกวา จายนอยลงแตปองกัน
พืน้ที่ไดเทาเดิม

บทสรุป
การตรวจจับเพลงิไหมคอืการตรวจสอบวา

มีเพลิงไหมเกิดขึ้นแลวหรือไมโดยใชอุปกรณที่
เรียกวาเคร่ืองตรวจจับเพลงิไหม (Fire Detectors)
หากตรวจจับได มเีพลงิไหมเกิดขึน้จะสงสญัญาณ
เตือนใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการระงับเหตุ
รับทราบเพือ่ทาํการดับไฟและปองกันการลกุลาม
รวมทัง้การดําเนินการอืน่ๆ เพือ่ไมใหเกิดความ
สญูเสยีขึน้ในสถานทีน้ั่น

การตรวจจับเพลิงไหมจึงเปนมาตรการ
สาํคัญในการปองกันความสูญเสียจากอัคคีภัย
ลาํดับตนๆ ยิง่สามารถตรวจจับไดอยางรวดเร็ว
ก็จะทาํใหการเตือนภยัทาํไดทนัทวงท ีการระงับ
เหตุและการอพยพก็จะทันการณ ลดความ
สญูเสยีลงไปไดมาก

ตามหลกัการแลว การตรวจจับเพลงิไหม
เปนการตรวจจับผลผลิตจาการเผาไหม คือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจุดติดไฟ ไดแก ความรอน
ควันไฟและเปลวไฟ ดังน้ันการตรวจจับเพลงิไหม
จึงเปนการตรวจสอบวา มีความรอน หรือควัน
หรือเปลวไฟเกิดขึน้หรือไม เพราะหากมสีิง่ตางๆ
เกิดขึน้มาก็อนุมานไดทนัทวีามเีพลงิไหมเกิดขึน้
มาแลว หากไมรีบระงับหรือดับลงไปอาจเกิดการ
ลุกไหมลุกลามกลายเปนไฟขนาดใหญ สราง
ความสูญเสียแกทั้งชืวิตและทรัพยสินได

เน่ืองจากการตรวจจับหรือตรวจสอบวามี
ไฟไหมหรือไมเปนการตรวจหาผลผลติจากการ
จุดติดไฟไดแก ความรอน ควัน และเปลวไฟ จึง
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ใชเคร่ืองตรวจจับผลผลติของเพลงิไหมดังกลาว
น่ันคอื  เคร่ืองตรวจจับความรอน เคร่ืองตรวจจับ
ควัน และเคร่ืองตรวจจับเปลวไฟ เพราะทันทีที่
เกิดการจุดติดไฟ (Ignition) จะเกิดความรอน ควัน
และเปลวไฟ หากตรวจจับไดวามคีวามรอน ควัน
หรือเปลวไฟก็สามารถสรุปไดวาเกิดไฟไหมขึน้แลว

ในการตรวจจับเปลวไฟยอมรับกันวาเปน
วิธตีรวจจับเพลงิไหมขัน้แรกสดุ เน่ืองจากไมได
ตรวจจับเปลวไฟตามที่เรามองเห็นกัน แตเปน
การตรวจจับแสงหรือรังสทีีเ่กิดจากการจุดติดไฟ
ซึง่ถอืวาเปนสิง่แรกทีเ่กิดขึน้จากการจุดติดไฟ เกิด
กอนความรอนและควันเสียดวยซ้ําไป ดังน้ัน
การตรวจจับเปลวไฟจึงเปนการตรวจจับลวงหนา
ทีเ่ร็วกวาการตรวจจับความรอนและตรวจจับควัน
โดยเราจะรูกอนวาจะมีเพลิงไหมคอนขางนาน
จึงมเีวลาเพยีงพอในการเตรียมพรอมเพือ่ตอบโต
เหตุหรือระงับเหตุ

การตรวจจับเปลวไฟนิยมใชกับเพลงิไหม
ที่เกิดจากนํ้ามันเช้ือเพลิง แกสไวไฟ สารเคมี
ติดไฟได ฯลฯ ซึง่มจีะเกิดเหตุอยางฉบัพลนัทนัที
และลกุลามอยางรวดเร็วซึง่จําเปนตองตรวจจับ
ใหไดต้ังแตในชวงแรกสุดของการจุดติดเพื่อให
สามาระระงับเหตุไดอยางทันทวงทีและมีเวลา
จัดการสถานการณทีเ่พยีงพอ ซึง่หากตรวจจับได
ชาหรือจนกระทัง่มกีารลกุไหมและลกุลามไปแลว
ก็เปนเร่ืองยากทีจ่ะระงับเหตุได

ดังไดกลาวไปแลว การตรวจเปลวไฟไมได
หมายถึงการตรวจจับเปลวไฟที่เราเห็นเปนสิ่ง
ทีล่กุไหมเปนเปลวสเีหลอืง เพราะน่ันจะเกิดขึน้
แทบหลงัสดุของการจุดติด จริงๆแลวสิง่ทีเ่คร่ือง
ตรวจจับเปลวไฟทาํการตรวจจับคอื Optical Flame
เปนลําแสงที่ เกิดขึ้นขณะมีการจุดติดภายใน
เวลาเปนมิลลิวินาที บางตําราก็เรียกวา Flame
Front คอืสิง่ทีเ่กิดกอนเปลวไฟสเีหลอืง เปนแสง
หรือรังสโีดยจะมคีวามรอนและควันตามมา จากน้ัน
ก็จะลกุเปนเปลว อกีสิง่หน่ึงทีท่าํการตรวจจับคอื
Flame Ionization เน่ืองจากกระบวนการในการ
เกิดเปลวไฟจะกอใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระและ
ปริมาณไอออน โดยอิเล็กตรอนและไอออน
เหลาน้ีจะทําใหเกิดความตางศักด์ิของแหลง
Electrode 2 จุด ซึง่จุดหน่ึงจะอยูทีบ่ริเวณติดกับ
เพลิงไหมและอีกจุดจะเปนแทงโลหะทนความ
รอนทีติ่ดต้ังไวในตําแหนงใกลๆ  กัน ซึง่จะสราง
กระแสไฟฟาออกมาประมาณ 0.01 มลิลแิอมป
(mA) และสงไปขยายสัญญาณตอไป สาํหรับ
วิธน้ีีเหมาะกับการใชงานในทีม่อีณุหภมูสิงู เชน

เตาเซรามิค เปนตน
สาํหรับการตรวจจับ Optical Flame ใช

ทฤษฎีวา เมื่อมีการจุดติดไฟจะมีแสงหรือรังสี
เกิดขึน้หลายชนิดซึง่ลวนเปนสวนประกอบของ
เปลวไฟขัน้เร่ิมตน แตทีส่ามารถตรวจจับไดมอียู
2 ชนิดคอืรังสอีลุตราไวโอเลตกับรังสอีนิฟราเรด
ดังน้ัน เคร่ืองตรวจจับเปลวไฟประเภท Optical

Flame จึงแบงเปนเคร่ืองตรวจจับรังสีอุลตรา-
ไวโอเลตและเคร่ืองตรวจจับรังสอีนิฟราเรด โดย
ม ีทัง้เคร่ืองตรวจจับรังสเีด่ียว (อลุตราไวโอเลต
หรืออนิฟราเรด อยางใดอยางหน่ึง) และเคร่ือง
ตรวจจับรังสผีสม [อลุตราไวโอเลต/อนิฟราเรด
(UV/IR Detectors) และ อนิฟราเรด/อนิฟราเรด
(IR/IR Detectors)] และลาสดุเปนเคร่ืองตรวจจับ
รังสอีนิฟราเรด 3 ความยาวคลืน่ (IR3 Detector)
ซึง่แตละประเภทก็มจุีดแขง็จุดออนในตัวเอง ผูจะ
ติดต้ังตองพจิารณาใหรอบคอบ คาํนึงถงึคณุภาพ
ประสิทธิภาพ สมรรถนะ คาใชจาย เพื่อใหได
เคร่ืองตรวจจับทีเ่หมาะสมกับพืน้ทีป่องกันมาก
ที่สุด ใหความคุมคา และประหยัดคาใชจายใน
การติดต้ังตรวจสอบ ซอมบาํรุง

สําหรับข อเปรี ยบเที ยบคุณสมบั ติ
จุดแขง็ จุดออนและลกัษณะการนําไปใชงานของ
เทคโนโลยตีรวจจับเปลวไฟทีม่จํีาหนายในปจจุบนั
แสดงไวตามตารางตอไปน้ี
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เทคโนโลยี จุดแข็ง จุดออน การนําไปใชงาน 

อินฟราเรด (IR) ความเร็วสูง อัตราการตอบสนองปาน

กลาง ราคาถูก 

ไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิ เกิดสัญญาณ

ปลอมจากแหลงกําเนิดอินฟราเรดอ่ืน 

ติดตั้งภายใน/ภายนอก

อาคาร 

อุลตราไวโอเลต (UV) ความเร็วสูง อัตราการตอบสนองปาน

กลาง ราคาถูก 

เกิดสัญญาณปลอม รังสีถูกบดบังโดยควัน

หนาทึบและละอองน้ํามัน 

ติดตั้งภายในอาคาร 

2 สัญญาณ: อุลตราไวโอเลต 

(UV) / อินฟราเรด (IR) 

ความเร็วสูง อัตราการตอบสนองสูง 

อัตราการเกิดสัญญาณปลอมนอย 

ไดรับผลกระทบจากสัญญาณ UV/IR 

ลักษณะพิเศษที่สัญญาณปลอมสรางขึ้น

รังสีถูกบดบังโดยควันหนาทึบและละออง

น้ํามัน ราคาปานกลาง 

ติดตั้งภายนอก/ภายใน

อาคาร 

2 สัญญาณ: อินฟราเรด (IR) / 
อินฟราเรด (IR) 

ความเร็วสูง อัตราการตอบสนองสูง 

อัตราการเกิดสัญญาณปลอมนอย 

มีขอจํากัดในการทํางานในยานอุณหภูมิ

ตางๆ ไดรับผลกระทบจากรังสีอินฟราเรด

จากแหลงกําเนิดอ่ืน ราปานกลาง 

ติดตั้งภายนอก/ภายใน

อาคาร 

3 สัญญาณอินฟราเรด (IR3) ความเร็วสูง อัตราการตอบสนองสูง 

อัตราการเกิดสัญญาณปลอมตํ่าท่ีสุด 

ราคาปานกลางคอนขางสูง ติดตั้งภายนอก/ภายใน

อาคาร 

 

ตารางเปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิจดุแข็งจดุออน และลักษณะการนําไปใชงานของเทคโนโลยตีรวจจบัเปลวไฟ


