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Legend of Fire Extinguisher

ภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดับเพลิงเผยแพร่ในปี ค.ศ.1905 หรือเมื่อร้อยปีก่อน

เครือ่ งดับเพลิง (Fire Extinguisher) เป็น
อุปกรณ์ทม่ี ใี ช้งานมากทีส่ ดุ ติดตัง้ ไว้ในอาคาร
บ้านเรือน ตึกสูง โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั
ห้างร้าน รวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆ จุด
ประสงค์เพื่อใช้ดับและควบคุมเพลิงขนาดเล็ก
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ไปเท่านัน้ กรณีเกิดไฟ
ลุกลามหรือไม่สามารถจำกัดเขตอัคคีภยั ได้ หรือ
มีลกั ษณะพิเศษทีต่ อ้ งใช้เทคนิคระงับเหตุโดยผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง เช่น ไฟลุกไหม้ถงึ เพดาน
เกิดควันหนาทึบจนปิดทางออก เกิดการระเบิด
อย่างรุนแรง มีกา๊ ซพิษแพร่กระจาย ฯลฯ เครือ่ ง
ดับเพลิงจะไม่สามารถใช้ได้ จำเป็นต้องเรียก
หน่วยดับเพลิงเข้ามาทำหน้าที่แทน

หลักการของเครือ่ งดับเพลิงคือ นำสารดับ
เพลิง (น้ำ ผงเคมีแห้ง โฟม คาร์บอนไดออกไซด์
ผงดับไฟโลหะ สารสะอาดชนิดต่างๆ เคมีเปียก
หรืออืน่ ๆ) บรรจุไว้ในถังพร้อมอัดแรงดันจากนัน้
บังคับให้มกี ารฉีดสารดับเพลิงออกมาผ่านสาย
(Hose) และหัวฉีด (Nozzle) โดยใช้กลไกทางกล
บังคับการทำงานด้วยมือตามขั้นตอนคือ ปลด
ล็อคแล้วบีบคันบังคับให้มกี ารฉีดสารด้วยความ
แรงตามระดับของความดันทีใ่ ช้งาน
หากแบ่งตามกลไกการทำงาน เครือ่ งดับ
เพลิงจะมี 2 แบบคือ แบบสะสมแรงดัน (Stored
Pressure) และแบบแยกช่องบรรจุ(Cartridge)
แบบสะสมแรงดัน สารดับเพลิงจะถูก

บรรจุพร้อมอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไป ลักษณะนี้
สารดับเพลิงในถังจะมีแรงดันเตรียมพร้อมไว้ใน
ตัวเอง เมือ่ ปลดล็อคและบีบคันบังคับกลไกก็จะ
ทำงานทันที สารดับดับเพลิงจะถูกฉีดออกมา
ด้วยแรงดันทีม่ อี ยู่ สารดับเพลิงเกือบทุกชนิดจะ
บรรจุในเครื่องดับเพลิงประเภทนี้ซึ่งมีใช้แพร่
หลายมากทีส่ ดุ ข้อดีคอื ใช้งานง่าย สะดวก หาซือ้
ได้ทั่วไป ราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้อง
ตรวจสอบความดันในเครือ่ งให้อยูใ่ นระดับใช้งาน
ได้อยูต่ ลอดเวลา และเมือ่ ฉีดสารหมดถังแล้วจะ
ต้องแยกออกไปเพื่อนำไปบรรจุใหม่โดยผู้เชี่ยว
ชาญ หรือศูนย์บริการของผูผ้ ลิต/จำหน่าย
แบบแยกช่องบรรจุ สารดับเพลิงและ
ก๊าซดันสารแยกอยูค่ นละช่องภายในถังดับเพลิง
เมือ่ ปลดล็อค กลไกภายในจะส่งก๊าซ (คาร์บอน
ไดออกไซด์) เข้าไปในช่องเก็บสารดับเพลิงแล้ว
ดันให้พุ่งออกมาฉีดดับไฟผ่านสายและหัวฉีด
เครื่องดับเพลิงประเภทนี้มีข้อได้เปรียบตรงที่
สามารถจะบรรจุสารใหม่ได้ดว้ ยตัวเองทันทีโดย
ไม่ตอ้ งส่งศูนย์บริการ แม้ในขณะทำการดับเพลิง
หากสารหมดไปก่อนจะสามารถควบคุมไฟไว้ได้
เพียงแต่ถอดช่องบรรจุสารและก๊าซอันเก่าออกมา
แล้วใส่อนั ใหม่เข้าไปแทนจากนัน้ ก็นำกลับไปฉีด
ต่อได้ สารดับเพลิงทีบ่ รรจุในถังประเภทนี้ ได้แก่
ผงเคมีแห้ง ผงดับไฟโลหะ น้ำ โฟม เคมีเปียก
และเมือ่ แบ่งตามขนาดและขอบเขตการ
ใช้งานก็จะมีอยู่ 2 ชนิดเช่นกันนัน่ คือ ชนิดยกหิว้
(Portable) สามารถใช้มอื ถือฉีดได้ มีขนาดตัง้ แต่
1-30 ปอนด์ (0.5-14 กก.) และชนิดล้อเลือ่ น
มีขนาดใหญ่ขน้ึ ตัง้ อยูบ่ นล้อเลือ่ นสามารถเข็น
ไปดับไฟในบริเวณทีห่ า่ งจากจุดติดตัง้ ได้ มีขนาด
ตัง้ แต่ 50 ปอนด์ (23 กก.) ขึน้ ไป

กำเนิดเครือ่ งดับเพลิง
เครือ่ งดับเพลิงเครือ่ งแรกทีบ่ นั ทึกไว้เป็น
สิง่ ประดิษฐ์จดสิทธิบตั รในประเทศอังกฤษเมือ่ ปี
ค.ศ.1723 โดย แอมบรอส กอดเฟรย์ (Ambrose
Godfrey) นักเคมีทไ่ี ด้รบั การยกย่องอย่างสูงใน
ยุคนัน้ มีลกั ษณะเป็นถังไม้ขนาดใหญ่บรรจุของ
เหลวดับไฟและช่องดินปืนไว้ขา้ งใน เมือ่ ต้องการ

เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดารุ่นแรกๆ ถังทำด้วยทองแดง

ใช้ดบั เพลิงจะจุดสายชนวนทีโ่ ผล่ออกมาข้างนอก
เพือ่ ทำการระเบิดสารดับเพลิงออกมาดับไฟ แม้
มีสารดับเพลิงจำนวนจำกัดแต่จากการบันทึก
ก็พบว่าสามารถดับไฟอย่างได้ผลที่ร้านค้าแห่ง
หนึง่ ในกรุงลอนดอนเมือ่ พฤศจิกายน ค.ศ.1729
สำหรับเครือ่ งดับเพลิงสมัยซึง่ เป็นต้นแบบ
ของเครื่องดับเพลิงในปัจจุบันประดิษฐ์ขึ้นโดย
ร้อยเอกจอร์จ วิลเลียม แมมบี้ (Captain George
William Manby) เมือ่ ปี ค.ศ.1818 ลักษณะเป็น
ถังทองแดงขนาดความจุ 3 แกลลอน (13.6 ลิตร)
ข้างในบรรจุนำ้ ยาดับเพลิงทีท่ ำมาจากเถ้าไข่มกุ
(Potassium carbonate) พร้อมแรงดันอากาศ
เครือ่ งดับเพลิงกรดโซดา (Soda-acid)
จดสิทธิบตั รครัง้ แรกเมือ่ ปี 1866 โดย ฟรังซัวร์
กาลิเย่ร์ (Francois Carlier) แห่งฝรัง่ เศส มีการ
ผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ำและเติมกรดหิน
ปูน (Tartaric) ลงไป ใช้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นตัวขับสารออกจากถังบรรจุ ในสหรัฐอเมริกา
เครือ่ งดับเพลิงชนิดเดียวกันนีจ้ ดสิทธิบตั รเมือ่ ปี
1881 โดย เอ็ดมันด์ เอ็ม. แกรงเกอร์ (Edmund
M. Granger) ซึง่ ใช้ปฏิกริ ยิ าระหว่างสารละลาย
โซเดียมไบคาร์บอเนตกับกรดซัลฟูรกิ เป็นตัวสร้าง
แรงดันในการขับน้ำออกมาดับไฟผ่านหัวฉีดโดย

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเคมีวางจำหน่วยช่วงปี ค.ศ.1905

ตรงหรือใช้สายสูบขนาดสัน้ ทัง้ นี้ กรดซัลฟูรกิ
บรรจุไว้ในขวดเล็กๆ แขวนไว้ในถังดับเพลิงโดย
ต้องทำให้ขวดแตกเพือ่ ปล่อยกรดให้ไปผสมกับ
สารละลายทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับใช้ดนั น้ำออกจากถัง การทำให้ขวดกรด
แตกมี 2 วิธคี อื ใช้เดือยกระแทกขวดให้แตกและ
ใช้กลไกเปิดจุกขวดทีป่ ดิ ไว้ให้กรดไหลออกมา
เครื่องดับเพลิงแบบแยกช่องบรรจุ
(Cartridge) ประดิษฐ์ขน้ึ เป็นเครือ่ งแรกโดย รีด
และแคมป์เบลล์ (Read & Campbell) แห่งประเทศ
อังกฤษเมือ่ ปี 1881 ใช้นำ้ และส่วนผสมละลาย
ในน้ำเป็นสารดับเพลิง ต่อมาได้ผลิตรุน่ ทีใ่ ช้สาร
คาร์บอนเตระคลอไรด์มีชื่อว่า “เปโตรเล็กซ์”
(Petrolex) วางจำหน่ายในตลาดหลังจากมีการ
ใช้รถยนต์กันอย่างแพร่หลาย
เครือ่ งดับเพลิงชนิดโฟมเคมี (Chemical
Foam) ประดิษฐ์ขน้ึ ในราวปี ค.ศ.1905 ฝีมอื ของ
อเล็กซานเดอร์ โลรองซ์ (Alexander Laurant)
ชาวรัสเซียซึง่ นำผลงานของตัวเองไปใช้เป็นครัง้
แรกเพือ่ ดับไฟทีก่ ำลังไหม้สารแนปธา (Naphtha)
ในกระบะ มองจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ตา่ งไป
จากเครือ่ งดับเพลิงชนิดกรดโซดา การทำงานก็
คล้ายๆ กัน แต่เมือ่ พิจารณาส่วนทีอ่ ยูข่ า้ งใน พบ

ว่ามีความแตกต่างกันมากพอสมควร ถังใหญ่
หรือถังหลักบรรจุไว้ดว้ ยสารละลายน้ำ ส่วนผสม
โฟม (ทำจากรากต้นชะเอมเทศ) และโซเดียม
ไบคาร์บอเนต ถังรองขนาดเล็กอยูข่ า้ งในถังหลัก
ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกบรรจุไว้ด้วยอะลูมิเนียม
ซัลเฟต 13% ปริมาณ 1.5 ควอทซ์ (1.65 ลิตร)
ด้านบนมีฝาครอบทำด้วยตะกัว่ เมือ่ ต้องการใช้
งานก็คว่ำถังใหญ่ลง ฝาครอบถังรองจะเปิดออก
อะลูมเิ นียมซัลเฟต 13% จะไหลไปผสมกับส่วน
ผสมโฟมทำให้เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จำนวนมากแทรกอยูใ่ นของเหลวซึง่ จะถูกฉีดออก
มาปกคลุมไฟในรูปของฟองโฟมสีขาว
ในราวปี ค.ศ.1912 ไพรีน (Pyrene) ได้
ประดิษฐ์เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนเตตระคลอไรด์
(CTC) ซึ่งดันของเหลวออกจากถังทองเหลือง
หรือโครเมียมด้วยสูบมือ (Hand pump) ขนาด
ปกติมคี วามจุ 1 ควอตซ์ (1.1 ลิตร) หรือ 1 พินต์
(0.6 ลิตร) แต่กม็ ขี นาดใหญ่พเิ ศษ 2 แกลลอน
(9 ลิตร) และยังมีแบบเลือกเป็นโหลแก้วสำหรับ
ขว้างใส่ฐานเปลวไฟให้สารดับเพลิงระเบิดออก
มาดับไฟ สาร CTC จะระเหยเป็นไอสาร (Fume)
หนาแน่นแล้วสะสมเป็นชัน้ ปกคลุมเปลวไฟเพือ่
กัน้ ไม่ให้สมั ผัสกับออกซิเจน ขณะเดียวกันก็ลด

เครื่องดับเพลิงคาร์บอนเตตระคลอไรด์ถังทำด้วยทองเหลืองของไพรีน

ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ทางเคมีไปในตัว เครือ่ งดับเพลิง
ชนิดนี้เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากของเหลว
และกระแสไฟฟ้า นิยมติดตัง้ ในยานพาหนะ ใช้
กันอย่างแพร่หลายจนถึงช่วงทศวรรษที่ 80 หรือ
ในอีก 60 ปีตอ่ มา
ช่วงปี ค.ศ. 1940 เยอรมันได้ผลิตสารดับ
เพลิงคลอโรโบรโมมีเธน (CBM) สำหรับใช้กบั
อากาศยานซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่มคี วาม
พิษน้อยกว่า CTC โดยมีการใช้กนั ต่อเนือ่ งจนถึง
ปี 1969 และย้อนหลังไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1920 ได้มี
การค้นพบเมธิลโบรไมด์เพือ่ นำมาใช้เป็นสารดับ
เพลิง นิยมใช้อย่างกว้างขวางในยุโรป เป็นก๊าซ
ความดันต่ำ ดับไฟโดยการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
ทางเคมี แต่เนือ่ งจากมีความเป็นพิษมากทีส่ ดุ
ในบรรดาสารดับเพลิงทีเ่ ป็นสารระเหยด้วยกัน
ราวปี ค.ศ.1960 จึงเลิกใช้ (ระหว่างทีม่ กี ารใช้
งานอย่างแพร่หลาย มีรายงานทางวิทยาศาสตร์
หลายชิ้นเตือนว่าสารนี้อาจทำให้เสียชีวิตหาก
นำไปใช้ในพื้นที่อับอากาศ)
เครือ่ งดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
ผลิตขึน้ ครัง้ แรกในสหรัฐฯ โดย บริษทั วอลเตอร์
คิดด์ (Walter Kidde) เมือ่ ปี ค.ศ.1924 ตาม
ความต้องการของ บริษทั โทรศัพท์เบลล์ (Bell

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งรุ่นแรกๆ (ถังรุ่นนี้ทำด้วยเหล็กกล้า)

สาร CTC บรรจุในโหลแก้วใช้ขว้างใส่ฐานของไฟ

Telephone) ทีร่ ะบุให้เป็นสารดับเพลิงไม่เป็นตัว
นำไฟฟ้าสำหรับใช้ดับไฟที่แผงควบคุมระบบ
โทรศัพท์ซง่ึ ก่อนหน้านีป้ ระสบปัญหายุง่ ยากมาก
ที่สุด เครื่องดับเพลิงเป็นถังโลหะทรงสูงบรรจุ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7 ปอนด์ มีวาล์วแบบ
หมุนและสายถักด้วยทองเหลือง ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์จดั เป็นสารสะอาดเป็นมิตรกับโอโซน
ชนิดหนึง่ วงการภาพยนตร์และโทรทัศน์นยิ มใช้
ดับไฟทีล่ กุ ท่วมตัวคนในฉากระทึกขวัญ
ในปี ค.ศ.1928 บริษทั DuGas (ภายหลัง
ถูกซือ้ โดย Ansul) แนะนำเครือ่ งดับเพลิงผงเคมี
แห้งแบบแยกช่องบรรจุ (Cartridge-operated)
ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตปรุงแต่งเป็นพิเศษผสม

กับสารเคมีอกี หลายชนิดสร้างสูตรเฉพาะตัว ทำ
ให้ผงเคมีกระจายตัวเป็นอิสระและมีความต้าน
ทานความชืน้ ช่องบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทำ
ด้วยทองแดง ผู้ใช้ถังจะหมุนวาล์วด้านบนเพื่อ
เปิดช่องแก๊สพร้อมกับบีบคันบังคับวาล์วปลาย
สายเพือ่ ฉีดเคมีดบั ไฟ ทัง้ นี้ ผงเคมีแห้งถือว่าเป็น
สารดับเพลิงชนิดแรกทีใ่ ช้ในการดับไฟแบบสาม
มิตขิ นาดใหญ่เกิดจากของเหลวและไฟเกิดจาก
ก๊าซมีแรงดัน ใช้ตอ่ เนือ่ งจนถึงช่วงปี ค.ศ.1950
แต่ตอ่ มาเริม่ ใช้ดบั ไฟทีม่ ขี นาดเล็กลงและติดตัง้
ในบ้านเรือนและอาคารทัว่ ไป ช่วงเวลาเดียวกัน
นีผ้ งเคมีเอนกประสงค์สำหรับดับไฟประเภทเอ
บีและซีเริม่ แพร่หลายในยุโรป ช่วงปี ค.ศ.1960
มีการค้นค้นผงดับเพลิงซูเปอร์-เค (Super-K)
และเพอร์เพิล่ -เค (Purple-K) ซึง่ พัฒนาขึน้ มา
ใช้งานโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ปี ค.ศ. 1970 เริม่ มีการใช้งานฮาลอน
1211 (Halon 1211) ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
จริงๆ แล้ว มีการใช้งานฮาลอนมาตัง้ แต่ปลาย
ทศวรรษที่ 40 ต่อกับต้นทศวรรษที่ 50 ฮาลอน
1301 พัฒนาขึน้ โดย ดูปองท์ และกองทัพบก
สหรัฐฯ ในปี 1954 ทัง้ ฮาลอน 1211 และฮาลอน
1301 ดับเพลิงด้วยการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ทาง
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เคมี แต่ฮาลอน 1211 มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นทำความ
เย็นไฟประเภทเอด้วยเช่นกัน ฮาลอนมีใช้จนถึง
ยุคปัจจุบนั แต่เนือ่ งจากมีการค้นคว้าวิจยั จนได้

ข้อสรุปว่าเป็นสารดับเพลิงมีลกระทบต่อสิง่ แวด
ล้อมจึงมีการห้ามใช้อย่างเด็ดขาดในยุโรปและ
ออสเตรเลีย แต่ยังมีใช้งานอยู่บ้างในอเมริกา
เหนือ ตะวันออกกลางและเอเชีย
การจำแนกเครือ่ งดับเพลิง
การจำแนกเครือ่ งดับเพลิงในระดับนานา
ชาติมคี วามแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมภิ าค
ในบทความนีข้ อเสนอการจำแนกเครือ่ งดับเพลิง
ของประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ (ยุโรป) และ
สหรัฐอเมริกาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ออสเตรเลีย
ในออสเตรเลียมีการ แบ่งเครือ่ งดับเพลิง
7 ประเภท ได้แก่
1. เครือ่ งดับเพลิงประเภทน้ำ (Water)
ใช้ดบั ไฟประเภทเอ ตัวถังสีแดงล้วน
2. เครือ่ งดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
ใช้ดบั ไฟประเภทเอและบี ตัวถังสีแดงแถบน้ำเงิน
(ก่อนปี ค.ศ.1997 ใช้ถงั สีนำ้ เงินล้วน)
3. เครือ่ งดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง
(Dry chemical) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ บี ซี และอี
ถังสีแดงแถบขาว
4. เครือ่ งดับเพลิงประเภทคาร์บอนได
ออกไซด์ (Carbon dioxide) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ
(ทางเลือก) บี ซี อี และเอฟ ถังสีแดงแถบดำ
5. เครื่องดับเพลิงประเภทของเหลว
ระเหยทีไ่ ม่ใช่ฮาลอน (Vaporising liquid-not

Cartridge Extinguishers
for Dry Chemical, Powder,
Water, Foam and Wet Chemical

halon) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ บี และซี ถังสีเขียว
ล้วน ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบนั กฎหมาย
ออสเตรเลียห้ามมีไว้และใช้งานฮาลอน ยกเว้น
จะได้รบั อนุญาตเป็นพิเศษทางเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล
6. เครื่องดับเพลิงประเภทเคมีเปียก
(Wet chemical) ใช้ดับไฟประเภทเอและเอฟ
ถังสีแดงแถบสีเหลืองอ่อน (ก่อนปี 1997 ใช้สี
เหลืองล้วน)
หมายเหตุ ออสเตรเลียแบ่งประเภท
เพลิงไหม้ออกเป็น 6 ประเภทเหมือนอังกฤษ
และสหภาพยุโรป ดังต่อไปนี้
ประเภทเอ (Class A) : เพลิงไหม้ของ
แข็งที่เป็นสารอินทรีย์ (Organic solids) เช่น
กระดาษ ไม้ ฯลฯ
ประเภทบี (Class B) : เพลิงไหม้ของ
เหลวไวไฟ (Flammable liquids) และของแข็งถูก
ทำให้เป็นของเหลวได้ (Liquifiable solids)
ประเภทซี (Class C) : เพลิงไหม้กา๊ ซ
ไวไฟ (Flammable gases)
ประเภทดี (Class D) : เพลิงไหม้โลหะ
(Metals)
ประเภทอี (Class E) : เพลิงไหม้
อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical equipment)
ประเภทเอฟ (Class F) : เพลิงไหม้
ไขมันและน้ำมันใช้ในการปรุงอาหาร (Cooking
fat and oil)
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สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
ปัจจุบนั มาตรฐาน BS EN 3 กำหนดให้
เครือ่ งดับเพลิงในสหราชอาณาจักรและยุโรปทัง้
หมดเป็นสีแดงเพลิง (รหัสสี RAL 300) พร้อม
แถบหรือวงกลมตามรหัสสีทใ่ี ช้ระบุชนิดของสาร
ดับเพลิงมีพน้ื ที่ 5-10% ของพืน้ ผิวทัง้ หมดของ
ถัง ทัง้ นีก้ อ่ นปี 1997 ทัง้ ตัวถังดับเพลิงจะใช้สี
ตามรหัสสีระบุประเภทของสารดับเพลิง
ข้อบังคับใน BS EN 3 จะไม่แยกเครือ่ ง
ดับเพลิงสำหรับดับไฟจากกระแสไฟฟ้าออกมา
อย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีมาตรฐานการทดสอบ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 35 กิโลโวลต์ (KV) ใน
ข้อกำหนด EN 3-7: 2004 อยูก่ ต็ าม แต่จะมี
สัญลักษณ์รูปไฟฟ้ากำกับไว้บนเครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง
สามารถใช้ดับไฟเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแส
ไฟฟ้าเดินอยู่ (ไฟประเภทอี) กรณีสารดับเพลิงที่
มีนำ้ เป็นพืน้ ฐานแต่ทดสอบผ่านความเป็นฉนวน
ไฟฟ้าที่ 35 KV ก็สามารถติดสัญลักษณ์ไฟฟ้าบน
ตัวเครือ่ งดับเพลิงเพือ่ บอกให้ผใู้ ช้รวู้ า่ สามารถ

Types of Fire
CLass A

แนะนำวิธใี ช้งาน (ก่อนปี 1997 ใช้ถงั สีดำ)
5. เครื่องดับเพลิงประเภทเคมีเปียก
(Wet chemical) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ บี (ทาง
เลือก) และเอฟ ถังสีแดงมีแถบสีเหลืองอ่อนบน
คำแนะนำวิธีใช้งาน

CLass B

CLass C
เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์

CLass D

CLass K

ดับไฟประเภทอีได้เช่นกัน
การจำแนกชนิดเครือ่ งดับเพลิงของอังกฤษ
และยุโรปตามมาตรฐาน BS EN 3 มีดงั ต่อไปนี้
1. เครือ่ งดับเพลิงประเภทน้ำ (Water)
ใช้ดบั เพลิงประเภทเอ ถังสีแดงทัง้ ก่อนปี 1997
และปัจจุบัน
2. เครือ่ งดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
ใช้ดับไฟประเภทเอและบี ตัวถังสีแดงมีแถบสี
ครีมบนคำแนะนำวิธใี ช้งาน (ก่อนปี 1997 ใช้ถงั
สีครีมล้วน)
3. เครือ่ งดับเพลิงประเภทผงแห้ง (Dry
powder) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ (ทางเลือก) บี ซี
และอี ตัวถังสีแดงมีแถบสีครีมบนคำแนะนำ
วิธใี ช้งาน (ก่อนปี 1997 ใช้ถงั สีครีม)
4. เครือ่ งดับเพลิงประเภทคาร์บอนได
ออกไซด์ (Carbon dioxide) ใช้ดบั ไฟประเภทเอ
(ทางเลือก) บี และอี ถังสีแดงมีแถบดำบนคำ

6. เครื่องดับเพลิงประเภทผงดับไฟ
ประเภทดี (Class D power) ใช้ดบั ไฟประเภทดี
ถังสีแดงมีแถบสีน้ำเงินบนคำแนะนำวิธีใช้งาน
(ก่อนปี 1997 ใช้ถงั สีนำ้ เงิน)
7. ก๊าซฮาลอน (Halon gas) ปัจจุบัน
ห้ามใช้ ยกเว้นในสถานการณ์ซง่ึ ได้รบั อนุญาต
ให้ใช้ เช่น เพลิงไหม้อากาศยาน และในกิจการ
ทหาร (ก่อนปี 1997 ใช้ถงั สีเขียว)
หมายเหตุ คำว่า “ทางเลือก” ในวงเล็บ
ท้ายประเภทเพลิงไหม้ หมายถึง สามารถใช้ดบั
ไฟประเภทนัน้ ได้เช่นกัน แม้ไม่ใช่วตั ถุประสงค์
หลักของเครือ่ งดับเพลิงชนิดนัน้ ก็ตาม
สหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกาไม่มมี าตรฐานกำหนดสี
เครือ่ งดับเพลิงอย่างเป็นทางการ โดยทัว่ ไปจะใช้
ถังสีแดงสำหรับเครือ่ งดับเพลิงทุกชนิด ยกเว้น
ถังผงแห้งดับไฟประเภทดีจะใช้สเี หลือง และถัง
น้ำใช้สเี งิน (Silver) หรือสีขาวกรณีเป็นฝอยน้ำ
ละเอียด (Mist)
ทั้งนี้ จะมีภาพสัญลักษณ์ของเพลิงไหม้
ประเภทต่างๆ ที่ถังดับเพลิงนั้นสามารถดับได้
กำกับไว้ ก่อนหน้านีน้ ยิ มใช้สญ
ั ลักษณ์ทรงเรขา
คณิต อย่างไรก็ตาม เครือ่ งดับเพลิงบางยีห่ อ้ ก็ใช้
ทั้งสองแบบร่วมกัน
ภาพสัญลักษณ์และทรงเรขาคณิตที่ใช้
แทนเพลิงไหม้ประเภทต่างๆ ตามข้อกำหนดใน

มาตรฐาน NFPA 10: Standard for Portable
Extinguishers, 2007 มีดงั ต่อไปนี้
เพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปสามเหลี่ยมสีเขียว,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังขยะและไม้กำลังลุกไหม้ ใช้
ดับไฟทีเ่ กิดจาก ของแข็งติดไฟได้ทว่ั ไป
เพลิงไหม้ประเภทบี (Class B Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั สีแดง,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังบรรจุนำ้ มันเชือ้ เพลิงและไฟ
ไหม้แอ่งน้ำมัน ใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจากของเหลวและ
ก๊าซไวไฟ
เพลิงไหม้ประเภทซี (Class C Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปวงกลมสีนำ้ เงิน, ภาพ
สัญลักษณ์ : ปลัก๊ ไฟฟ้าและเต้าเสียบกำลังไหม้
ไฟ ใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ กี ระแส
ไฟฟ้าเดินอยู่
เพลิงไหม้ประเภทดี (Class D Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปห้าเหลีย่ ม (ดาว) สี
เหลือง, ภาพสัญลักษณ์ : ไฟไหม้เครือ่ งมือและ
แท่นรองรับ ใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจากโลหะทีต่ ดิ ไฟได้
เพลิงไหม้ประเภทเค (Class K Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปหกเหลีย่ มสีดำ, ภาพ
สัญลักษณ์ : ไฟไหม้กระทะ ใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจาก
น้ำมันปรุงอาหารและไขมัน
มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)
แห่งสหรัฐอเมริกาจัดระดับความสามารถในการ

ดับไฟของเครือ่ งดับเพลิงตามข้อบังคับ UL/ANSI
711: Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers
ระบุตวั เลขระดับความสามารถในการดับไฟของ
เครือ่ งดับเพลิงหน้าตัวอักษรทีแ่ สดงถึงประเภท
เพลิงไหม้ทด่ี บั ได้ เช่น 1-A : 10-B : C ทัง้ นี้ ตัว
เลขหน้า A คูณด้วย 1.25 จะเท่ากับปริมาณน้ำ
(หน่วยเป็นแกลลอน) ที่ใช้ดับไฟ นั่นคือ Fire
Rating 1A จะมีความสามารถในการดับไฟเท่า
กับการใช้นำ้ 1.25 แกลลอน ส่วนตัวเลขอยูห่ น้า
B หมายถึงขนาดของไฟ (หน่วยเป็นตารางฟุต)
ทีเ่ ครือ่ งดับเพลิงนัน้ สามารถดับ ได้ เช่น 10 B
จะมีความสามารถดับเพลิงไหม้ท่ี มีขนาดพืน้ ที่
10 ตารางฟุตได้ ส่วน C ไม่มตี วั เลขใดกำกับไว้
ข้างหน้า เนือ่ งจากในสหรัฐฯ ไม่มกี ารจัดระดับ
ความสามารถในการดับไฟประเภท C เพียงแต่
ระบุให้ทราบว่า เครือ่ งดับเพลิงนัน้ สามารถดับ
ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่
การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง
โดยทัว่ ไปเครือ่ งดับเพลิงจะติดตัง้ ไว้ในตัว
อาคาร ณ จุดเข้าถึงง่าย เช่น ติดไว้ทผ่ี นังบริเวณ
ทีม่ คี นจำนวนสัญจรผ่าน และยังติดไว้ในรถยนต์
เรือและเครือ่ งบิน โดยต้องเป็นไปมาตรฐานหรือ
กฎหมายของท้องถิน่ นัน้ ๆ เช่น NFPA 10 กำหนด
ให้ยานพาหนะเพือ่ การพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุก
สินค้า รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซีแ่ ละอืน่ ๆ)
ทุกคันจะต้องติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงอย่างน้อย 1
เครือ่ งซึง่ มีขนาดและระดับความสามารถในการ

ดับไฟ (Fire Rating) เหมาะสมกับชนิดของยาน
พาหนะและสินค้าทีบ่ รรทุกอยู่ เช่น รถบรรทุก
น้ำมันเชือ้ เพลิงต้องติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงขนาด
20 ปอนด์ (9.1 ก.ก.) ขณะทีร่ ถใช้ในการพาณิชย์
อืน่ ๆ ทัว่ ไปจะติดตัง้ ขนาด 5 ปอนด์ (2.3 ก.ก.)
มาตรฐาน NFPA 10 ฉบับปรับปรุงใหม่
ให้ความสำคัญกับการติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงชนิด
ไหลเร็ว (Fast Flow Extinguisher) ซึง่ มีอตั ราไหล
ของผงเคมีแห้งผ่านหัวฉีดสูงมาก สามารถล้ม
เปลวไฟได้เร็วกว่าเครือ่ งดับเพลิงทัว่ ไปในบริเวณ
ทีม่ กี ารจัดเก็บและขนส่งของเหลวไวไฟทีม่ คี วาม
ดัน (Pressurized Flammable Liquids) และก๊าซ
ไวไฟทีม่ คี วามดัน (Pressurized Flammable Gas)
หรือพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดเพลิงไหม้
ประเภทบีแบบสามมิติ (ไฟไหม้ของเหลวไวไฟที่
มีทง้ั ความกว้าง ความยาวและความลึก) โดยให้
เป็นไปตามข้อกำหนดใน NFPA 5.5.1.1 ซึง่ ยาน
พาหนะบางชนิดจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิง แต่
วิธีง่ายที่สุดในการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ก็คือ
ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้ ทีม่ ี Fire Rating
1A : 10BC ไว้ภายในตัวรถ
ชนิดของสารดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง (Dry Chemicals)
ผงเคมีแห้งดับไฟด้วยการแยกองค์ประกอบ
ของการเกิดไฟทัง้ สีส่ ว่ น (ความร้อน เชือ้ เพลิง
ออกซิเจนและปฏิกริ ยิ าเคมี) ออกจากกัน นัน่ คือ
ป้องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างความร้อน

เชือ้ เพลิงและออกซิเจน พร้อมยับยัง้ ตัวแปรหรือ
ปัจจัยทีจ่ ะทำให้เกิดการลุกไหม้ซำ้ ไฟจึงดับสนิท
ภายในระยะอันสั้น
ผงเคมีแห้งสำหรับดับเพลิงทีใ่ ช้กนั อยู่
ในปัจจุบนั มีดงั ต่อไปนี้
แอมโมเนียม ฟอสเฟต (Ammonium
phosphate) หรือรูจ้ กั กันในชือ่ “ผงเคมีแห้งดับ
ไฟสามประเภท” (Tri-Class) หรือ “ผงเคมีแห้ง
เอนกประสงค์” (Multipurpose) หรือ “ผงเคมี
แห้งเอบีซ”ี (ABC) สามารถหลอมละลายและ
ไหลผ่านความร้อนที่ 177 องศาเซลเซียส (350
องศาฟาเรนไฮต์) เพือ่ ทำการดับไฟ ผงมีสเี หลือง
ซีด มีความกัดกร่อนสูงกว่าผงเคมีแห้งชนิดอืน่ ๆ
โซเดียม ไบคาร์บอเนต (Sodium
bicarbonate) ปกติทว่ั ไปใช้ดบั ไฟประเภทบีและ
ซี เป็นผงเคมีแห้งชนิดแรกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใช้ดบั
ไฟ ทำหน้าทีย่ บั ยัง้ ปฏิกริ ยิ าเคมีในการเผาไหม้
ก่อนหน้านีใ้ ช้ดบั ไฟในครัว (ประเภทเค) ก่อนมี
เครือ่ งดับเพลิงประเภทเคมีเปียก (Wet Chemical)
ปัจจุบันผงเคมีชนิดนี้ได้รับความนิยมน้อยลง
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดับไฟน้อยกว่า
สารดับเพลิงประเภทอืน่ ๆ เช่น มีประสิทธิภาพ
ในการดับไฟประเภทเคน้อยกว่าเคมีเปียก มี
ประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบีน้อยกว่า
เพอร์เพิล่ เค (Purple K) รวมทัง้ ไม่สามารถดับ
ไฟประเภทเออย่างได้ผล ผงมีสขี าวหรือสีนำ้ เงิน
โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนต (Potassium
bicarbonate) หรือรูจ้ กั กันในชือ่ ทางการตลาดว่า
“Purple K” ใช้ดบั ไฟประเภทบีและซี มีประสิทธิ
ในการดับไฟประเภทบีมากกว่าโซเดียม ไบคาร์บอเนตสองเท่า นิยมใช้กนั ในอุตสาหกรรม
น้ำมันและก๊าซ เป็นผงเคมีแห้งชนิดเดียวที่ NFPA
รับรองว่ามีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภท
บีเทียบเท่าโฟม ARFF ผงมีสมี ว่ ง

Potassium chloride powder

โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนตและส่วน
ผสมยูเรีย (Potassium bicarbonate & Urea
Complex) หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ทางการตลาดว่า
“มอนเน็กซ์” (Monnex) มีประสิทธิภาพในการ
ดับไฟสูงกว่าผงเคมีแห้งชนิดอืน่ ๆ ทัง้ หมดจาก
ความสามารถในการแตกตัวของผงเคมีทำการ
ครอบคลุมเปลวไฟได้พน้ื ทีม่ ากกว่าเพือ่ ป้องกัน
การลุกไหม้รนุ แรงและลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่
โปแตสเซียม คลอไรด์ (Potassium
Chloride) หรือ “ซูเปอร์-เค” (Super-K) พัฒนา
ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นผงเคมีแห้ง
ประสิทธิภาพเทียบเท่าโฟมโปรตีน มีใช้มาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1960 (ก่อนมีเพอรเพิล่ เค) แต่ไม่คอ่ ย
ได้รบั ความนิยม มีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีคล้ายเกลือ
จึงมีความกัดกร่อนสูง ใช้ดบั ไฟประเภทบีและซี
ผงมีสขี าว
ผงเคมีแห้งเทียบเท่าโฟม (FoamCompatible) ผงเคมีแห้งที่ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (ดับไฟประเภทบีและซี) เป็นพืน้ ฐานเพือ่
พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบี
สูงขึ้น ผงเคมีแห้งส่วนใหญ่จะมีผงโลหะผิวมัน
ผสมอยูเ่ พือ่ กันน้ำและความชืน้ แต่มผี ลกระทบ
ต่อโฟมโปรตีน เมือ่ ฉีดลงไปบนผืนโฟมทีค่ ลุมไฟ
อยู่จะทำให้โฟมแตกตัวออกหรือทะลุเป็นรูโหว่
ทว่าผงเคมีแห้งชนิดนี้ใช้ซิลิโคนเป็นตัวกันน้ำ
แทนผงโลหะซึง่ ไม่ทำลายเนือ้ โฟมแต่ประการใด
นั่นคือ มีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบี
เทียบเท่าโฟม ขณะเดียวกันก็สามารถใช้งานร่วม
กับโฟมโปรตีนได้ ผงมีสเี ขียวอ่อน (ผลิตภัณฑ์
ของ ANSUL บางตัวมีสนี ำ้ เงิน) ปัจจุบนั ผงเคมี
ชนิดนี้เลิกใช้ไปแล้วและถูกแทนที่โดยผงเคมี
แห้งพัฒนาใหม่ล่าสุดซึ่งมีประสิทธิภาพในการ

Potassium bicarbonate
Extinguisher

Super-K Extinguisher

ดับไฟประเภทบีเทียบเท่าโฟมสังเคราะห์ เช่น
โฟม AFFF
MET-L-KYL เป็นผงเคมีแห้งประเภท
โซเดียม ไบคาร์บอเนตทีม่ กี ารเติมผงซิลกิ า้ เจล
ลงไป ใช้ดบั ไฟเกิดจากของเหลวทีล่ กุ ไหม้ได้เมือ่
สัมผัสอากาศ (Pyrophoric Liquid) ทำงานโดยการ
ยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ของเชือ้ เพลิง ผงซิลกิ า้ เจล
จะทำให้เชื้อเพลิงส่วนที่ยังไม่ลุกไหม้เปียกหรือ
ชุม่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้สมั ผัสกับอากาศ สามารถ
ใช้ดบั ไฟน้ำเชือ้ เพลิง (ประเภทบี) ได้ดว้ ยเช่นกัน
ผงมีสนี ำ้ เงิน/แดง
โฟม (Foam)
เครื่องดับเพลิงประเภทโฟมใช้วิธีฉีดดับ
ไฟทัง้ แบบ Aspirated โดยโฟมจะผสมกับอากาศ
และขยายตัวภายในท่อสาขาก่อนจะฉีดออกมา
ทางหัวฉีด โดยมีระยะฉีดไกลกว่าและปกคลุม
เปลวไฟได้เร็วขึน้ และแบบ Non-Aspirated ซึง่
โฟมจะไม่ผสมอากาศ แต่จะก่อตัวเป็นฟองโฟม
ปกคลุมเชื้อเพลิงอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้

AFFF Foam

สัมผัสกับออกซิเจน โฟมแตกต่างจากผงเคมีแห้ง
ตรงทีเ่ มือ่ ดับไฟได้แล้วจะสามารถป้องกันไฟลุก
ติดขึน้ มาใหม่ (Flashback) ได้คอ่ นข้างสมบูรณ์
โฟมทีใ่ ช้ในเครือ่ งดับเพลิงมีดงั ต่อไปนี้
โฟม AFFF (Aqueous Film Forming
Foam) ใช้ดบั ไฟประเภทเอและบี รวมทัง้ ไฟที่
เกิดจากไอสาร มีใช้กนั ทัว่ ไป แต่เนือ่ งจากมีสาร
ตกค้างประเภทฟลูออโร (Fluoro Tensides) ซึง่
สามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ได้ ในระยะยาว
จะมีผลเสียต่อสุขภาพ รวมไปถึงผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมทีย่ งั ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนในปัจจุบนั
โฟม AR-AFFF (Alcohol-resistant
Aqueous Film Forming Foam) ใช้ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่โดยสร้าง
เยือ่ กัน้ ระหว่างเชือ้ เพลิงกับโฟมเพือ่ ป้องกันไม่ให้
แอลกอฮอล์ทำลายเนือ้ โฟมทีค่ ลุมไฟอยูข่ ณะนัน้
โฟม FFFP (Film Forming Fluoroprotein) เป็นโฟมผสมระหว่างโฟมโปรตีนจาก
สัตว์กบั โฟมสังเคราะห์สร้างชัน้ ฟิลม์ (Synthetic
Film-Forming) ใช้สำหรับสร้างผืนโฟมทีส่ ามารถ
ต้านทานความร้อนได้ดกี ว่าโฟมสังเคราะห์ทว่ั ไป
สามารถดับไฟเกิดจากของเหลวทีม่ แี อลกอฮอล์
ผสมได้ดเี ช่นกัน มีใช้แพร่หลายในวงการรถยนต์
โฟมระบบอัดอากาศ (CAFS: Compressed Air Foam System) เป็นเครือ่ งดับเพลิง
น้ำบรรจุแรงดัน (APW : Air Pressurized Water)
ชนิดหนึ่ง ใช้สารละลายโฟมแทนน้ำแล้วอัด
อากาศเข้าไป ปกติจะใช้เสริมสายสูบน้ำในการ
ดับไฟป่า โฟมที่ในเครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีทั้ง
โฟมดับไฟประเภทเอ (Class A Foam) หรือโฟม

Water (APW)

Wet Chemical

Halotron

ดับไฟบีชนิดแห้งสำหรับดับไฟเกิดจากไอระเหย
ของสารไวไฟ
Arctic Fire เป็นสารดับเพลิงชนิดโฟม
ประเภทหนึง่ ใช้คลุมเปลวไฟและทำความเย็น
วัตถุรอ้ นจัดซึง่ ทำได้ดแี ละเร็วกว่าดับด้วยน้ำหรือ
โฟมทัว่ ไป นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า มี
ประสิทธิภาพสูงในการดับไฟประเภทเอ บีและดี
น้ำ (Water)
น้ำดับไฟด้วยการทำความเย็นเชื้อเพลิง
เครือ่ งดับเพลิงบรรจุนำ้ มีดงั นี้
เครื่องดับเพลิงน้ำบรรจุแรงดัน (APW
: Air Pressurized Water) ทำความเย็นวัตถุดว้ ย
การดูดซับความร้อน ใช้ดับไฟประเภทเอได้ดี
จุดเด่นคือราคาถูก ไม่เป็นพิษ ทำความสะอาด
ง่าย ในสหรัฐฯ ถัง APW ทำด้วยสแตนเลส มี
ขนาดบรรจุ 2.5 แกลลอน (9 ลิตร) ส่วนในยุโรป
จะเป็นถังเหล็กกล้าชนิดมีคาร์บอนน้อย (Mild
Steel) ขอบด้านล่างเป็นโพลียรู เี ทน พ่นสีแดง
ขนาดบรรจุ 1.75-2.5 แกลลอน (6-9 ลิตร)
เครือ่ งดับเพลิงชนิดฝอยน้ำละเอียด
(Water Mist) ใช้หัวฉีดชนิดพิเศษที่สามารถ
สร้างฝอยน้ำละเอียดจากน้ำทีผ่ า่ นการลดประจุ
(Deionized Water) จนไม่สามารถนำไฟฟ้ามา
ยังผูฉ้ ดี ได้ สามารถดับไฟประเภทเอและซี นิยม
ใช้ในโรงพยาบาลเนือ่ งจากไม่มอี นั ตรายและไม่
มีการปนเปือ้ น มีสองขนาดคือ 1.75 (6 ลิตร)
และ 2.5 แกลลอน (9 ลิตร) ในสหรัฐฯ ถังจะมี
สีขาว ส่วนในยุโรปถังจะมีสแี ดง
เคมีเปียกและตัวเติมน้ำ (Wet Chemical and Water Additives)
เคมีเปียก เป็นสารเคมีโปแตสเซียม

อะซีเตท คาร์บอเนต หรือซีเตรท (Potassium
acetate, carbonate or citrate) ดับไฟโดยการทำ
ปฏิกริ ยิ ากับน้ำมันหรือไขมันทีร่ อ้ นจัดกลายเป็น
ของเหลวข้นคล้ายสบูเ่ หลว บริเวณผิวหน้าจะแข็ง
ตัวเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้น้ำมันร้อนสัมผัสกับ
ออกซิเจน ขณะทีน่ ำ้ มันด้านล่างจะเย็นลงเนือ่ ง
จากเคมีเปียกจะดูดความร้อนออกไประหว่างการ
ทำปฏิกริ ยิ าดังกล่าว ใช้ดบั ไฟประเภทเอและเค
หรือเอฟเท่านัน้ (แม้วา่ บางรุน่ จะใช้หวั ฉีดฝอย
ละเอียดรุน่ ใหม่ซง่ึ สามารถดับไฟประเภทบีและ
ซีได้กต็ าม) แต่สว่ นใหญ่จะเน้นดับไฟประเภทเค
โดยเฉพาะ
สารเปียก (Wetting Agent) เป็นตัวเติม
น้ำ ใช้ผงซักฟอกเป็นสารพืน้ ฐานสำหรับลดหรือ
ทำลายความตึงผิวของน้ำและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเจาะทะลุลงไปยังชัน้ เชือ้ เพลิงประเภทเอ
สารต้านความเย็นจัด (Antifreeze)
เป็นสารเคมีเติมลงไปในน้ำเพือ่ ลดจุดเยือกแข็ง
ของน้ำ ทำให้สามารถใช้น้ำดับไฟได้ตามปกติ
เท่านัน้ ทัง้ นี้ จะไม่มผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดับไฟของน้ำแต่ประการใด
สารสะอาดและคาร์บอนไดออกไซด์
(Clean Agents and Carbon Dioxide)
สารสะอาดจะดับไฟโดยการเข้าแทนที่
ออกซิเจน (คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉือ่ ย)
หรือขจัดความร้อนจากบริเวณที่มีการลุกไหม้
(ฮาโลตรอน, เอฟอี-36) หรือยับยัง้ ปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่ทางเคมี (กลุม่ ฮาลอน) การทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็น
สารสะอาดเนื่องจากเมื่อฉีดดับไฟแล้วจะไม่ทิ้ง
คราบสกปรกซึง่ เป็นเรือ่ งสำคัญมากในการระงับ
เหตุที่เกิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร

สำคัญ สมบัตลิ ำ้ ค่าหรืองานศิลป์ราคาสูง ฯลฯ
กลุม่ ฮาลอน (Halon 1211 & Halon
1301) เป็นก๊าซใช้ยบั ยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ทางเคมี
ชนิดใช้ดบั ไฟ B:C จะมีนำ้ หนักไม่เกิน 9 ปอนด์
(2.3 กก.) ซึง่ เบากว่าชนิดใช้ดบั ไฟ A:B:C ทีม่ ี
น้ำหนักระหว่าง 9-17 ปอนด์ (4.1- 7.7 ก.ก.)
เนือ่ งจากมีการพิสจู น์ชดั เจนแล้วว่าสารฮาลอน
เป็นตัวทำลายชั้นโอโซนและจะตกค้างในชั้น
บรรยากาศโลกถึง 400 ปีเป็นอย่างต่ำ ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและภูมอิ ากาศของโลก
อย่างรุนแรง ดังนัน้ จึงมีการยกเลิกใช้ฮาลอนใน
ยุโรปอย่างสิน้ เชิงเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 1994
ทำให้สต๊อคที่มีอยู่ทั้งหมดถูกส่งไปยังสหรัฐฯ
เพื่อนำกลับมางานอีกครั้ง ถึงแม้ว่าในสหรัฐฯ
และเอเชียบางประเทศจะมีฮาลอนใช้อยูบ่ า้ งใน
ปัจจุบนั แต่กไ็ ม่มกี ารผลิตฮาลอนขัน้ มาใหม่นบั
แต่ปี 1994 เป็นต้นมา ทัง้ นี้ ฮาลอน 1211 และ
ฮาลอน 1301 ถูกทดแทนโดยสารฮาโลคาร์บอน
ชนิดใหม่ซึ่งไม่ทำลายชั้นโอโซนและตกค้างใน
บรรยากาศภายระยะเวลาอันสัน้ แต่ประสิทธิภาพ
การดับไฟจะต่ำกว่าฮาลอนทัง้ สองชนิด สารทด
แทนฮาลอนบรรจุถงั ดับเพลิงทีม่ จี ำหน่าย เช่น
ฮาโลตรอน I, ฮาโลตรอน II, เอฟอี-36, คลีนการ์ด
และเอฟเอ็ม-200
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดับไฟด้วย
การเข้าไปแทนทีอ่ อกซิเจนเพือ่ ตัดองค์ประกอบ
ของการเกิดไฟ ระดับความสามารถการดับไฟ
(Fire Rating) สูงสุดสำหรับถังขนาด 20 ปอนด์
(7.7 ก.ก.) คือ 10B:C โดยทัว่ ไปจะไม่ใช้ในการ
ดับไฟประเภทเอ เนื่องจากเป็นก๊าซแรงดันสูง
เมือ่ ฉีดออกมาจะทำให้เชือ้ เพลิงทีล่ กุ ไหม้กระจัด
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กระจายได้ นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมจะใช้ดับ
ไฟทีม่ แี หล่งออกซิเจนอยูใ่ นตัวเอง ไฟไหม้โลหะ
หรือไฟน้ำมันปรุงอาหาร ในการใช้งานต้องระวัง
เรือ่ งผลกระทบต่อร่างกาย ได้แก่ ความเย็นจัด
การขาดออกซิเจนหายใจ ประเด็นหลังนีจ้ ะต้อง
หลีกเลี่ยงการฉีดในพื้นที่อับอากาศโดยบุคคล
ทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยเรียนรูก้ ารเอาตัวรอดจากอันตราย
ในการดับเพลิง
สารดับไฟประเภทดี (Class D Extinguisher agent)
มีสารดับไฟประเภทดีซง่ึ เกิดจากลุกไหม้
โลหะหลายชนิด เช่น
โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride
: Super-D, Met-L-X or METAL.FIRE.XTNGSHR)
เป็นผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทเ่ี ติมสารเทอร์โม
พลาสคติกบางชนิดเข้าไป พลาสติกดังกล่าวจะ
หลอมละลายเคลือบโลหะทีก่ ำลังไหม้ไฟ ป้องกัน
ไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนขณะที่เกลือจะเป็นตัว
ขจัดความร้อนด้วยวิธี “ฝังความร้อน” (Heat
Sink) ไฟจึงดับลงไปและจะไม่ลกุ ติดขึน้ มาใหม่
เหมาะสำหรับใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจากโลหะทีม่ สี ภาพ

เป็นด่าง (Alkali Metals) รวมไปถึง โซเดียมและ
โปแตสเซียมและทีเ่ กิดจากโลหะอืน่ เช่น แม็กนีเซียม
ไททาเนียม อะลูมเิ นียม เซอร์โคเนียม ฯลฯ
ผงทองแดง (Copper based : Copper
Powder Navy125S) พัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ
ในช่วงทศวรรษ 1970 เพือ่ ใช้ดบั ไฟทีไ่ หม้โลหะ
เซอร์โคเนียมและลิเธียม-อัลลอยซึ่งถือว่าควบ
คุมยากมาก ผงทองแดงจะทำให้ไฟมอดลงไป
พร้อมกับขจัดความร้อนทีแ่ ผ่กระจายออกมาโดย
รอบ นอกจากนีย้ งั สร้างสาร “อัลลอยทองแดงลิเธียม (Copper-Lithium Alloy) เคลือบผิวหน้า
โลหะทีก่ ำลังเกิดไฟไหม้ ทำให้มคี วามต้านทาน
เปลวไฟและป้องกันไม่ให้ออกซิเจนสัมผัสกับ
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ สารอัลลอยดังกล่าวจะคลุมผิว
ลิเธียมในกรณีทเ่ี ป็นเพลิงไหม้ในแนวดิง่ เท่านัน้
ผงกราไฟต์ (Graphite based : G-Plus,
G-1, Lith-X, Pyromet or METAL.FIRE.XTNGSHR)
ประกอบด้วยผงกราไฟต์แห้ง (ลักษณะเดียวกับ
ผงที่ขูดจากไส้ดินสอดำ) ใช้ดับไฟที่ไหม้โลหะ
โดยเฉพาะ ชนิดแรกทีไ่ ด้รบั การพัฒนาคือชนิด
ใช้ดับไฟไหม้แม็กนีเซียมซึ่งสามารถดับไฟไหม้
โลหะอืน่ ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ จะแตกต่างจากเครือ่ งดับ
เพลิงโซเดียมคลอไรด์ตรงทีผ่ งกราไฟต์สามารถ
ใช้ดับไฟที่ไหม้โลหะแล้วเกิดความร้อนจัดเช่น
ลิเธียมได้ แต่ไม่เหมือนผงทองแดงตรงทีจ่ ะไม่ไป
เกาะติดผิวลิเธียมเพื่อดับไฟทั้งลักษณะแผ่เป็น
วงกว้างและในแนวดิง่ แต่จะใช้วธิ ฝี งั ความร้อน
เพือ่ ดับไฟแทน โดยสรุปแล้ว ผงกราไฟต์เป็นสาร
ดับไฟประเภททีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานเป็นลักษณะ

อเนกประสงค์ สามารถดับได้ทั้งไฟไหม้โลหะ
กลุ่มแม็กนีเซียม ไททาเนียมที่เกลือโซเดียม
คลอไรด์ดับได้ และไฟไหม้โลหะกลุ่มลีเธียม
เซอร์โคเนียมทีผ่ งทองแดง (Copper) ดับได้ เพียง
แต่ใช้วธิ กี ารทีต่ า่ งกัน
ผงโซเดียมไบคาร์บอนเนต (Sodium
carbonate based: Na-X) ใช้เมือ่ ต้องการดับไฟ
ไหม้โลหะกลุม่ โซเดียม โปแตสเซียมและโซเดียมโปแตสเซียมอัลลอยทีเ่ กิดบริเวณท่อและอุปกรณ์
ทีเ่ ป็นเหล็กกล้าซึง่ หากใช้เหลือโซเดียมคลอไรด์
จะเสีย่ งต่อการถูกกัดกร่อนจนเกิดความเสียหาย
มีขอ้ จำกัดในการใช้งานกับโลหะหลายชนิดทีจ่ ะ
ต้องศึกษาให้ถอ่ งแท้กอ่ นนำไปใช้งาน ดับไฟด้วย
วิธกี ารทำให้มอดและสร้างเปลือกห่อหุม้ เพลิงไหม้
สารดับเพลิงบางชนิดซึ่งมีน้ำเป็น
พืน้ ฐาน (Some water based suppressants) ใช้
ดับไฟทีก่ ำลังไหม้ไททาเนียมและแม็กนีเซียมได้
เช่น Fire Blockade และ FireAde และเนือ่ งจาก
น้ำมีปฏิกริ ยิ ารุนแรงกับโลหะกลุม่ ลิเธียม ดังนัน้
จึงห้ามใช้สารดับเพลิงทีม่ นี ำ้ เป็นพืน้ ฐานหรือผสม
อยู่กับไฟที่กำลังไหม้ลิเธียมและสารประกอบ
ลิเธียมเนือ่ งจากเสีย่ งจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้
เครือ่ งดับเพลิงประเภทผงดับไฟประเภทดี
เกือบทัง้ หมดจะใช้หวั ฉีดดันสารด้วยความเร็วต่ำ
หรือในลักษณะเป็นแนวเรียวยาวเพือ่ ให้สารพ่น
ออกมาในปริมาณมากอย่างนุม่ นวลซึง่ สามารถ
จะคลุมกองไฟได้ทง้ั หมดโดยไม่แบ่งกองไฟออก
เป็นส่วนๆ ที่ทำให้ดับไฟยากขึ้นโดยไม่จำเป็น
นอกจากการฉีดจากถังดับเพลิงแล้ว ยังสามารถ
ใช้สารดับไฟประเภทดีเหล่านีด้ ว้ ยวิธกี ารตักไป
ถมกองไฟทีก่ ำลังลุกไหม้ได้เช่นกัน
ลูกบอลดับไฟ (Fire Extinguishing Ball)
ลูกบอลหรือลูกระเบิดดับไฟเป็นอีกหนึง่
ทางเลือกในการดับไฟ ปัจจุบนั มีทง้ั แบบใช้ระงับ
เหตุซง่ึ หน้า (Active Suppression) โดยการกลิง้
โยน หรือขว้างเข้ากองไฟ และแบบใช้ระงับเหตุ
เชิงป้องกัน (Passive Suppression) ซึง่ สามารถ
แตกหรือระเบิดด้วยตัวเองเมือ่ สัมผัสกับเปลวไฟ
จากนัน้ ผงเคมีชนิดเอนกประสงค์ (ABC) ทีอ่ ยู่
ภายในจะกระจายตัวออกมาลักษณะเป็นฝุน่ แป้ง
ปกคลุมกองเพลิงทำให้ไฟดับ (พืน้ ทีป่ กคลุมของ
ลูกบอลดับไฟจะอยูใ่ นราว 5 ตารางเมตร) นิยม
ติดตั้งในบริเวณเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ตาม
บ้านเรือนหรือคลังสินค้าขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบแตกตัวได้เอง ปัจจุบนั มีชนิดทีส่ ง่ เสียง
เตือนก่อนระเบิดสารออกมาดับไฟให้เลือกด้วย

ลูกบอลหรือลูกระเบิดดับไฟ จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เมือ่ สองร้อยปีกอ่ นหรือใน
ช่วงปี ค.ศ.1800 มีการประดิษฐ์ลกู ระเบิดดับไฟ
ทำด้วยแก้วข้างในบรรจุสารดับเพลิงที่เป็นของ
เหลว ได้รบั ความนิยมพอสมควร ปัจจุบนั เป็นที่
ต้องการของนักสะสมวัตถุโบราณ ในเวลาต่อมา
ลูกระเบิดดับไฟทำด้วยแก้วยีห่ อ้ “Red Comet”
(ดาวหางแดง) ออกแบบเพือ่ ติดตัง้ ในเชิงป้องกัน
มีแท่งเหล็กยึดไว้ดว้ ยสปริงทีเ่ ชือ่ มต่อกับฟิวส์รบั
ความร้อน เมือ่ เกิดเพลิงไหม้ฟวิ ส์จะละลายทำให้
สปริงถูกปลดแล้วแท่งเหล็กที่สปริงยึดไว้จะดีด
ไปตีแก้วแตก จากนัน้ สารดับไฟข้างในจะไหลลง
มาดับไฟข้างล่าง อย่างไรก็ตาม มีลกู ระเบิดดับ
ไฟทำด้วยแก้วบางรุ่นในยุคนั้นใช้สารคาร์บอน
เตตระคลอไรด์ซง่ึ เป็นสารพิษบรรจุไว้ขา้ งใน

สำหรับใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางที่จะ
เข้าไปหยิบเครื่องดับเพลิงมาใช้งาน (อาจจะมี
พนักงานนำสิง่ ต่างๆ ไปวางไปโดยไม่ได้ตง้ั ใจ)
อีกทัง้ ต้องมีการตรวจสอบประจำปีโดยช่างทีไ่ ด้
รับการรับรองให้เป็นผูต้ รวจสอบเครือ่ งดับเพลิง
นอกจากนี้ ยังต้องมีการทดสอบความดันน้ำสถิต
(Hydrostatic Pressure Testing) ทุก 5 ปี สำหรับ
เครือ่ งดับเพลิงแรงดันน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์
และทุก 12 ปี สำหรับเครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแห้ง
เมือ่ เร็วๆ นี้ NFPA และ IFC ได้ลงมติให้ตดั
เรือ่ งการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงทุก 30 วัน ออก
ไปตราบเท่าทีเ่ ครือ่ งดับเพลิงนัน้ ยังถูกตรวจสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดของ
NFPA ระบบดับเพลิงจะต้องได้รบั การตรวจสอบ
และบันทึกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ จะแสดงข้อมูล

การซ่อมบำรุง (Maintenance)
เกือบทุกประเทศทีม่ กี ารใช้งานเครือ่ งดับ
เพลิงจะต้องมีการซ่อมบำรุงเครือ่ งดับเพลิงโดย
บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภัย ถือเป็นส่วนหนึง่ ของงานป้องกัน
และระงับอัคคีภัยขององค์กร เครื่องดับเพลิงที่
ไม่มกี ารซ่อมบำรุงจะทำให้เกิดความขัดข้องเมือ่
ต้องการใช้งาน เช่น ฉีดสารไม่ออก ชิ้นส่วน
สำคัญผุพงั ใช้การไม่ได้ หรือเลวร้ายทีส่ ดุ คือ ถัง
เกิดการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต
ทัง้ นี้ แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยงั
ไม่มมี าตรฐานใดครอบคลุมทุกประเด็นของการ
ซ่อมบำรุง โดยทัว่ ไปหน่วยดับเพลิงท้องถิน่ ต่างๆ
จะนำหลักการซ่อมบำรุงของกฎอัคคีภยั นานาชาติ
(IFC: International Fire Code) มาประยุกต์ใช้ เช่น
ตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงทุก 30 วัน เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าเครือ่ งดับเพลิงมีความดันตรงตามกำหนดไว้

ไว้ทแ่ี ผงควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวจะ
ตรวจสอบสภาพภายนอกและความดันภายใน
ของเครือ่ งดับเพลิง รวมถึงสิง่ กีดขวางบนเส้นทาง
เข้าถึงเครือ่ งดับเพลิง หากตรวจสอบสิง่ ผิดปกติ
ระบบจะส่งข้อมูลหรือสัญญาณเตือนให้ผมู้ หี น้าที่
รับผิดชอบได้รบั รูเ้ พือ่ ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขโดย
ทันที ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจสอบ
ระบบดับเพลิงดังกล่าว สามารถใช้ได้ทง้ั แบบมี
สาย (Wired) และไร้สาย (Wireless)
ในสหราชอาณาจักร (UK) กำหนดให้มี
การซ่อมบำรุงเครือ่ งดับเพลิง 3 แบบ ได้แก่
ซ่อมบำรุงขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Service)
เครือ่ งดับเพลิงทุกชนิดต้องมีการตรวจสภาพขัน้
พืน้ ฐานประจำปี เช่น ตรวจวัดน้ำหนัก ตรวจวัด
แรงดัน (ใช้เครือ่ งมือพิเศษ ไม่ใช่แค่ดจู ากเกจ์
วัด) และร่องรอยความชำรุดเสียหรือกัดกร่อน
สำหรับชนิดแยกช่องบรรจุ (Cartridge) ให้เปิด

ออกมาเพือ่ ตรวจสภาพภายในพร้อมกับตรวจวัด
น้ำหนักช่องบรรจุทง้ั ก๊าซและสารดับเพลิง นอก
จากนี้ ยังต้องมีการตรวจสอบป้ายเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ายังสามารถอ่านข้อความได้ ตรวจสอบท่อนำ
สารเข้าหัวฉีด สายฉีด รวมถึงระบบกลไกต่างๆ
ซึง่ ทำให้เครือ่ งดับเพลิงสามารถใช้งานได้ทนั ทีท่ี
เกิดเหตุอคั คีภยั หรือเมือ่ ต้องการใช้งาน

Hydrotest

Discharge Test

Yearly Service Tag

ซ่อมบำรุงเพิม่ เติม (Extended Service)
เครือ่ งดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรงดัน เคมีเปียก โฟม
และผงเคมีจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ทุกๆ 5 ปี เช่น ทดสอบโดยการฉีดสารออกจาก
เครื่องดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน (Discharge
Test) เนือ่ งจากเป็นวิธเี ดียวทีส่ ามารถตรวจสอบ
ความเสียหายหรือการกัดกร่อนภายในได้ จาก
นั้นให้บรรจุสารดับเพลิงใหม่ก่อนติดตั้งไว้ตาม
เดิม ทัง้ นี้ จะต้องทดลองฉีดสารและบรรจุใหม่
กับเครือ่ งดับเพลิงโดยการสุม่ ตรวจคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ (%) ของจำนวนทีต่ ดิ ตัง้ ทัง้ หมดในพืน้ ที่
หนึง่ ๆ เครือ่ งดับเพลิงทีม่ แี รงดันมากกว่า 1.38
เมกะปาสคาล (MPa) หรือ 200 ปอนด์/ตารางนิว้
(psi) ที่ติดตั้งไว้นานอาจจะได้รับผลกระทบที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสภาพแวดล้อม

บริเวณจุดติดตัง้ ดังนัน้ ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ
อาจมีการตรวจสอบก่อนช่วงเวลาทีก่ ำหนดหรือ
เมือ่ พบเห็นสิง่ ผิดปกติ
ปรับปรุงใหม่หมด (Overhaul) เครือ่ ง
ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งใช้แรงดัน
สูงมากในการทำงานจะต้องมีการตรวจสอบเพือ่
ให้เป็นตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทุกๆ
10 ปี ประกอบด้วย การทดสอบแรงดันไฮโดรลิก
(Hydraulic Pressure Testing) ตรวจสอบสภาพ
ถังทัง้ ภายนอกและภายในพร้อมประทับตราวัน
ทดสอบ หากวาล์วไม่สามารถทดสอบความดัน
ได้ ให้เปลีย่ นไปใช้ตวั ใหม่ กรณีเปลีย่ นไปใช้ชน้ิ
ส่วน (วาล์ว ลำโพง และอืน่ ๆ) ของยีห่ อ้ อืน่ อาจ
ทำให้สูญเสียระดับความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ซึง่ มีผลถึงขัน้ ถูกยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย รวมทัง้ อาจไม่สามารถซ่อมบำรุงได้
อย่างถูกต้องและพอเพียง หากช่างตรวจไม่พบ
หรือไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนคนละยี่ห้อกับของเดิม
ในสหรัฐอเมริกา (US) กำหนดให้มกี าร
ซ่อมบำรุงเครือ่ งดับเพลิง 3 แบบเช่นกัน ได้แก่
ตรวจสอบซ่อมบำรุง (Maintenance
Inspection) เครือ่ งดับเพลิงทุกชนิดจะต้องซ่อม
บำรุงสภาพเครื่องและตรวจสอบด้วยตาเปล่า
ประจำปี ยกเว้นเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรง
ดันทีจ่ ะต้องมีการเติมน้ำใหม่ทกุ ปีอยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้
จะต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง เพื่อให้
มั่นใจว่ามีความดันปกติ (แบบสะสมแรงดัน
เข็มชี้ตรงสีเขียว แบบแยกช่องบรรจุมีน้ำหนัก
ถูกต้อง) และมีปริมาณสารดับเพลิงตรงตามที่

Fluffing

กำหนดไว้ (วัดปริมาณด้วยเครือ่ งมือทันสมัย)
รวมไปถึงการทำ Hydrotest และซ่อมบำรุงชิน้
ส่วนภายในเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้ง
จะต้องตรวจสอบและซ่อมบำรุงสภาพภายนอก
ทั้งหมดด้วย เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งและผง
แห้งดับไฟประเภทดีมกั เกิดการนอนก้น (ผงตก
ลงไปสะสมตัวด้านล่างถัง) ให้ใช้คอ้ นยางเคาะ
เบาๆ (Fluffing) เพือ่ ให้ผงจะกระจายตัวสามารถ
ฉีดออกมาได้สะดวกขึน้ จากนัน้ ติดซีลอันใหม่ท่ี
ห่วงเหล็กแล้วติดป้ายระบุการซ่อมบำรุงเครื่อง
ประจำปี (Yearly Service Tag)
ซ่อมบำรุงภายในเครื่อง (Internal
Maintenance) ชนิดน้ำอัดแรงดัน ทำปีละครัง้
ชนิดโฟม ทำทุก 3 ปี ชนิดเคมีเปียกและชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ทำทุก 5 ปี ผงเคมีแห้ง ผง
แห้งดับไฟประเภทดีและสารสะอาด ทำทุก 6 ปี
โดยวิธกี ารโดยสังเขปดังนี้
1. ทำถังให้ว่างเปล่า เอาสารดับเพลิง
และความดันออกให้หมด
2. แยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้วนำไป
ตรวจสอบ ทำความสะอาด หล่อลืน่ หรือเปลีย่ น
ใหม่หากใช้การไม่ได้แล้ว
3. สารดับเพลิงทีเ่ ป็นของเหลว ให้เปลีย่ น
ใหม่ สารดับเพลิงทีเ่ ป็นผงแห้งหากยังใช้ได้ ให้

Verification of Service

Water to Chamber

High Pressure
Water to Cylinder

Burette

Hydrostatic Testing Diagram
Hydrostatic Testing Pump

ใช้ของเดิมต่อไป สารสะอาดให้นำกลับมาให้
ใหม่ คาร์บอนไดออกไซด์ให้ปล่อยก๊าซทิง้ ไป
4. บรรจุสารดับเพลิงและอัดแรงดันใหม่
5. ติดซีลรัดคันบีบกับสลักเพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าเครือ่ งดับเพลิงผ่านการซ่อมบำรุงแล้ว
(Verification of Service) ซึง่ จะไม่มกี ารแกะซีล
ออกจนกว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะนำไปติดตั้ง
ประจำทีอ่ ย่างถูกต้องแล้วเท่านัน้ (การทำลาย
ซีลขณะเครือ่ งยังไม่ถกู นำไปติดตัง้ อาจทำให้เกิด
ความเสียหาย เช่น สูญเสียแรงดัน คันบีบหรือ
สลักนิรภัยชำรุดเสียหาย)
6. นำเครือ่ งดับเพลิงไปติดตัง้ ตำแหน่งเดิม
หมายเหตุ วิธีการซ่อมบำรุงข้างต้นใช้
กับเครือ่ งดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน ส่วนแบบ
แยกช่องบรรจุ ให้ตรวจสอบด้วยสายตาและไม่
ต้องยืนยันการซ่อมบำรุง
การทดสอบแรงดันน้ำสถิต (Hydrostatic Testing) เครือ่ งดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรง
ดัน โฟม เคมีเปียก และคาร์บอนไดออกไซด์ ทำ
ทุก 5 ปี ผงเคมีแห้ง ผงแห้งดับไฟประเภทดี
ฮาลอนและสารสะอาดอืน่ ๆ ทำทุก 12 ปี เครือ่ ง
ดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ บนยานพาหนะไม่วา่ จะเป็นชนิด
ใด ทำทุก 5 ปี กรณีเครือ่ งดับเพลิงสัมผัสความ
ร้อนจัด ได้รบั ความสัน่ สะเทือน หรือกลไกการ
ทำงานเกิดความเสียหาย จะต้องมีการทดสอบ
เร็วขึน้ โดยวิธกี ารโดยสังเขปดังนี้
1. ปล่อยความดันและสารดับเพลิงออก
เพือ่ ทำให้ถงั ดับเพลิงว่างเปล่า
2. ตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก

ถังดับเพลิงด้วยตาเปล่า (Visual Test)
3. เติมน้ำใส่ถงั เปล่าแล้วนำไปวางไว้ในที่
ครอบเพือ่ ความปลอดภัยระหว่างทำการทดสอบ
(อาจจะเป็นถังบรรจุนำ้ ตะแกรงหรือกรงทีม่ น่ั คง
แข็งแรง หรืออุปกรณ์ทร่ี ะบุไว้ในคูม่ อื )
4. อัดแรงดันปริมาณทีก่ ำหนดเพือ่ การ
ทดสอบเข้าไปในถังด้วย Hydrostatic Testing
Pump (กรณีทดสอบด้วยมือ) ทัง้ นี้ ปริมาณแรง
ดันทีใ่ ช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือ่ งดับ
เพลิง อายุการใช้งาน และชนิดวัสดุที่ใช้ทำถัง
โดยให้คงแรงดันนัน้ ไว้ตามทีร่ ะบุในคูม่ อื
5. หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย
โป่ง หรือรัว่ ถือว่าถังนัน้ “ผ่าน”
6. เอาน้ำออกจากถังแล้วทำให้แห้งสนิท
สำหรับถังคาร์บอนไดออกไซด์ต้องประทับตรา
ระบุวนั ทีท่ ดสอบ บริษทั ทีท่ ำการทดสอบ ฯลฯ
ส่วนถังชนิดอืน่ ให้ตดิ สติกเกอร์ทด่ี า้ นหลังถัง
7. ทันทีทถ่ี งั แห้งให้ทำการบรรจุใหม่ [ใน
สหรัฐฯจะต่างกับอังกฤษ กล่าวคือจะไม่มกี ารทำ
ถังใหม่ (Rebuild) และเปลีย่ นวาล์วก่อนเวลาที่
กำหนดไว้ ยกเว้นจะพบว่าเกิดการชำรุด ทัง้ นี้ ไม่
รวมถึงฮาลอนที่นิยมเปลี่ยนโอริงและวาล์วทุก
ครั้งที่มีการซ่อมบำรุงภายในเป็นการลดความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดการรัว่ ไหล]
ในการเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรืออะไหล่จะต้อง
ให้ของผูผ้ ลิตดัง้ เดิม (OEM : Original Equipment
Manufacturer) เพือ่ รักษาระดับความสามารถ
ของเครือ่ งดับเพลิง (UL Rating) ไว้ หากตรวจพบ
ว่าชิน้ ส่วนใดใช้ไม่ได้ จะต้องเปลีย่ นโดยคำนึงถึง

Hydrostatic Testing Machine

หลักความจริง : เครือ่ งดับเพลิงมีอายุการใช้งาน
25-35 ปี ดังนัน้ แม้จะเป็นของมีคณ
ุ ภาพสูงแต่
ก็ตอ้ งเสือ่ มลงไปตามกาลเวลา อีกประการหนึง่
เทคโนโลยีกา้ วไปข้างหน้าตลอดเวลา บางอย่าง
ซึง่ ดีทส่ี ดุ เมือ่ สามสิบปีกอ่ นอาจไม่เป็นทีย่ อมรับ
จากระบบป้องกันทีท่ นั สมัยในยุคปัจจุบนั นีไ้ ด้
การทุบทำลาย (Vandalism) และการ
ปกป้องเครือ่ งดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงมักเป็นเป้าหมายในการ
ทุบทำลาย โดยเฉพาะทีต่ ดิ ตัง้ ในสถานทีเ่ ปิดโล่ง
และตามโรงเรียนต่างๆ ทัง้ นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็น
การทุบหรือรือ้ ให้เสียหายเท่านัน้ แต่รวมไปถึง
การฉีดสารดับเพลิงออกมาบางส่วนหรือทัง้ หมด
ทำให้เครือ่ งดับเพลิงไม่สามารถใช้การได้อย่างมี

Fire Extinguisher Cabinet

ประสิทธิภาพเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ขน้ึ มา
เมือ่ ต้องติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงในสถานที่
เปิดโล่งหรือพื้นที่สาธารณะ ควรใส่ไว้ในกล่อง
หรือตูท้ ม่ี น่ั คงแข็งแรง มีกระจกด้านหน้าสำหรับ
ทุบให้แตกเมือ่ ต้องการนำเครือ่ งดับเพลิงออกไป
ใช้งาน หรือติดตัง้ เครือ่ งปล่อยเสียงไซเรน เมือ่
มีผู้ไม่ประสงค์ดีมาทุบหรือเล่นเครื่องดับเพลิง
ไซเรนจะดังขึน้ เพือ่ เตือนให้ผคู้ นรูว้ า่ มีคนมายุง่
กับเครื่องดับเพลิงโดยที่ยังไม่มีเพลิงไหม้ ทั้งนี้
เสียงไซเรนจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่
มาปิดสวิทช์ซง่ึ อยูซ่ อ่ นในตูเ้ ล็กๆ ติดกุญแจไว้
เครือ่ งหมาย “เครือ่ งดับเพลิง” (Fire
Extinguisher Sign)
เครือ่ งหมายหรือป้าย “เครือ่ งดับเพลิง”
จะติดไว้ใกล้ๆ กับตัวเครือ่ งดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ อยู่
เพือ่ ดึงดูดความสนใจหรือเพือ่ ให้รไู้ ด้โดยง่ายว่า
มีเครือ่ งดับเพลิงตัง้ อยูท่ น่ี ่ี กรณีเครือ่ งดับเพลิง
ติดตัง้ ไว้โคนเสา เครือ่ งหมายเครือ่ งดับเพลิงจะ
ต้องติดไว้บนส่วนยอดเพือ่ ให้สงั เกตเห็นได้จาก
ระยะไกล ป้ายดังกล่าวผลิตจากวัสดุหลายชนิด
ทัง้ ไวนิล พีวซี แี ละอะลูมเิ นียม
นอกเหนือจากตัวอักษรและรูปภาพระบุ
ถึงเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่แล้ว ป้ายรุ่นใหม่
บางชนิดยังมีเครือ่ งหมายระบุขอ้ มูลเฉพาะของ
เครือ่ งดับเพลิงนัน้ ๆ ไว้ดว้ ย เช่น ชนิดของสาร
ดับเพลิงทีบ่ รรจุไว้ภายในเครือ่ ง ประเภทเพลิง
ไหม้ทส่ี ามารถใช้เครือ่ งดับเพลิงนัน้ ดับได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานที่ราชการบางแห่งในบางรัฐ
ของสหรัฐฯ มีกฎหมายบังคับให้ใช้ป้ายเครื่อง
ดับเพลิงลักษณะนีแ้ ล้ว นัน่ คือ นอกจากระบุเป็น
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