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ได้รับการบอกเล่าจากคนสู้ไฟมืออาชีพ
ผูม้ ปี ระสบการณ์ยาวนาน “สวัสดิ์ เจริญวรชัย”
ตอนนีว้ งการดับเพลิงบ้านเรากำลังมีปญ
ั หากับ
เครือ่ งด้บเพลิง CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์
โดยเฉพาะรุน่ นำเข้าจากประเทศจีน นัน่ คือ เมือ่
ฉีดก๊าซออกไปไม่วา่ จะใช้ดบั ไฟ (ทัง้ ไฟจริงและ
ไฟซ้อม) หรือใช้ทดสอบ/สาธิตเครือ่ งโดยไม่จดุ
ไฟ จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตในหลายระดับตัง้ แต่
เจ็บแปลบหรือชาทีป่ ลายนิว้ จนถึงขัน้ มือกระตุก
แรงกระทั่งต้องหยุดฉีดกลางคัน แต่ก่อนแต่ไร
ไม่เคยเกิดเรือ่ งทำนองนีซ้ ง่ึ ส่วนใหญ่ใช้ถงั CO2
นำเข้าจากสหรัฐฯหรือยุโรปทีถ่ อื ว่ามีคณ
ุ ภาพสูง
สมราคา ใช้งานดีและไม่มไี ฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ ขณะ
ฉีดสาร ครัน้ สินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาด
สถานประกอบการหลายแห่งซือ้ มาใช้ คิดว่าของ
จะมาจากทีไ่ หนก็มคี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน ทว่าใน
ความเป็นจริง อุปกรณ์ดบั เพลิงราคาต่ำกว่ากลับ
เสีย่ งจะเป็นอันตรายต่อผูใ้ ช้งาน เจอไฟดูดบ่อยๆ

เป็นใครก็เข็ด พาลจะเลิกใช้ถัง CO2 เอาดื้อๆ
เพราะไม่แน่ใจ หากใช้งานต่อไป สักวันอาจได้รบั
บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต เรื่องนี้ถือว่าสร้าง
ความเสียหายต่อวงการดับเพลิง หลายคนยังหา
คำตอบไม่ได้ สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ และจะ
หาวิธปี อ้ งกันแก้ไขอย่างไร
ประเด็นการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตขณะฉีด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากถัง จริงๆ แล้ว
เป็นเรือ่ งสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์
สาเหตุหลักจะมาจากตัวเครือ่ งดับเพลิงและส่วน
ประกอบ ขณะทีส่ ภาพแวดล้อมการใช้งาน รวม
ถึงตัวผูฉ้ ดี มีสว่ นในระดับรองลงไป ไม่เพียงแต่
CO2 ชนิดบรรจุถงั ดับเพลิงเท่านัน้ ระบบติดตัง้
ประจำทีใ่ นโรงงานและสถานประกอบการหลาย
ประเภทก็มรี ายงาน ขณะฉีดสารออกมาจะเกิด
ไฟฟ้าสถิตหลายระดับ โดยมีอย่างน้อย 1 กรณี
(เท่าทีม่ กี ารบันทึกไว้) ทำให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิต

ไฟฟ้าสถิต...ปรากฏการณ์คู่โลก
ก่อนอืน่ ต้องทำความเข้าใจ “ไฟฟ้าสถิต”
(Static Electricity, Electrostatic) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติอยู่คู่กับโลกของเรามานานแสน
นานตัง้ แต่เริม่ กำเนิด เพียงแต่นกั วิทยาศาสตร์
เพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้เอง อีกทั้ง
มีปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา บางครัง้ อาจเกิน
เลยความรูค้ วามเข้าใจของมนุษย์เราในช่วงเวลา
นัน้ ทำให้คดิ ว่าเป็นเรือ่ งแปลกประหลาดหรือน่า
ตกใจ ครัน้ ได้ศกึ ษาสาเหตุแท้จริงพร้อมกับแก้ไข
ปัญหาถูกจุดก็ทำให้กลายเป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญ
หากเป็นอุปสรรคในการทำงานหรือดำเนินชีวติ
ก็มวี ธิ ลี ดหรือขจัดออกไปจนกระทัง่ ไม่มอี นั ตราย
หรือเหลือน้อยในระดับไม่มีผลกระทบใดๆ
ความรูจ้ ากตำราฟิสกิ ส์ทร่ี ำ่ เรียนมาสมัย
เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาพอจะนำมาอธิบาย
ความหมายของไฟฟ้าสถิตได้ดงั ต่อไปนี้
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จะขึ้นอยู่กับพลังงาน (มวลคูณด้วยความเร็ว)
จากกิจกรรมนัน้ นอกจากนี้ มีเรือ่ งของความชืน้
สัมพัทธ์ (Relative Humidity) ในอากาศรอบๆ
บริเวณนัน้ ทีเ่ ข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ กล่าวคือ
บริเวณทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศต่ำ (น้อย
กว่า 20%) จะมีปริมาณประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้
มากกว่าบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
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ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณ
ประจุไฟฟ้าขัว้ บวกและขัว้ ลบบนผิววัสดุมไี ม่เท่า
กัน ปกติทว่ั ไปจะแสดงปฏิกริ ยิ าในรูปการดึงดูด
การผลัก และการเกิดประกายไฟ โดยประจุไฟฟ้า
(Charge) เป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึง่ ที่
กำหนดขึน้ ธรรมชาติของสสารจะประกอบด้วย
หน่วยย่อยๆ มีลกั ษณะและคุณสมบัตเิ หมือนกัน
เรียกว่า “อะตอม” (Atom) ภายในอะตอมประกอบ
ด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน
(Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน
(Electron) ทัง้ นี้ โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกกับ
นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็น
แกนกลางเรียกว่า “นิวเคลียส “ (Nucleus) ส่วน
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบอยูร่ อบๆ นิวเคลียส
ตามปกติวตั ถุมสี ภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
กล่าวคือ จะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ
เท่ากัน เนื่องจากในแต่ละอะตอมจะมีจำนวน
อนุภาคโปรตอนและอนุภาคอิเล็กตรอนเท่ากัน
เป็นไปตามกฎการอนุรกั ษ์ประจุ มีขอ้ สังเกตคือ
 ถ้าวัตถุมส
ี ภาพประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับ
ประจุไฟฟ้าลบ วัตถุนน้ั เป็นกลาง จะไม่มสี ภาพ
ของไฟฟ้าสถิต
 ถ้าบนวัตถุมีประจุไฟฟ้าลบมากกว่า
ประจุไฟฟ้าบวก เรียกวัตถุนน้ั ว่าวัตถุมปี ระจุลบ
(การที่มีประจุลบมากกว่าเกิดจากวัตถุนี้ได้รับ
อิเล็กตรอนเพิม่ เข้ามา)
 ถ้าบนวัตถุมีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่า
ประจุไฟฟ้าลบ เรียกวัตถุนน้ั ว่าวัตถุมปี ระจุบวก
(การทีม่ ปี ระจุบวกมากกว่าเกิดจากวัตถุนส้ี ญ
ู เสีย
อิเล็กตรอนไป)
ทัง้ นี้ เงือ่ นไขจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้า
สถิตบนผิววัตถุ ได้แก่
 การขัดถูหรือเสียดสีกันของวัตถุ เมือ
่ มี
การกระทำดังกล่าวระหว่างวัตถุทง้ั ชนิดเดียวกัน
และต่างชนิดกัน พลังงานทีเ่ กิดขึน้ จากการขัดถู
หรือเสียดสี (Friction) จะทำให้ประจุไฟฟ้าบน
ผิววัตถุเหล่านัน้ เกิดการแลกเปลีย่ นกัน (วัตถุใด
สูญเสียอิเล็กตรอนไปวัตถุจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก

การต่อสายดินทีป่ ากลำโพง (Grounding Horn) สลายไฟฟ้าสถิต

ส่วนวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนมาจะมีประจุไฟฟ้า
เป็นลบ) กระบวนการแลกเปลีย่ นประจุไฟฟ้านี้
เองทีเ่ ราเรียกว่า “ไฟฟ้าสถิต” โดยมีปฏิกริ ยิ า
เกิดขึน้ นัน่ คือ การดึงดูด การผลัก หรือการเกิด
ประกายไฟ อย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ นี้ การเสียดสี
(Friction) ของวัตถุหรือสสารใดๆ ทีจ่ ะทำให้เกิด
ไฟฟ้าสถิต ส่วนใหญ่จะเป็น “ฉนวน” เช่น ยาง
พลาสติก แก้ว ฯลฯ ส่วนวัสดุประเภท “ตัวนำ”
(กระแสไฟฟ้า) จะเกิดขึน้ ได้ยาก
ตัวอย่างการเสียดสีกนั ระหว่างวัตถุชนิด
เดียวกันหรือต่างชนิดกันแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
เช่น หวีผม เดินบนพื้นฉนวน การปิด/เปิด
ประตูบา้ นหรือประตูรถ ลากจูงสิง่ ของ ฯลฯ โดย
ปริมาณไฟฟ้าสถิตทีเ่ กิดขึน้ (หน่วยเป็นโวลต์)



การถ่ายเทประจุไฟฟ้า การถ่ายเท
ประจุไฟฟ้าเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วเมือ่ ประจุไฟฟ้า
บนผิววัสดุ 2 ชนิดไม่เท่ากัน ตัวอย่างการเกิด
ไฟฟ้าสถิตจาก การถ่ายเทประจุไฟฟ้า เมือ่ เรา
ใส่รองเท้าหนังแล้วเดินไปบนพืน้ ทีป่ ดู ว้ ยขนสัตว์
หรือพรม เมือ่ เดินไปจับลูกบิดประตูจะมีความ
รูส้ กึ “ถูกไฟช๊อต” ทีเ่ ป็นเช่นนีส้ ามารถอธิบาย
ได้วา่ เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจากการขัดสีของวัตถุ
2 ชนิด วัตถุใดสูญเสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุ
ไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนวัตถุใดได้รบั อิเล็กตรอนมา
จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุทข่ี ดั สีกนั
ร่างกายของคนเป็นตัวกลางทางไฟฟ้าทีด่ ี เมือ่
เดินผ่านพืน้ ปูดว้ ยขนสัตว์หรือพรม รองเท้าหนัง
ของเราจะขัดสีกบั พืน้ ขนสัตว์หรือพรมส่งผลให้
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อิเล็กตรอนถ่ายเทจากรองเท้าหนังไปยังพืน้ พรม
เมือ่ เราเดินไปเรือ่ ย ๆ อิเล็กตรอนจะถ่ายเทจาก
รองเท้าไปทีพ่ น้ื มากขึน้ จึงทำให้เรามีประจุไฟฟ้า
เป็นบวกกระจายอยูเ่ ต็มตัว และเมือ่ ยืน่ มือไปจับ
ลูกบิดประตูซง่ึ เป็นโลหะจะทำให้อเิ ล็กตรอนจาก
ประตูถา่ ยเทมายังตัวเรา ทำให้เรารูส้ กึ คล้าย ๆ
ถูกไฟช๊อต ในลักษณะเดียวกัน ถ้าเราใส่รองเท้า
ยาง รองเท้ายางจะรับอิเล็กตรอนจากผ้าขนสัตว์
หรือพรมทำให้เรามีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมือ่ เข้า
ไปใกล้เพือ่ จับลูกบิดประตู อิเล็กตรอนจะถ่ายเท
จากตัวเราไปยังลูกบิดประตู เราจะมีความรูส้ กึ
คล้ายๆ ถูกไฟช๊อต
 การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า วัตถุใดๆ
ก็ตาม เมือ่ มีประจุไฟฟ้าเกิดขึน้ แล้ว ประจุไฟฟ้า
เหล่านัน้ จะส่งอำนาจไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าแผ่ออก

ไปเป็นบริเวณโดยรอบ เรียกว่า “สนามไฟฟ้า”
ถ้านำวัตถุอน่ื ซึง่ เป็นกลางเข้ามาในสนามไฟฟ้านี้
วัตถุนน้ั จะแสดงอำนาจไฟฟ้าได้ และจะปรากฏ
มีประจุไฟฟ้าบวกและลบเกิดขึน้ พร้อมกันบนผิว
ของวัตถุนั้น การที่วัตถุมีประจุไฟฟ้าส่งอำนาจ
ไฟฟ้าออกไป เป็นผลให้วตั ถุอน่ื ทีเ่ ป็นกลางเกิด
ประจุไฟฟ้าขึ้นบนผิวของวัตถุได้เช่นนี้ เรียกว่า
“การเหนีย่ วนำไฟฟ้า” และเรียกประจุไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นโดยวิธีการนี้ “ประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ”
(Induced Charge) ซึง่ จะเกิดขึน้ พร้อมกันทัง้
ชนิดบวกและชนิดลบจำนวนๆเท่ากัน ประจุ
ไฟฟ้าเหนีย่ วนำทีเ่ กิดทางด้านใกล้กบั ประจุไฟฟ้า
ทีน่ ำมาล่อจะเป็นประจุไฟฟ้าต่างชนิดกับประจุ
ไฟฟ้าที่นำมาล่อเสมอ และระหว่างเหนี่ยวนำ
ประจุดงั กล่าวจะมี “ไฟฟ้าสถิต” เกิดขึน้

ไฟฟ้าสถิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะมีทั้งคุณ
และโทษต่อมนุษย์ แต่ในประเด็นปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ไฟฟ้าสถิตจะเป็น
ตัวแปรสำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายหลายรูปแบบ
พูดง่ายๆ ว่า เป็นผลเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
จะมีผลลบต่อกายภาพและบัน่ ทอนจิตใจคนงาน
(เมือ่ สัมผัสไฟฟ้าสถิตจะทำให้รสู้ กึ สะดุง้ เหมือน
ถูกไฟช็อต เจ็บหรือชา ถ้าประจุแรงจะบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้ หากเกิดบ่อย คนงานไม่อยากทำงาน
นัน้ ๆ อีกต่อไป) ไฟฟ้าสถิตยังจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ปัจจุบนั นีช้ น้ิ งาน
อิเล็กทรอนิคส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงไปแต่ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพจะสูงขึน้ การมีวงจร
ไฟฟ้ามากมายในขนาดชิน้ งานทีเ่ ล็กลงส่งผลให้
ชิน้ งานยิง่ ไวต่อไฟฟ้าสถิตซึง่ ถูกส่งจากคนงานใน
สายการผลิต เครือ่ งมือ และอุปกรณ์อน่ื ๆ ทัง้ นี้
ประจุไฟฟ้าสถิตจะไปเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ อง
ชิ้นงานทั้งที่เป็นการลดคุณภาพลงและทำลาย
ชิน้ งาน จากการศึกษาวิจยั พบว่ามากกว่า 50%
ของชิน้ งานทีเ่ สียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต
ทัง้ นี้ อันตรายขัน้ ร้ายแรงของไฟฟ้าสถิต
ได้แก่ การสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตปริมาณ
มากจนเกิดประกายไฟ (Spark) ในบรรยากาศ
ทีม่ ไี อสารเชือ้ เพลิงไวไฟผสมอยูใ่ นอัตราส่วนซึง่
เป็นย่านการระเบิด (Explosive Range) แล้วเกิด
การจุดติด (Ignition) ไอสารเหล่านัน้ กลายเป็น
อัคคีภยั ขนาดใหญ่ (เพลิงไหม้โรงกลัน่ คลังแก๊ส
คลังน้ำมัน ส่วนหนึง่ ก็เกิดจากสาเหตุน)้ี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นักบริหาร
ความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ
ต่างๆ จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายจากประจุ
ไฟฟ้าสถิตในทุกรูปแบบ อาทิเช่น
 ใช้วส
ั ดุ อุปกรณ์ รวมถึงเครือ่ งแต่งกาย
ของคนงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นทานการเกิดและ
สะสมของไฟฟ้าสถิต หรืออย่างน้อย ลดโอกาส
ทีจ่ ะเกิดได้งา่ ยหรือในปริมาณมาก
 แก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมด้วยวิธกี ารต่อ
ลงดิน (Grounding) และการต่อพ่วง (Bonding)
ที่บรรจุสารไวไฟขณะมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเท
เพือ่ สลายและลดการสะสมของไฟฟ้าสถิต
 ป้องกันทางกลเพือ
่ หลีกเลีย่ งการขัดถู
การเสียดสี การเบียด การกระแทก ฯลฯ เพือ่ ลด
แนวโน้มการเกิดไฟฟ้าสถิต
 ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง
ให้อยูร่ ะดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดและ
สะสมของไฟฟ้าสถิตในปริมาณมาก
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ไฟฟ้าสถิตจากการฉีดเครือ่ งดับเพลิง ปัญหานีเ้ ช่นกัน และไม่เพียงแต่ถงั ดับเพลิงชนิด
ยกหิว้ เท่านัน้ ชนิดถังล้อเลือ่ นและระบบติดตัง้
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตขณะฉีดสารดับ
เพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพื่อนๆ คนสู้ไฟใน
บ้านเรากำลังประสบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศจีน เป็นปรากฏการณ์ทส่ี ามารถเกิดขึน้
ได้ทว่ั ไป ไม่ใช่สง่ิ แปลกประหลาดอะไร เพียงแต่
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เราใช้ของมีคณ
ุ ภาพสูงจาก
สหรัฐอเมริกาหรือ ยุโรปซึ่งเจ้าของสินค้าเน้น
คุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตเป็นพิเศษ จึง
ไม่คอ่ ยปรากฏฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ถังแล้วเกิดประจุไฟฟ้าสถิตทำปฏิกิริยากับมือ
คนฉีด (อาจเกิดขึน้ เล็กน้อย แค่สะดุง้ ตกใจนิดๆ
และนานจะเกิดสักครัง้ ) แต่ครัง้ นีอ้ าจารย์สวัสดิ์
บอกว่าเกิดบ่อยและเกิดแรง เรียกว่าจับขึน้ มาฉีด
เมือ่ ไหร่ตอ้ งโดนดูดหรือช็อตจนมือชาทุกครัง้ ไป
แถมยังเกิดกับแทบทุกรายที่ซื้อเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์ราคาถูกจากประเทศจีนมา
ใช้งาน ส่วนทีซ่ อ้ื ถังมาตรฐานราคาแพงกว่าจาก
อเมริกาหรือยุโรปจะไม่มีอาการนี้
จากการค้นคว้าข้อมูลจากรายงานต่างๆ
เกี่ยวกับประเด็นนี้พบว่า การเกิดประจุไฟฟ้า
สถิตขณะฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปดับ
เพลิงเป็นเรือ่ งปกติทส่ี ามารถจะเกิดขึน้ ได้หากมี
เงือ่ นไขประจวบเหมาะทัง้ ตัวเครือ่ งดับเพลิงและ
สภาพแวดล้อม ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็เกิด

ประจำทีต่ อ่ ท่อไปฉีดตามจุดต่างๆ เมือ่ ฉีดสาร
ออกมาจะเกิดไฟฟ้าสถิตทีป่ ลายหัวฉีดเช่นกัน
เดือนพฤษภาคม ปี 2003 บริษทั เครือ่ ง
ดับเพลิง Badger ในสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ทาง
เทคนิค Badger Technical Bulletin #113-0503
ชีแ้ จงกรณีมผี ใู้ ช้เครือ่ งดับเพลิงชนิดคาร์บอนได
ออกไซด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
ขณะฉีดสารออกจากถังในลักษณะไม่ร้ายแรง
เพียงแต่ทำให้สะดุง้ โดยได้อธิบายว่าสาเหตุหนึง่
ทีท่ ำให้เกิดไฟฟ้าสถิตคือการเสียดสี (Friction)
ระหว่างวัตถุซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกับพื้นผิว
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวนเป็นปรากฏการณ์เกิดขึน้
ได้ในบรรยากาศแห้งและเย็น สำหรับไฟฟ้าสถิต
ทีเ่ กิดกับเครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์นน้ั
มีสาเหตุจากการเสียดสีเกิดขึน้ ขณะคาร์บอนได
ออกไซด์ในสถานะของเหลวเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความ
เร็วผ่านท่อไซฟ่อนภายในถังไปยังวาล์วก่อนพุง่
ออกจากสายฉีด (Hose) และหัวฉีด (Nozzle)
ผ่านปากลำโพง (Horn) ในสถานะก๊าซเย็นจัด
และมีเกล็ดเหมือนหิมะ สายฉีดทำด้วยยางและ
ปากลำโพงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวนจึงเป็นบริเวณ
ทีม่ กี ารสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตในปริมาณมาก
จนเกิดเป็นสนามประจุไฟฟ้าแผ่กว้างออกไป
โดยรอบจนกระทบกับมือคนฉีด

Badger CO2

อธิบายง่ายๆ ทันทีทม่ี กี ารบังคับฉีดสาร
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึน้ ตัง้ แต่
เริม่ ต้นกระบวนการจากการเสียดสี (Friction)
ของอะตอมคาร์บอนไดออกไซด์ขา้ งในถังกับท่อ
ไซฟ่อนทีด่ ดู มันขึน้ มาผ่านวาล์วแล้วไปยังสายฉีด
และปากลำโพง เพียงแต่ในขัน้ ตอนการเคลือ่ นที่
ผ่านไซฟ่อนและวาล์วซึง่ ทำจากวัสดุตวั นำ ประจุ
ไฟฟ้าสถิตไหลผ่านแล้วสลายตัวไปในบรรยากาศ
คนฉีดจึงไม่รสู้ กึ ว่ามีไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ จนกระทัง่
อนุภาคของคาร์บอนไดออกไซด์วง่ิ ผ่านวาล์วด้วย
ความเร็วสูงผ่านสายฉีด หัวฉีด ปากลำโพง ใน
สถานะก๊าซ (บางส่วนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเย็นจัด)
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วางถังบนพืน้ ขณะฉีดเพือ่ สลายไฟฟ้าสถิต

สวมถุงมือชนิด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ให้ประจุไฟฟ้าสถิตวิ่งลงพื้นแทนที่จะวิ่งมาที่ตัว
คนฉีด ง่ายที่สุด ให้ตั้งถังคาร์บอนไดออกไซด์
สัมผัสกับพืน้ แล้วทำการฉีดโดยใช้มอื บังคับสาย
เพือ่ ให้ปากลำโพงเงยขึน้ /ก้มลงไปหาเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาประจุไฟฟ้าสถิตที่
เกิดขึน้ ในกรณีของเครือ่ งดับเพลิง Badger มีผล
ต่อสุขภาพของผูฉ้ ดี เพียงเล็กน้อยและไม่เกีย่ วข้อง
กับการจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงซึง่ โอกาสเกิดขึน้ มี
น้อยมาก เนือ่ งจากเป็นการฉีดก๊าซเหนือลมไป
ยังไอสารเชื้อเพลิงซึ่งก๊าซจะไล่ไอสารเชื้อเพลิง
ให้หา่ งออกไปจากจุดสะสมประจุไฟฟ้าตามแรงลม
ทีส่ ำคัญ ประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ ขณะฉีดก๊าซเพือ่

ขณะฉีด CO2 ห้ามจับ
ปากลำโพงในลักษณะนี้

ขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตเนือ่ งจาก
สายฉีดและปากลำโพงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวนไฟฟ้า
เมือ่ มีปริมาณมากขึน้ ก็จะสร้างสนามประจุไฟฟ้า
แผ่ออกไปโดยรอบจนถึงมือคนฉีดซึง่ ประจุไฟฟ้า
จะชาร์จทันทีเพือ่ ทำการเหนีย่ วนำจึงทำให้คนฉีด
ความรูส้ กึ เหมือนถูกช๊อตหรือถูกดูด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวถังเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์รนุ่ ใหม่ๆ จึงใช้สายฉีดและ
ปากลำโพง (รวมด้ามจับ) เสริมลวดตัวนำหรือ
วัสดุมีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อช่วยในการสลาย
ประจุไฟฟ้าสถิตที่ เกิดขึน้ มาขณะทำการฉีดสาร
มาตรฐาน ANSI/UL-154 Carbon Dioxide
Extinguisher Design Standard รวมถึง NFPA-10
ฉบับล่าสุดออกข้อบังคับเกีย่ วข้องกับการป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตโดยตรง นัน่ คือ เครือ่ งดับเพลิงชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์จะต้องได้รบั การทดสอบเพือ่
ให้มั่นใจว่ายังคงมีคุณสมบัติป้องกันการสะสม
ของประจุไฟฟ้าสถิตเป็นประจำทุกปี
เมือ่ สายฉีดและปากลำโพงเกิดการชำรุด
คุณสมบัตกิ ารสลายประจุไฟฟ้าก็จะลดน้อยลงไป
คนฉีดเครื่องดับเพลิงอาจจะถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
โดยเฉพาะทีม่ อื ข้างทีจ่ บั สาย (ผูฉ้ ดี สามารถจับ

Wheeled CO2

สายได้ แต่หา้ มจับปากลำโพงขณะฉีดก๊าซเพราะ
อาจจะถูกความเย็นจัดกัดเป็นแผลได้) เนือ่ งจาก
ประจุไฟฟ้าสถิตจะกลับมาสะสมทีส่ ายและปาก
ลำโพง และสร้างสนามไฟฟ้าทีม่ พี ลังงานส่งออก
มารอบตัว วิธแี ก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า สวมถุงมือ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นทานการสะสมของประจุไฟฟ้า
สถิตขณะฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ทม่ี สี ายและปาก
ลำโพงชำรุดหรือไม่แน่ใจว่ายังสามารถต้านทาน
การสะสมของไฟฟ้าได้ดเี หมือนเดิมหรือไม่
กรณีไม่มถี งุ มือหรือรองเท้าทีส่ ลายประจุ
ไฟฟ้าสถิตได้ ต้องใช้วธิ ตี อ่ ลงดิน (Grounding)

ดับไฟทีล่ กุ ติดขึน้ มาแล้ว จึงแทบไม่มผี ลใดๆ ต่อ
การจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงดังกล่าว
กล่าวโดยสรุป ไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ ขณะฉีด
เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องที่
สามารถเกิดขึน้ ได้และเคยเกิดขึน้ มาแล้ว แม้แต่
เครือ่ งดับเพลิงยักษ์ใหญ่อย่าง Badger ก็เคยพบ
ปัญหานี้ เพียงแต่เป็นกรณีเล็กๆ และสามารถแก้
ปัญหาได้จงึ ไม่มผี ลกระทบอะไรมากนัก บริษทั
ออกประกาศแจ้งให้ทราบถือว่าเป็นการบอกเล่า
ความเป็นจริงเพือ่ ให้ผใู้ ช้ตระหนักถึงความเสีย่ ง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาขณะฉีดก๊าซ จุดต้องระมัดระวังคือ
สายฉีดและปากลำโพงที่เป็นฉนวนซึ่งอาจเป็น
จุดสะสมประจุไฟฟ้าสถิตได้
เมือ่ ฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากถัง
เป็นเรือ่ งปกติทจ่ี ะเกิดการเสียดสีหรือเสียดทาน
ตัง้ แต่ขา้ งในถังจนกระทัง่ ออกมาเป็นก๊าซเย็นจัด
ซึง่ หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตขึน้ มา
ประเด็นสำคัญอยู่ที่เครื่องดับเพลิงมีคุณสมบัติ
ในการสลายประจุไฟฟ้าสถิตได้ดีแค่ไหน หาก
ทำได้ไม่ดีจะมีการสะสมในบริเวณที่เป็นฉนวน
การเสียดสีบริเวณปากลำโพงก่อนละออง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เย็นจัดพุง่ ออกไปดับไฟ
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แน่นอนว่าจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตในปริมาณ
มากกว่าจุดอื่น และหากบริเวณนั้นมีความชื้น
สัมพัทธ์นอ้ ยหรือทีเ่ รียกว่า “อากาศแห้ง” ก็ยง่ิ
จะช่วยเพิ่มปริมาณประจุให้สูงขึ้นไปอีก กรณี
ปากลำโพงไม่สามารถสลายประจุไฟฟ้าได้ตามที่
กำหนดไว้จะเกิดการสะสมและส่งผลให้ผฉู้ ดี ถัง
ดับเพลิงนั้นได้รับผลกระทบโดยการถูกช็อต
อาการมากน้อยแค่ไหนขึน้ อยูก่ บั ปริมาณประจุ
ไฟฟ้า (โวลต์) ทีม่ อี ยู่ ประเด็นควรพิจารณาเป็น
อย่างยิ่งก่อนการเลือกซื้อถังดับเพลิงคาร์บอน
ไดออกไซด์คือสายฉีดและปากลำโพงพ่นก๊าซ
ตรวจสอบหรือทดสอบให้แน่ใจว่า มีคณ
ุ สมบัติ
สลายประจุไฟฟ้าสถิตได้ดี และเมือ่ ซือ้ มาใช้งาน
แล้ว ต้องตรวจสอบว่ายังมีคณ
ุ สมบัตใิ นข้อนีอ้ ยู่
ครบเป็นประจำทุกปี

จากหนังสือ Electrostatic Hazards เขียน
โดย Dipl.-Ing. Gunter Luttgens & Dr. Norman
Wilson พิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกเมือ่ ปี 1997 ซึง่
รวบรวมกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับอันตรายจากไฟฟ้าสถิต
จากการทำงานในลักษณะและวิชาชีพต่างๆ กว่า
หนึง่ ร้อยกรณี ตอนหนึง่ ได้ระบุถงึ คนงานในโรง
งานแยกสารเคมีดว้ ยไฟฟ้า (Electrolysis Plant)
แห่งหนึ่งประสบปัญหาในการดับไฟขนาดเล็ก
ด้วยเครือ่ งดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เรือ่ งง่ายๆ กลายเป็นเรือ่ งยาก เนือ่ งจากแต่ละ
ครัง้ ทีใ่ ช้เครือ่ งดับเพลิง พวกเขาจะถูกไฟฟ้าช็อต
อย่างรุนแรงเมือ่ ไปแตะผิวโลหะขนาดใหญ่หรือ
ทีต่ อ่ สายลงดิน เนือ่ งจากพวกเขาเน้นไปทีก่ าร
ป้องกันกระแสไฟฟ้าหลักที่ใช้ในโรงงานซึ่งอาจ
ทำอันตรายถึงขัน้ เสียชีวติ รองเท้าทีส่ วมใส่และ
วัสดุปพู น้ื ทางเดินเป็นฉนวนไฟฟ้า เมือ่ หน่วยดับ
เพลิงท้องถิน่ มาให้ความรูว้ า่ ปัญหาไฟฟ้าช็อตที่
นักดับเพลิงเผชิญอยูน่ น้ั มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะ
เกิดจากไฟฟ้าสถิตสะสมบนตัวผูฉ้ ดี ถังดับเพลิง
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นฉนวนกัน้ กับพืน้ (พืน้ ทีเ่ หยียบ
ยังเป็นฉนวนเช่นกัน) จึงมีการตรวจสอบความ
ต้านทานไฟฟ้าสถิตบนตัวคนงาน ปรากฏว่ามี
ค่าปกติ ไม่นา่ จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสม
ของไฟฟ้าสถิตจนสามารถช็อตคนงานได้
จากการสืบค้นเพิม่ เติมก็พบข้อมูลสำคัญ
คนงาน (ผูฉ้ ดี เครือ่ งดับเพลิง) ถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
ในช่วงเวลาทีก่ า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ถกู ขับออก
มาจากถัง นัน่ หมายความว่า ช่วงเวลานัน้ มีประจุ
ไฟฟ้าสถิตสะสมทีต่ วั เครือ่ งดับเพลิงแล้วถ่ายเท
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กรณีศกึ ษาการฉีด CO2 ในโรงงาน
แยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า

มายังตัวคนงานซึ่งทั้งตัวเต็มไปด้วยฉนวน จึง
ทำให้มกี ารเพิม่ พูนจนมีปริมาณมากพอจะเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ และจากข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
คุณสมบัตกิ า๊ ซ ลำพังก๊าซซึง่ มีการเคลือ่ นทีอ่ ย่าง
เดียวไม่สามารถทำให้ประจุไฟฟ้าสถิตมีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ ได้ แต่เมือ่ พิจารณาลงไปในรายละเอียด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคลื่อนผ่านท่อด้วย
ความเร็วนั้นประกอบด้วยอนุภาคคาร์บอนได
ออกไซด์ทเ่ี ป็นของแข็งมีลกั ษณะเหมือนละออง
หิมะเย็นจัด สิ่งนี้เองเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิด
ไฟฟ้าสถิตขณะฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ดบั ไฟ
เมือ่ สันนิษฐาน การฉีดก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ออกมาดับไฟเป็นตัวการทำให้เกิดไฟฟ้า
สถิตสะสมจนเป็นอันตรายต่อคนฉีด จึงมีการ
ทดสอบเพือ่ พิสจู น์ความจริง โดยให้คนงานถือ

เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 5 ก.ก.
ยืนบนแผ่นรองที่เป็นฉนวน (แผ่นรองทำด้วย
วัสดุ PTFE) นัน่ คือ ตัวคนฉีดเครือ่ งดับเพลิงกับ
พืน้ มีฉนวนกัน้ เมือ่ เกิดไฟฟ้าสถิตขณะฉีดสารก็
จะสะสมทีต่ วั คนฉีดและไม่สามารถไหลลงพืน้ ได้
ทันทีทเ่ี ริม่ ฉีดเครือ่ งดับเพลิง ผูท้ ดสอบทำการวัด
กำลังดันของไฟฟ้าสถิตทีเ่ กิดขึน้ บนตัวเครือ่ งดับ
เพลิง ผลแสดงออกมาว่าอยู่ในย่าน 0-25 kV
โดยเกิดขึน้ ในเวลา 2 วินาที ตามระยะฉีดสารที่
กำหนด ช่วงทีเ่ กิดไฟฟ้าสถิตดิ งั กล่าว เมือ่ คนฉีด
เอามือไปแตะแผ่นโลหะทีต่ อ่ ลงดิน (Grounding)
ปรากฏว่าถูกช็อตจนรูส้ กึ เจ็บ
เนือ่ งจากตัวคนฉีดคาร์บอนไดออกไซด์มี
สภาพเป็นฉนวน (ยืนบนแผ่น PTFE) ไฟฟ้าสถิต
เกิดขึน้ จากการฉีดเครือ่ งดับเพลิงไหลลงพืน้ ไม่ได้
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การฉีด CO2 โดยถังวางบนพืน้ และใช้มอื จับสายฉีดบังคับปากลำโพง

ลุกลามหลังจากนัน้ ก็ไม่เกีย่ วข้องกับไฟฟ้าสถิต
จากการฉีดถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ควร
ระมัดระวังระบบฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ
อัตโนมัติ (Automatic CO2 System) ทีอ่ าจเกิด
อุบัติเหตุฉีดสารออกมาโดยที่ยังไม่มีเพลิงไหม้
ซึง่ ประจุไฟฟ้าสถิตทีเ่ กิดขึน้ และสะสมในปริมาณ
มากสามารถจุดติด (Ignition) ไอสารเชือ้ เพลิง
ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้ เกิดการระเบิดและลุกไหม้ได้

กระแสไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าสถิต
ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าตาม
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแยกสารเคมี โรงกลัน่
คลังน้ำมัน รวมไปถึงสถานประกอบการทั่วไป
จำเป็นต้องมีการแยกแยะให้ชดั เจนระหว่างการ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไหลตามสาย

(ประจุไฟฟ้าไหลลงพืน้ หรือลงดิน หมายถึง การ
สลายประจุและไม่มกี ารถ่ายเทต่อไปได้อกี ) จึง
เกิดการสะสมบนตัวคนฉีด ในช่วงเวลานี้ คนฉีด
รูส้ กึ ได้วา่ มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ บนตัวของเขา อาจ
แค่สะดุง้ หรือตกใจ แต่หากเขาเอามือไปแตะผิว
โลหะทีต่ อ่ ลงดิน ประจุไฟฟ้าสถิตทีส่ ะสมบนตัว
จะถ่ายเทไปยังผิวโลหะเพือ่ ลงดินอย่างฉับพลัน
ทำให้มปี ฏิกริ ยิ าทีเ่ รียกว่า “ไฟช็อต” เกิดขึน้ กับ
ตัวคนฉีดถังดับเพลิง การสวมถุงมือซึง่ ส่วนใหญ่
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวนไม่สามารถจะป้องกันได้
เช่นเดียวกันกับการสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่มี
ความต้านทานไฟฟ้าสูง
การแก้ปญ
ั หากรณีดงั กล่าว การต่อลงดิน
(Grounding) ทีต่ วั คนฉีดหรือทำให้เขามีสถานะ
เป็นตัวนำไฟฟ้า (Conductive) เป็นสิง่ ต้องห้าม
เพราะเสี่ยงจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
(Electric Current) วิธที เ่ี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ของโรงงานแห่งนีเ้ ลือกใช้คอื เปลีย่ นหัวฉีดเครือ่ ง
ดับเพลิงจากโลหะไปเป็นพลาสติกและแยกหัวฉีด
ออกจากตัวเครือ่ ง (ผ่านสายฉีด) ซึง่ เมือ่ ทำการ
ทดสอบฉีดสาร ค่าศักย์ของไฟฟ้าสถิตอยูท่ ่ี 2 kV
หลังฉีด 2 วินาที และ 10 kV หลังฉีด 20 วินาที
(ฉีดหมดถัง) ทัง้ นี้ การดับไฟขนาดเล็กภายใน
โรงงานจะฉีดแบบระเบิดครัง้ เดียวแล้วพ่นต่ออีก
3 วินาที ดังนัน้ การลดปริมาณประจุไฟฟ้าสถิต

การฉีด CO2 ถังเล็กไม่ตอ้ งจับสายฉีดบังคับปากลำโพง

ด้วยวิธกี ารนีจ้ งึ ไม่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดับเพลิงแต่ประการใด
หมายเหตุ ไฟฟ้าสถิตจากการฉีดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปรากฏการณ์เกิดขึน้ ตาม
หลักความเสียดทาน (Friction) ระหว่างอนุภาค
คาร์บอนไดออกไซด์ขณะเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็ว
สูงไปตามท่อ สายฉีด หัวฉีด จนถึงปากลำโพง
(Horn) จากสถานะของเหลวภายใต้ความดันสูง
ถูกอัดออกมาเพือ่ เปลีย่ นสถานะเป็นก๊าซเย็นจัด
ซึง่ บางส่วนมีสถานะเป็นอนุภาคของแข็งปรากฏ
เป็นเกล็ดหิมะละเอียด กระบวนการทัง้ หมดเกิด
ขึน้ ภายในเวลาสัน้ ๆ และเกิดแรงกระทำลักษณะ
ระเบิดเป็นวงกว้าง (ปากลำโพงมีไว้จำกัดรัศมี
การระเบิดของก๊าซดับเพลิง) มีเสียงดังและเกิด
การสัน่ สะเทือน ไฟฟ้าสถิตทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีผล
กระทบเฉพาะกับตัวคนฉีด และไม่มแี นวโน้มจะ
เกิดการจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้
ด้วยเหตุผล ประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ หลังจากไฟ
ได้จดุ ติดขึน้ มาแล้ว และการลุกติดใหม่หรือการ

ทีใ่ ช้เป็นพลังงานสำหรับอุปกรณ์ตา่ งๆ กับไฟฟ้า
สถิตทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะจุดจากการกระทำในหลาย
ลักษณะตามทีไ่ ด้อธิบายไปในตอนต้น เนือ่ งจาก
แม้จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน ทำอันตรายต่อชีวติ
และทรัพย์สินในลักษณะเดียวกัน แต่แนวทาง
หรือวิธีป้องกันเป็นไปในทิศทางที่แทบจะเรียก
ได้วา่ “ตรงกันข้ามกัน” เลยทีเดียว
การป้องกันไฟฟ้าชนิดที่เป็นกระแสไหล
ตามตัวนำหรือเรียกกันทัว่ ไป “กระแสไฟฟ้า”
(Electric Current) ทัง้ กระแสตรง (DC) และ
กระแสสลับ (AC) จะใช้วสั ดุทเ่ี ป็นฉนวนไฟฟ้า
(Electrical Insulation) ป้องกันไม่ให้กระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายซึง่ เป็นอันตรายถึงขัน้ เสีย
ชีวติ ส่วนการป้องกันไฟฟ้าสถิต (Electrostatic)
จะใช้วตั ถุตวั นำไฟฟ้า (Electrical Conductive)
เพือ่ ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านลงสูพ่ น้ื แล้วสลายตัว
ไปในกระบวนการ “สลายประจุไฟฟ้าสถิต”
(Electrostatic Dissipative) มิฉะนัน้ แล้ว ประจุ
ไฟฟ้าสถิตจะสะสมบนตัวคนงานและเพิม่ ปริมาณ
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มากขึ้นจนเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตคนงานและ
การเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั รุนแรง
ยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลประเภทถุงมือและรองเท้านิรภัยชนิดใช้
ป้องกันกระแสไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าสถิตแตกต่าง
กันแบบกลับข้าง ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (AntiStatic Gloves) มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นตัวนำไฟฟ้า โดย
มีคา่ ความต้านทานไฟฟ้าตามมาตรฐานกำหนด
เช่น NFPA 484 Standard for Combustible
Metals กำหนดให้ถงุ มือป้องกันไฟฟ้าสถิตต้องมี
ค่าความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า 50,000 โอห์ม
แต่ไม่เกิน 1 เมกะโอห์ม (1x106 Ohms) ซึง่ เป็น
อัตราเดียวกับทีบ่ งั คับใช้กบั รองเท้าป้องกันไฟฟ้า
สถิตหรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่ารองเท้าสลายประจุ

ขณะฉีด CO2 ให้จับด้ามห้ามจับบริเวณตัวลำโพง

เคเครื่องดับเพลิง CO2 ชนิด
มีมือจับยื่นออกด้านข้าง

ไฟฟ้าสถิต [Electrostatic Dissipative (ESD)
Shoes] นอกจากมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำแล้ว
ยังต้องมีคณ
ุ สมบัตใิ นการสลายประจุ (Charges
Decay) ในเวลาทีร่ วดเร็ว โดยเฉลีย่ จะอยูท่ ่ี 0.1
วินาที หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับวัตถุ
ไวไฟ ส่วนใหญ่มคี า่ ความต้านทานที่ 1-7 เมกะ
โอห์ม นัน่ คือ เพิม่ ความต้านทาน/ลดความเป็น
ตัวนำเพื่อป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจาก
เหตุเหนือความคาดหมาย ส่วนรองเท้าตัวนำ
[Conductive (Cd) footwear] ตามมาตรฐาน
ANSI Z4.1 ต้องมีคา่ ความต้านทานไฟฟ้าในย่าน
0-500,000 โอห์ม
สำหรับถุงมือป้องกันอันตรายจากกระแส
ไฟฟ้า (Electrical Resistance Gloves) รวมถึง
รองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าอื่นๆ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ า้ นทานกระแสไฟฟ้าหรือเป็น
ฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในลักษณะ
การดูด การช็อต หรือการเผาไหม้ดว้ ยความร้อน
สูง (Electrical Arcs) ในกรณีของถุงมือจะแบ่ง
ออกเป็น Class 0-4 ป้องกันแรงดันไฟฟ้าได้

ตัง้ แต่ 500-36,000 โวลต์ ตามลำดับ Class
ส่วนรองเท้าป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต [Electrical
Shock Resistant (EH) Footwear] ตามมาตรฐาน
ASTM F2413 พืน้ และส้นต้องทำด้วยวัสดุเป็น
ฉนวน สามารถต้านทานกระแสไฟฟ้า 14,000
โวลต์ทค่ี วามถี่ 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 นาที โดย
ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไปยังเท้าของผู้สวมใส่เกิน
3.0 มิลลิแอมแปร์
ในโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ
เมือ่ เราพูดถึงการป้องกันไฟฟ้า ส่วนใหญ่นกึ ถึง
“กระแสไฟฟ้า” ทีไ่ หลผ่านสาย เพราะเป็นแหล่ง
พลังงานหลักของเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร รวมถึง
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ แทบจะเรียกได้วา่ ทุกอย่าง
ในโรงงานหรือสำนักงานทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า
ทัง้ หมด โดยเฉพาะโรงงานทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้าเป็น
หลักในการผลิต เช่น โรงแยกสารด้วยไฟฟ้า ดังที่
ยกตัวอย่างข้างต้น เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยจะ
เน้นไปที่การป้องกันกระแสไฟฟ้าโดยใช้ฉนวน
เป็นเครือ่ งมือสำคัญ ตัง้ แต่พน้ื ทางเดินไปจนถึง
เครื่องแต่งกายของพนักงานเต็มไปด้วยสิ่งที่
เรียกว่า “ความต้านทานไฟฟ้า” แต่พวกเขาอาจ
ลืมไปว่า ยังมีไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่อันตราย

ไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน นัน่ คือ “ไฟฟ้าสถิต” ซึง่
จะเกิดตรงจุดไหนก็ได้ ไม่ตอ้ งวิง่ มาตามสายหรือ
ไหลออกจากอุปกรณ์ใดๆ เพียงความเคลือ่ นไหว
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การเสียดสีของวัตถุ
หรือแม้แต่การฉีดเครื่องดับเพลิงคารบอนได
ออกไซด์ ก็มโี อกาสทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้
แต่เท่าทีท่ ราบมา ผูบ้ ริหารความปลอดภัยของ
โรงงานและสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในประเด็นไฟฟ้าสถิตน้อยกว่ากระแสไฟฟ้า
เหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของปัญหาซึ่งบางครั้งไม่
สามารถหาสาเหตุและหาทางแก้ไขได้ ใครจะ
คิดว่าการสวมถุงมือ สวมรองเท้าและยืนบนพืน้
เป็นฉนวนจะถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อตได้ เพราะเขา
คิดว่าได้ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าไว้แล้ว แต่
ในความจริงเป็นการป้องกัน “กระแสไฟฟ้า”
มิใช่ “ไฟฟ้าสถิต” การใช้ฉนวนสามารถป้องกัน
กระแสไฟฟ้าได้ดี ทว่ากลับมีความเสีย่ งจะทำให้
เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตทีส่ ามารถก่อ
ให้เกิดการบาดเจ็บแก่คนงาน อีกทัง้ ยังจุดติด
8
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ไอสารเชื้อเพลิงได้ด้วย (ตัวอย่างเพลิงลุกไหม้
ตูจ้ า่ ยน้ำมันในสถานีบริการหลายแห่งช่วงฤดูแล้ง
ไม่มเี ปลวไฟ ไม่มกี น้ บุหรี่ หรือแหล่งความร้อน
ใดๆ เข้ามาเกีย่ วข้องหรือเป็นสาเหตุ สืบทราบ
ภายหลังว่า ตัวการคือประจุไฟฟ้าสถิตจากการ
เสียดสีระหว่างหัวจ่ายน้ำมันโลหะทีส่ อดเข้าช่อง
รับน้ำมันของตัวรถซึ่งเลื่อนไปเลื่อนมาจนเกิด
ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมจนมีพลังงานสูงสามารถ
จุดติดไอเชือ้ เพลิงทีล่ อยขึน้ มาได้)
การป้องกันกระแสไฟฟ้าต้องใช้ฉนวน แต่
การป้องกันไฟฟ้าสถิตต้องใช้ตัวนำ เป็นความ
ขัดแย้งที่ต้องทำในเวลาเดียวกันในสถานที่ใด
ทีห่ นึง่ เพราะความเป็นจริงก็คอื ในโรงงานและ
สถานประกอบการใดๆ ย่อมมีทง้ั กระแสไฟฟ้า
และไฟฟ้าสถิต ผูบ้ ริหารความปลอดภัยจำเป็น
ต้องหาจุดลงตัวเพือ่ ให้คนงานมีความปลอดภัย
จากทัง้ กระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตไปพร้อมๆ กัน
และจะต้องไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปทางใด
ทางหนึง่ โดยเจตนาหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์

ความเสี่ยงต่อการเกิดประจุไฟฟ้า
ขณะฉีดก๊าซ CO2
บทคัดย่อ (Abstract) ของหนังสือชื่อ
Electrostatic effects with portable CO2 fire
extinguishers เขียนโดยG.J. Butterworth, P.D.
Dowling ตีพมิ พ์เมือ่ ปี 1981 ในประเทศอังกฤษ
ระบุ ในการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก

ถังดับเพลิง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกันคือ การสร้าง
ประจุไฟฟ้าสถิตจากผลผลิตของการเสียดทานทาง
ไฟฟ้าระหว่างอนุภาคเย็นจัด (เกล็ดหิมะ) ของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบั ผิวของปากลำโพงที่
เป็นฉนวน หากเครือ่ งดับเพลิงและตัวคนฉีดมี
สถานะเป็นฉนวน (สวมถุงมือ รองเท้า และยืน
บนแผ่นรองพื้นล้วนมีคุณสมบัติเป็นฉนวน) มี
ความเป็นไปได้จะเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้า
สถิตจนมีคา่ ศักย์ไฟฟ้าประมาณ 30kV ซึง่ หาก
ตัวคนฉีดไปสัมผัสตัวนำทีต่ อ่ ลงพืน้ (Grounded
Conductor) ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีจ่ ะถูกไฟฟ้าช็อต
ซึง่ แม้ไม่เกิดอันตรายร้ายแรง แต่การถูกไฟฟ้า
ช็อตลักษณะดังกล่าวจะทำให้การดับเพลิงหยุด
ชะงักและคนฉีดอาจได้รบั บาดเจ็บจากผลทีเ่ กิด
ต่อเนือ่ ง (ตัวอย่างเช่น ถังหลุดมือหล่นทับเท้า
หรือฉีดก๊าซพุ่งใส่เท้าตัวเองที่ไม่เครื่องป้องกัน
ดีพอทำให้ถกู ความเย็นกัด (Frostbite) สะบัดมือ
ไปถูกวัตถุทอ่ี ยูใ่ กล้เคียง สะดุง้ จนเสียการทรงตัว
เกิดการลืน่ ล้ม ฯลฯ)
จากข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเสนอตั้งแต่ต้น
เราสามารถลงความเห็นได้วา่ ไฟฟ้าสถิตจากการ
ฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดับไฟเป็น
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง มีกรณีตวั อย่างทัง้ ใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป สำหรับในประเทศไทย
เชือ่ ว่าคงมีเหตุการณ์ลกั ษณะนีเ้ กิดขึน้ บ้าง แต่ไม่
บ่อยนักและไม่มคี วามร้ายแรงอะไร จึงไม่มใี คร
หยิบขึน้ มาเป็นประเด็น จนกระทัง่ ปัจจุบนั มีของ
ถูกจากประเทศจีนแพร่ระบาดในโรงงานและ
สถานประกอบการต่างๆ ปรากฎว่า เมือ่ เอาไป
ฉีดดับไฟแล้วเกิดประจุไฟฟ้าสถิตขึน้ ปริมาณมาก
พอสมควร อย่างน้อยก็มากพอจะทำให้คนฉีด

บาดแผล Frostbite ที่เท้าซึ่งเกิดจากผิดพลาดในการฉีด CO2

เครือ่ งดับเพลิงรูส้ กึ เข็ดขยาดไม่อยากจะใช้งาน
เท่าไหร่ (คนถูกไฟช็อตแม้ไม่รนุ แรง แต่กท็ ำให้
สะดุ้งและเจ็บแปลบไปเหมือนกัน โดนบ่อยๆ
ก็ไม่อยากจะยุง่ กับสิง่ ทำให้โดนช็อตอีกต่อไป)
ในความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จาก
จีนเท่านัน้ ทีจ่ ะเกิดไฟฟ้าสถิตเมือ่ ฉีดก๊าซออกมา
เครือ่ งดับเพลิงยีห่ อ้ ดังๆ ของสหรัฐอเมริกาก็เคย
มีปญ
ั หานี้ คำอธิบายคือ ถังดับเพลิงคาร์บอนได
ออกไซด์ไม่วา่ ผลิตจากทีไ่ หน เป็นชนิดถังยกหิว้
ล้อเลือ่ นหรือระบบติดตัง้ ประจำทีล่ ว้ นเกิดประจุ
ไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสีของอนุภาคคาร์บอน
ไดออกไซด์กบั ส่วนประกอบของถังทัง้ สิน้ ปัญหา
อยู่ที่ความเป็นฉนวนที่ทำให้ประจุไฟฟ้าสถิต
เกิดการสะสมจนมีค่าศักย์หรือค่าพลังงานทาง
ไฟฟ้าสูงแล้วทำปฏิกิริยากับคนฉีด (ไฟฟ้าดูด
หรือไฟฟ้าช็อต) จุดเสี่ยงจะเกิดการสะสมของ
ประจุไฟฟ้าสถิต ได้แก่ สายฉีดและปากลำโพงที่
มาตรฐานกำหนดให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวน (มี
ความต้านทานกระแสไฟฟ้าระดับสูง) เนือ่ งจาก
เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์มจี ดุ ประสงค์
เพือ่ ใช้ดบั ไฟประเภท B และ C (เพลิงไหม้ทม่ี ี
กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง) ซึ่งในการดับไฟ
ประเภท C ต้องมีมาตรการป้องกันไฟฟ้าดูดหรือ
ไฟฟ้าช็อต ดังนัน้ สายฉีดและปากลำโพงทีบ่ งั คับ
ทิศทางของก๊าซจึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นฉนวน แต่เมือ่
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ฉีดก๊าซออกมา การเสียดสีด้วยความเร็วและ
ความแรงเปลีย่ นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวบรรจุ
ในถังระเบิดเป็นก๊าซเย็นจัดลักษณะเหมือนฝอย
หิมะ ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตและสะสมตัวกัน
ที่สายฉีดและปากลำโพงเนื่องจากไหลผ่านลง
ดินหรือสลายตัวผ่านอากาศไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ไฟฟ้าสถิตเหล่านีจ้ ะถ่ายประจุไปยังสิง่ ข้างเคียง
ซึง่ ก็คอื มือของคนฉีดทีถ่ อื สายฉีดและตัวเครือ่ ง
ดับเพลิงไว้ หากคนฉีดมีสถานะเป็นฉนวนจาก
เครือ่ งแต่งกายและจุดทีย่ นื อยู่ ประจุไฟฟ้าสถิตที่
เกิดขึน้ จะสะสมบนตัวของคนฉีดเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
จนสามารถทำปฏิกริ ยิ ากับมือคนฉีดกระทัง่ รูส้ กึ
ได้ และหากไปสัมผัสกับแผ่นโลหะทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง
ทีต่ อ่ ลงดิน ประจุไฟฟ้าบนตัวคนฉีดก็จะถ่ายเท
ประจุไปยังแผ่นโลหะเพื่อวิ่งลงดิน สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาก็คอื คนฉีดเครือ่ งดับเพลิงจะถูกไฟช็อต
ได้รบั บาดเจ็บ และแม้ไม่ได้แตะแผ่นโลหะทีต่ อ่
ลงดิน แต่ประจุไฟฟ้าสะสมบนตัวก็ทำให้คนฉีด
สะดุง้ และอาจเกิดอาการชาจนดับไฟต่อไปไม่ได้
มีความเป็นไปได้สงู ถังดับเพลิงคาร์บอน
ไดออกไซด์ราคาถูก (ไม่ใช่เฉพาะทีม่ าจากจีน)
อาจใช้วสั ดุเป็นฉนวน 100% ทำสายฉีดและปาก
ลำโพงรวมด้ามจับ ไฟฟ้าสถิตจึงเกิดการสะสม
ในปริมาณมากและไม่สามารถสลายตัวได้ตาม
กำหนด เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มาตรฐานสูง (มีราคาค่อนข้างแพง) โดยเฉพาะ
ทีผ่ ลิตในสหรัฐฯ จะไม่ใช้สายฉีดและปากลำโพง

(รวมด้ามจับ) เป็นฉนวนสมบูรณ์แบบ แต่จะเสริม
วัสดุและออกแบบให้มคี วามเป็นตัวนำไฟฟ้าภาย
ในตัวเพือ่ ให้สามารถสลายุไฟฟ้าสถิตได้มากขึน้
โดยจะมีความสมดุลระหว่างความเป็นฉนวนกับ
ความเป็นตัวนำเพือ่ ให้ปอ้ งกันได้ทง้ั กระแสไฟฟ้า
และไฟฟ้าสถิตตามมาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ การจะได้มาซึ่งจุดสมดุลระหว่าง
ความเป็นฉนวนกับความเป็นตัวนำของสายและ
ปากลำโพง (รวมด้ามจับ) ของเครือ่ งดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ ให้ผฉู้ ดี ปลอดภัยทัง้ จาก
กระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าสถิตในเวลาเดียวกัน
จำเป็นต้องลงทุนค้นคว้าวิจยั ผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบและทดสอบจนมั่นใจ
ก่อนวางตลาดหรือจัดจำหน่าย จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้
ทีจ่ ะต้องมีราคาค่อนข้างสูง
เท่าทีฟ่ งั จากอาจารย์สวัสดิ์ นักดับเพลิง
บ้านเราส่วนใหญ่ไม่มปี ระสบการณ์ถกู ไฟฟ้าช็อต
ขณะฉีดเครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เพราะ
ใช้ของนำเข้าจากอเมริกาหรือยุโรปทีถ่ อื ว่าได้รบั
มาตรฐานระดับสากล เพิง่ จะมีปญ
ั หาช่วงนีเ้ อง
จากเครือ่ งดับเพลิงนำเข้าจากประเทศจีน (จีน
แผ่นดินใหญ่ ไม่ใช่ไต้หวัน) ฉีดเมือ่ ไหร่จะรูส้ กึ ว่า
มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึน้ ทุกครัง้ จนเริม่ สูญเสียความ
มัน่ ใจขึน้ มา พูดง่ายๆ ว่า “กลัว” นัน่ แหละ เรา
จะไม่วจิ ารณ์วา่ สินค้าจีนดีหรือไม่ดอี ย่างไร แต่
ตัวการทำให้เกิดปัญหานีค้ อื ส่วนประกอบทีเ่ ป็น
ฉนวนของตัวเครือ่ งซึง่ ไม่สามารถสลายประจุได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันวดเร็วจึง
ทำให้เกิดการสะสมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ประกอบกับ
ตัวคนฉีดมีสภาพเป็นฉนวนทัว่ ทัง้ ตัวแถมยืนบน
แผ่นรองพืน้ มีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก ประจุ
ไฟฟ้าสถิตจากสายฉีดและปากลำโพงจึงถูกถ่ายเท
มายังตัวคนฉีดและมีการสะสมต่อเนื่องไปอีก
เพราะไม่สามารถไหลลงพื้นดินได้ จังหวะที่
ประจุไฟฟ้าสถิตจากปากลำโพงถ่ายเทมายังมือ
คนฉีดก็จะเกิดอาการเหมือนไฟช็อต มีการสะดุง้
ชา ขนหรือผมตัง้ ขึน้ และหากเอามือไปจับตัวนำ
ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวก็จะถูกไฟช็อตแรงได้รบั บาดเจ็บ
เนือ่ งจากประจุไฟฟ้าทัง้ หมดบนตัวคนฉีดจะถูก
ถ่ายเทไปยังตัวนำเพื่อไหลลงดินแบบฉับพลัน
ซึง่ ทำให้เกิดพลังงานทางไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบ
โดยตรงมายังตัวคนฉีดทีอ่ ยูใ่ กล้สดุ
จากการศึกษาจากตำราต่างๆ ทำให้รวู้ า่
การทำงานของเครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ขณะฉีดก๊าซออกมามีผลทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
จากการเสียดสีของอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์
กับพื้นผิววัสดุตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการข้างใน
ตัวเครื่องจนฝอยหิมะเย็นจัดพ่นออกจากปาก
ลำโพง ผูผ้ ลิตหรือผูใ้ ช้งานบางรายพยายามแก้
ปัญหาโดยลดปริมาณประจุไฟฟ้าสถิตตรงจุด
ทีเ่ กิดการเสียดทาน เช่น เปลีย่ นเป็นหัวฉีดจาก
โลหะเป็นพลาสติกตามทีย่ กตัวอย่างในตอนต้น
แต่สว่ นใหญ่แล้วเน้นทีก่ ารเพิม่ ความเป็นตัวนำ
ของส่วนประกอบทีเ่ ป็นฉนวน รวมทัง้ ตัวคนฉีด
10

ทีม่ ลี มแรงเพราะก๊าซจะสลายตัวในอากาศอย่าง
รวดเร็วและมักจะฉีดไม่ตรงเป้าหมาย
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวของ
มันเองไม่ใช่สารพิษและไม่มอี นั ตรายเมือ่ สูดดม
โดยไม่ตั้งใจในปริมาณไม่มากนัก แต่หากสูด
อากาศทีป่ นเปือ้ นก๊าซชนิดนีเ้ ป็นเวลานานหลาย
นาทีจะทำให้เกิดอาการขาดอากาศ (ออกซิเจน)
หายใจ (Suffocation) และการหายใจเอาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทม่ี สี ว่ นผสมในอากาศเกิน
9% เข้าไปจะทำให้มนึ งง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

และพืน้ ด้วย แต่กต็ อ้ งไม่มากเกินไปจนมีความ
เสีย่ งจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือช็อต
มีผเู้ ชีย่ วชาญหลายท่านแนะนำให้วางถัง
คาร์บอนไดออกไซด์กน้ แนบพืน้ ขณะฉีดเพือ่ ให้
ประจุไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ วิง่ ลงดินก่อนจะสะสมทีป่ าก
ลำโพงหรือตัวคนฉีด ในทางปฏิบัติ กรณีเป็น
แบบยกหิว้ ครัง้ แรกๆ อาจลำบากและรูส้ กึ ฝืนพอ
สมควรเพราะต้องก้มตัวต่ำลงไปหรือนั่งคุกเข่า
ฉีดก๊าซ แต่ทำบ่อยๆ จะชินไปเอง เหมือนกับนัก
ดับเพลิงในกองทัพเรือสหรัฐฯ (และประเทศอืน่
ทัว่ โลก) อยูใ่ นแคบๆ ต้องฝึกก้มตัวหรือนัง่ คุกเข่า
ฉีดถังดับเพลิงเป็นประจำจนชำนาญ ทัง้ นี้ หาก
เป็นแบบรถเข็นจะทำได้งา่ ยกว่าเพราะฐานโลหะ
รองรับถังแนบพืน้ ขณะตัง้ ถังตรงอยูแ่ ล้วหรือต่อ
สายดินทีต่ วั รถเข็นไปเลยก็ได้
อีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถทำได้ ก่อนจะ
ฉีดก๊าซให้จับโลหะที่ต่อลงดินไว้ก่อนเพื่อสลาย
ประจุไม่ให้สะสม หากทำได้ให้ตอ่ สายดินทีป่ าก
ลำโพงของเครื่องดับเพลิงโดยตรง [Grounding
Horn (ดูรปู หน้า 27)] จากนัน้ จึงเริม่ ฉีดก๊าซ อย่า
ปล่อยให้ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมตัวก่อนแล้วไปจับ
โลหะเพราะจะถูกดูดหรือช็อตดังได้อธิบายไปแล้ว

ข้อควรระวังในการใช้เครือ่ งดับเพลิง
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากเรือ่ งไฟฟ้าสถิตทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ตัง้ แต่ตน้ เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ยงั
มีประเด็นทีผ่ ใู้ ช้งานต้องระมัดระวังเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติติดตัว
ของก๊าซชนิดนี้ จากบทความเรือ่ ง Overview of
Portable Fire Extinguishers ของสือ่ ออนไลน์
เพือ่ การศึกษาต่อเนือ่ งสำหรับวิศวกรอาชีพแห่ง
นิวยอร์ก (http://www.cedengineering.com)
อธิบายคุณสมบัตแิ ละข้อควรระวังในการใช้กา๊ ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดบั เพลิง ดังต่อไปนี้



ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟโดย
การเข้าไปลดปริมาณออกซิเจนในกระบวนการ
เผาไหม้จาก 21% เหลือประมาณ 15% และ
เนือ่ งจากหนักกว่าอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์
จึงสามารถแทรกตัวเข้าไปในวัสดุทม่ี โี ครงสร้าง
หลวมๆ รวมถึงพื้นที่อับอากาศได้ โดยทันทีที่
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวซึ่งบรรจุในถังถูกขับ
ออกมาจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็น
“ปฏิกริ ยิ าเยือกแข็ง” (Refrigerating Effect) มี
ลักษณะเหมือนละอองหิมะเย็นจัด อุณหภูมอิ ยูท่ ่ี
-79 ํ C (-110 ํ F) จากนัน้ จะแปรสภาพเป็นก๊าซ
ถูกพ่นออมาจากหัวฉีดผ่านท่อลำโพงระเบิดออก
ไปอย่างรุนแรงและมีเสียงดัง ความแรงในการ
ฉีดก๊าซกระแทกเปลวไฟให้ลม้ ได้ (ตัดความร้อน
หรือเปลวไฟออกจากเชื้อเพลิง) ขณะเดียวกัน
จะใช้ความเย็นจัดเป็นตัวดูดซับความร้อนจาก
เชือ้ เพลิงและบรรยากาศโดยรอบ โดยทัว่ ไป ใช้
ดับไฟประเภท B และ C เป็นทางเลือกทีด่ สี ำหรับ
ดับไฟเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องควบคุมเนื่องจากไม่ทิ้งคราบสกปรกที่อาจ
เป็นอันตรายต่อวัสดุอปุ กรณ์ยงั ไม่ถกู เผาไหม้ท่ี
อยูใ่ กล้เคียง แต่ไม่แนะนำให้ฉดี ดับไฟกลางแจ้ง

และอาจหมดสติภายในเวลาครึง่ ชัว่ โมง ด้วยเหตุ
ทีก่ า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ดบั เพลิงมีสว่ นผสม
ใน อากาศโดยเฉลีย่ 25% หากสูดเข้าไปตรงๆ
ภายในเวลาแค่สองสามนาทีอาจถึงขัน้ เสียชีวติ
ได้ ดังนัน้ จะต้องฉีดก๊าซออกในทิศทางตรงข้าม
ตัวคนและห้ามฉีดไปยังตำแหน่งทีม่ คี นอยู่ อีกทัง้
การฉีดก๊าซภายในห้องทีป่ ดิ ทึบควรนำเรือ่ งการ
ป้องกันระบบหายใจเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย
อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อเรือ่ ง CO2 Safety
Precautions ของบทความชื่อ “Fire-fighting
Methods” จากเว็บไซต์เพือ่ การเผยแพร่ความรูส้ ู่
สาธารณะจัดทำขึน้ โดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
http://navyadvancement.tpub.com ระบุวา่ ใน
การใช้เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ชนิด
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เคลือ่ นย้ายได้ (Portable) ซึง่ รวมถึงชนิดล้อเข็น
สำหรับดับไฟเริม่ ต้นขนาดเล็กไม่มอี นั ตรายต่อ
ระบบหายใจหากใช้อย่างถูกวิธี เพราะเป็นการ
ฉีดออกมาปริมาณไม่มากและใช้เวลาไม่กว่ี นิ าที
(โดยทัว่ ไปไม่เกิน 10 วินาที) โดยส่วนผสมจะ
สลายไปอย่างรวดเร็วแม้เป็นการฉีดในห้องทึบ
แต่ให้ระวังการฉีดเกินความจำเป็นหรือยืดเวลา
ฉีดออกไปซึง่ อาจทำให้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิม่ อัตราส่วนผสมและมีปริมาณมากขึน้ มาโดย
ไม่รตู้ วั เนือ่ งจากก๊าซชนิดนีไ้ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ผูฉ้ ดี
ไม่สามารถมองเห็นหรือรับรูก้ ลิน่ ได้ จะต้องใช้
ความรู้สึกเท่านั้นวัดปริมาณก๊าซ
 สื บ เนื ่ อ งจากคาร์ บ อนไดออกไซด์ บ รรจุ
ในถังอยูใ่ นสถานะของเหลวภายใต้แรงดันสูงมาก
เมือ่ ฉีดออกมาจะมีการขยายตัวรวดเร็วกลายเป็น
ละอองก๊าซเย็นจัดเหมือนหิมะซึ่งเป็นอันตราย
ต่อผิวหนังหากสัมผัส ขณะฉีดต้องจับทีด่ า้ ม ห้าม
สัมผัสตัวปากลำโพงของเครือ่ งดับเพลิงหรือพืน้
ผิวโลหะที่ได้รับความเย็นจากการฉีดก๊าซหรือ
การสัมผัสละอองก๊าซโดยตรงไม่วา่ จะจงใจหรือ
โดยอุบตั เิ หตุ มิฉะนัน้ ผิวหนังอาจเป็นแผลไหม้
เนือ่ งจากถูกความเย็นกัด (Frostbite)
นอกจากความเย็นจัดของก๊าซทีพ่ น่ ออก
จากถังบรรจุแล้ว แรงทีเ่ กิดการฉีดสารสามารถ
ทำอันตรายแก่คนฉีดและผู้อยู่ในบริเวณนั้นได้
ประกอบถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์มี
น้ำหนักมากเพราะทำด้วยเหล็กหนาชิน้ เดียวเพือ่
ให้ทนทานต่อแรงดันสูง คนฉีดอาจจับสายฉีดไม่
ถนัดหรือไม่มน่ั คงพอ รวมทัง้ มีประจุไฟฟ้าสถิต
ทำปฏิกริ ยิ ากับตัวคนฉีด ล้วนเป็นเงือ่ นไขทำให้
เกิดความผิดพลาดระหว่างฉีดก๊าซ อาทิ เสียการ
ทรงตัว ถังหล่นลงพืน้ สายฉีดหลุดมือ ฯลฯ ส่ง
ผลให้มเี หตุไม่พงึ ประสงค์นำมาซึง่ การบาดเจ็บ
หรือทรัพย์สนิ เสียหาย ทัง้ ก๊าซพ่นผิดเป้าหมาย
หรือย้อนทิศทางมาหาคนฉีด ก๊าซพุง่ ใส่คนทีอ่ ยู่
ใกล้เคียง และอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้
ทำหน้าทีฉ่ ดี เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ประจำโรงงานหรือสถานประกอบการ จะต้องมี
ร่างกายแข็งแรง จิตใจหนักแน่น มีสมาธิสงู ไม่
ตกใจง่าย สำคัญทีส่ ดุ คือ ผ่านการฝึกอบรมวิธฉี ดี
เครือ่ งดับเพลิงทีถ่ กู ต้องจนมีความชำนาญ

บทสรุป
จากข้อสงสัยที่ว่าทำไมจึงเกิดไฟฟ้าสถิต
ขณะฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้อธิบาย
ตัง้ แต่ตน้ แล้วว่า เป็นปรากฏการณ์ปกติทเ่ี กิดขึน้
ได้กบั เครือ่ งดับเพลิงประภทนีไ้ ม่วา่ จะนำเข้าจาก

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีน สาเหตุหลักได้แก่
การเสียดสีหรือเสียดทาน (Friction) ระหว่าง
อนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์กบั พืน้ ผิววัสดุทเ่ี ป็น
ทางผ่านตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการจนกระทัง่ พ่น
ออกมาเป็นก๊าซเยือกแข็งลักษณะเหมือนละออง
หิมะ การจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวบรรจุ
ในถังอัดความดันสูงกลายเป็นละอองก๊าซฉีดออก
มาดับไฟได้ อนุภาคของคาร์บอนไดออกไซด์ตอ้ ง
เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วสูงด้วยแรงขับมหาศาล สิง่
ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเสียดสีในระดับสูงจน
เกิดเป็นประจุไฟฟ้าสถิตตามหลักการทางฟิสกิ ส์
แต่ระหว่างเคลือ่ นทีผ่ า่ นท่อไซฟอน (Downtube)
และวาล์วบังคับการฉีด (Valve Stem) ซึง่ อยูใ่ น
ถังบรรจุจะไม่เกิดปฏิกริ ยิ าเพราะชิน้ ส่วนเหล่านี้
เป็นโลหะสามารถสลายประจุได้ ทว่าพอมาถึง
สายฉีด (Hose) ทีต่ อ่ จากหัวฉีดก๊าซ (Nozzle)
ส่วนปลายเป็นด้ามจับและตัวปากลำโพง (Horn)
สำหรับบังคับรูปแบบและทิศทางการฉีดก๊าซจะ
มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต เนือ่ งจากส่วน
ประกอบส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนหรือ
หุม้ ด้วยฉนวน ประจุไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่าน
ลงดินเพือ่ สลายตัวได้ โดยเฉพาะ Horn ซึง่ เป็น
ด่านสุดท้ายทีถ่ อื ว่ามีการเสียดสีสงู สุดด้วยเหตุท่ี
อนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทัง้ หมดกลาย
เป็นเกล็ดหิมะมีสถานะเป็นของแข็ง ตัง้ แต่ปลาย
สายฉีดด้านติดกับตัวเครื่องจนสิ้นสุดขอบปาก
ลำโพงขณะฉีดสารจะเกิดประจุไฟฟ้าสูงสุด และ
ส่วนใหญ่สะสมตัวอยูต่ รงนัน้ เพราะไม่สามารถวิง่
ผ่านฉนวนเพือ่ ลงพืน้ ได้ โดยบทความใน EIGA
Safety Newsletter ของสมาคมแก๊สอุตสาหกรรม
แห่งยุโรป (The European Industrial Gases
Association) พิมพ์เผยแพร่เมือ่ ไม่นานมานี้ ระบุ
ประจุไฟฟ้าแต่ละตัวสามารถสร้างสนามไฟฟ้าสถิต
(Electrostatic Field) ได้ เมือ่ ประจุไฟฟ้าสถิตมี
ปริมาณมาก สนามไฟฟ้าจึงมีขนาดใหญ่ตามไป
ด้วยโดยมีระยะแผ่พลังงานห่างจากจุดกำเนิด
หลายฟุต ดังนัน้ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทต่ี วั คนฉีดจะ
ได้รบั ปฏิกริ ยิ าจากสนามไฟฟ้าสถิตในหลายระดับ
ตั้งแต่รู้สึกสะดุ้งไปจนถึงเจ็บหรือชารุนแรงจน
ไม่สามารถฉีดก๊าซต่อไป
เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ปริมาณสะสมของ
ประจุไฟฟ้าสถิตสูงขึ้นขณะฉีดเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ความเป็นฉนวนของ
สายฉีด ปากลำโพง รวมไปถึงเครือ่ งแต่งกายของ
คนฉีด (ถุงมือ เสือ้ กางเกง รองเท้า) และแผ่น
รองพืน้ เนือ่ งจากต้องการป้องกันกระแสไฟฟ้า

แต่กลับทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตจนมี
ระดับทีเ่ ป็นอันตราย ประเด็นนีผ้ บู้ ริหารความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการต้องพิจารณา
หาจุดลงตัวในการป้องกันทั้งกระแสไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสถิตในเวลาเดียวกัน ในแง่การแก้ปญ
ั หา
ไฟฟ้าสถิต ควรให้ความสนใจไปทีส่ ว่ นประกอบ
ของถังดับเพลิงโดยเฉพาะปากลำโพงก่อนว่ามี
ความเป็นฉนวน 100% หรือไม่ ตามหลักการ
ผลิตเครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์สมัยใหม่
ส่วนที่เป็นฉนวนจะต้องเพิ่มความเป็นตัวนำใน
ระดับเหมาะสมเพือ่ ให้สามารถสลายประจุไฟฟ้า
สถิตได้ดขี น้ึ เครือ่ งดับเพลิงมาจากอเมริกาหรือ
ยุโรปทีไ่ ม่คอ่ ยเกิดปัญหาก็ดว้ ยเหตุผลนีเ้ อง แต่
การพัฒนาเทคโนโลยีตอ้ งใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
สินค้าจึงมีราคาแพงกว่าเป็นธรรมดา แต่สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยา เราอาจจะมองได้วา่ มี
ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตค่อนข้างต่ำ
คนฉีดก๊าซจึงถูกไฟฟ้าสถิตรบกวนเป็นประจำ แต่
ไม่ได้หมายความว่า สาเหตุเกิดจากตัวเครือ่ งดับ
เพลิงเท่านัน้ ตัวแปรอืน่ ๆ ก็มสี ว่ นด้วย อาทิเช่น
ความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศต่ำ ไม่มกี ารต่อลงดิน
(พืน้ ซึง่ ไม่เป็นฉนวน) หรือการต่อพ่วงวัสดุทม่ี ี
แนวโน้มจะสะสมประจุไฟฟ้าสถิต ฯลฯ การแก้
ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีไม่สามารถเปลีย่ นเครือ่ ง
ดับเพลิงใหม่ได้ เช่น ลดความเป็นฉนวนบนตัว
คนฉีดโดยการสวมถุงมือ เสือ้ ผ้าและรองเท้าที่
ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตขณะปฏิบตั กิ าร
ดับเพลิงด้วยถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การต่อ
ลงดินทีป่ ากลำโพงของถังดับเพลิงโดยตรงหรือ
วางถังแนบพื้น หรือให้สัมผัสตัวนำที่ต่อลงดิน
ขณะฉีดก๊าซ ทัง้ นี้ หากไม่ทำตามวิธดี งั กล่าวแล้ว
เกิดประจุไฟฟ้าสถิตขึน้ มา ผูฉ้ ดี ก๊าซต้องไม่ไป
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สัมผัสตัวนำทีต่ อ่ ลงดินไว้แล้วเนือ่ งจากจะมีการ
ถ่ายเทประจุจากตัวคนไปยังตัวนำซึง่ จะเกิดแรง
กระทำ (ดูดหรือผลัก) ทำให้เกิดการบาดเจ็บทัง้
โดยตรงและโดยอ้อมได้ ดีที่สุดเมื่อรู้สึกได้ว่ามี
ประจุไฟฟ้าสะสมอยูบ่ นตัว (สะดุง้ หรือชา) ให้
หยุดฉีดแล้ววางเครือ่ งดับเพลิง จากนัน้ ยืนเฉยๆ
ชัว่ ครู่ ประจุไฟฟ้าสถิตจะสลายตัวไปเองในเวลา
ไม่กว่ี นิ าที (ประมาณ 10 วินาที)
ทัง้ นี้ การติดสินใจจะหยุดฉีดหลังถูกช็อต
หรือไม่ และหลังหยุดพักแล้วจะฉีดต่อหรือเลิก
ปฏิบตั งิ าน ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาเฉพาะบุคคล
ทีท่ ำการฉีดก๊าซจากตัวแปรและเงือ่ นไขทัง้ หมด
ทีเ่ กิดขึน้ ณ เวลานัน้

REFERENCE
1. Static Electricity and Carbon
Dioxide Extinguishers, Badger Technical
Bulletin #113-0503, May 2003
2. Electrostatic Hazards, Dipl.-Ing.
Gunter Luttgens and Dr Norman Wilson,
Butterworth-Heinemann 1997
3. NFPA 10, Standard for Portable Fire
Extinguishers
4. NFPA 484, Standard for Combustible Metals
5. Abstract; Electrostatic Effects with
Portable CO2 Fire Extinguishers, G.J.
Butterworth, P.D. Dowling, 1981
6. Overview of Portable Fire Extinguishers,
Continuing Education and Development, Inc.,
New York, http://www.cedengineering.com
7. CO2 Safety Precautions, Fire-fighting
Methods, http://navyadvancement.tpub.com
8. EIGA Safety Newsletter, the
European Industrial Gases Association
9. Guidelines for the Control of Static
Electricity in Industry, the Occupational Safety
and Health Service, Department of Labour,
Wellington New Zealand, November 1999

4251 Seminole Trail, Charlottesville,
VA 22911 www.badgerfire.com
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Dioxide Extinguishers
Date: May 2003
This bulletin will attempt to briefly address
occasional questions Badger receives regarding
the static shock sometimes associated with
the discharge of carbon dioxide fire extinguishers.
While the static shock sometimes experienced
can be startling, it is typically not any more
harmful than the shocks experienced in homes
during the winter months when walking
across a dry carpet and a grounded surface
is touched.
The friction of one material being rapidly
passed over another insulated material typically
generates static electricity. While static
electricity can occur over a wide range of
atmospheric conditions, dry and cool environments
are the most conducive and susceptible for
experiencing the build up of static electricity.
Carbon Dioxide extinguishers generate
static electricity with the friction created as
the high pressure liquid agent quickly passes
up the siphon tube, through the valve and
out the discharge hose assembly where it
releases as a cold gas or snow. Because
the rubber hose and insulated nozzle horn
are non-conductive material surfaces able
to accumulate the buildup of static electricity,
these extinguisher components incorporate
conductive wires or similar materials to help
dissipate most of the static that is generated.
The ANSI/UL-154 Carbon Dioxide
Extinguisher Design Standard, as well as the
2002 edition of NFPA-10 have specific references
addressing these issues. Extinguisher service
recommendations require annual continuity
testing and labeling of these extinguisher
components to ensure they remain capable
of dissipating static buildup.

When these components are damaged,
the fire extinguisher operator carrying and
supporting the extinguisher during discharge
may experience a static shock, if the static
buildup instead grounds itself through the
hand and body of the operator. Setting the
fire extinguisher cylinder directly onto the
ground during discharge can help to reduce
or eliminate the buildup of static electricity.
Concerns over fire extinguisher generated
static sparks having any potential for ignition
of fuel vapors are seldom much of an issue,
because extinguishers are typically discharged from
upwind positions and while the fuel is already burning.
For any questions or additional information
please feel free to visit the Badger web site
at www.badgerfire.com or contact Badger Technical
Support at (434) 973-4361 ext. 126.
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