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ไฟไหมนา้ํ มันปรุงอาหารหรือไฟ Class K
ตามขอกําหนดใน NFPA 10 เปนเพลิงไหมครัว
หรือเครือ่ งครัว (K คือ Kitchen หมายถึงหองครัว
แตในประเทศอังกฤษ ยุโรปเกือบทัง้ หมด และ
ประเทศออสเตรเลียเรียกวา “ไฟประเภทเอฟ :
Class F Fire” (F คือ Fat หมายถึงไขมัน) เริม่ ตน
จากการลุกไหมของน้าํ มันปรุงอาหารและไขมัน
ทั้งชนิดทําจากพืชและสัตว เมื่อเชื้อเพลิงหรือ
ตัวกลางเหลานีส้ มั ผัสความรอนสูงขณะปรุงอาหาร
จะดวยตั้งใจหรือเปนอุบตั ิเหตุกต็ าม จะเกิดการ
ลุกไหมอยางรุนแรง เปลวไฟลุกทวมภาชนะและ
พุง ขึน้ เหนือเตาเแลวจุดติดเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ กลเคียง

ตอเนือ่ งจนกลายเปนไฟขนาดใหญ
โดยสถานะของน้าํ มันปรุงอาหารและไขมัน
ตางๆ คือเชือ้ เพลิงชัน้ ดี เมือ่ ไดรบั ความรอนใน
ปริมาณสูงหรือสัมผัสเปลวไฟขณะปรุงอาหาร
ไมวา จะเปนทอด ผัด หรือยาง จะเกิดการลุกไหม
เปนเปลวไฟขนาดใหญโดยจะไหมไปจนกวาน้าํ มัน
จะหมดหรือนําออกมาไมใหสัมผัสเปลวไฟ แต

เกิดขึ้นขณะปรุงอาหาร โดยพอครัวขาดความ
ระมัดระวังในการปรุงอาหาร หรืออยูใ นลักษณะ
ไมพรอมจะปฏิบตั งิ าน เชน งวงนอนหรือมึนเมา
ขณะมีการใชน้ํามันทอดอาหารอยูนั้นอาจจงใจ
หรือเผลอไผลทําใหนา้ํ มันหกไปราดเปลวไฟหรือ
หันหลังใหกระทะทีม่ นี า้ํ มันจนรอนจัดกระทัง่ เกิด
ไฟลุก เชนเดียวกับตะแกรงยางเนื้อติดมันเมื่อ
ไมมีการควบคุม เนื้อและไขมันอาจจะไหมจน
เปลวไฟทวมและลามไปติดสิ่งที่อยูใกลเคียงได
อะไรก็ตามทีเ่ ปนน้าํ มันหรือไขมันลวนเปน
เชือ้ เพลิงขัน้ ดีซงึ่ เรียกวา เชือ้ เพลิง Class K เมือ่
สัมผัสความรอนไมวา จะโดยเจตนาจากลีลาการ
ปรุงอาหารทีม่ คี วามเสีย่ งหรือเกิดจากอุบตั เิ หตุที่
ไมไดตั้งใจ รวมไปถึงการไมเฝาดูหรือปลอยให
ภาชนะทีม่ นี า้ํ มันอยูข า งในรอนจัด สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ก็คื อการลุกติดไฟของน้ํามั นหรื อไขมันที่ เปน
เชือ้ เพลิงในครัวนั่นเอง
ไฟไหมนา้ํ มันไมวา จะทําจากพืชหรือสัตว
หรือบรรดาไขมันหรือแมแตเนย เปนจุดเริ่มตน
ของการเกิดอัคคีภยั รายแรงในครัว ถาไมรีบดับ

ปญหาทีเ่ กิดขึ้นตามมาก็คือ เปลวไฟจะลุกทวม
แลวไหมเชื้อเพลิงอื่นๆ ในบริเวณนั้นที่เต็มไป
ดวยคราบน้าํ มันหรือไขมันเกาะติดตามจุดซอนเรน
รวมไปถึงเชือ้ เพลิงทีไ่ มเกีย่ วของน้าํ มันหรือไขมัน
จากไฟทีล่ กุ ทวมกระทะหรือตะแกรงจะกลายเปน
อัคคีภยั ทีท่ าํ ลายเครือ่ งครัวและหองครัวทัง้ หมด
หรืออาจเลวรายจนถึงขึน้ ไหมบานทั้งหลัง หาก
ไมสามารถดับไฟที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มตนไมได
สาเหตุการเกิดไฟไหมในครัว สวนใหญ

จะเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตามมาแนนอน
เพราะไฟจะไหมทกุ อยางทีข่ วางหนาไมเวนแมแต
บานหรืออาคารทัง้ หลัง
ไมวาจะเปนแมครัว พอครัว หรือคนปรุง
อาหารมืออาชีพในบานหรือสถานประกอบการ
ตางๆ จะตองเตือนตัวเองทุกครั้งที่เขาครัวใน
ประเด็นสําคัญเพือ่ ปองกันไฟไหมดังตอไปนี้
1. ตื่นตัวอยูตลอดเวลา หากงวงนอน
หรือมึนเมา อยาใชเตาไฟหรือเครื่องปงยาง
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2. ตองอยูภ ายในครัวขณะกําลังทอด ปง
ตม ยาง ฯลฯ
3. หากกําลังเคีย่ ว อบหรือยางอาหาร ให
ตรวจสอบเปนประจํา คุณจะตองอยูภายในครัว
ขณะปรุงอาหารและใชนาฬิกาจับเวลาการทําอาหาร
3. นําสิ่ งติดไฟได เชน ถุงมือกันรอน
เครือ่ งใชในครัวทีเ่ ปนไม ผาขนหนูเช็ดมือ หรือ
ผามานออกหางจากเตาไฟ
เมือ่ เกิดไฟไหมขนึ้ ภายในครัว ใหปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. ออกไปจากหองครัวพรอมปดประตู
ไลหลังเพือ่ จํากัดเพลิงไหมใหอยูแ ตภายในหอง
2.แจงหนวยดับเพลิงใหเขามาระงับเหตุ
3.หากตัดสินใจจะดั บไฟ ตองแนใจวา
คนอืน่ ๆ ภายในหองไดออกไปแลว และตัวคุณ
เองมีทางออกเตรียมไวแลว
4. กรณีเปนไฟไหมไขมันขนาดเล็ก ใช
ฝาปดกระทะแลวเลือ่ นไปมาเพือ่ ใหเปลวไฟมอด
พรอมปดเตา จากนัน้ ปดฝาทิง้ ไวใหเย็น หากเปน
ไฟลุกเหนือเตา (ใหปด เตาทันที ไมวา จะใชแกส
หรือไฟฟา) จากนั้นออกจากหองแลวปดประตู
ขอควรพิจารณาในการปรุงอาหารดวยน้าํ มัน
น้าํ มันเปนเครือ่ งปรุงสําคัญในการประกอบ
อาหารแทบทุ กชนิ ด เรี ยกว าเป นป จจั ยหลั ก
ประจําหองครัวสมัยใหมเลยทีเดียว ไมวา จะเปน
การปรุงในลักษณะใดทั้งทอด ปง ผัด ยาง ลวน
ตองใชน้ํามัน (น้าํ มันพืช น้ํามันสัตว รวมไปถึง
ไขมัน และเนย ฯลฯ) เปนสวนผสมเสมอ และ
เนื่องจากน้ํามันสามารถลุกติดไฟไดและทําให
เกิดอัคคีภัยรายแรง ดังนัน้ ขณะปรุงอาหารดวย

น้ํามันตองคํานึงถึงความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ดังตอไปนี้
1. ขณะทอดอาหารดวยน้าํ มันดวยภาชนะ
วางบนเตาไฟ ผูท าํ อาหารตองอยูใ นครัว ไมควร
ออกไปขางนอกหรือทีอ่ นื่ โดยทิง้ สิง่ ทีท่ าํ อยูไ ว แม
ในชวงเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม
2. จับตามองสิง่ ทีก่ าํ ลังทอดดวยน้าํ มันไว
ตลอดเวลา หากเห็นควันลอยขึ้นมาหรือมีกลิน่
ไหมแมเล็กนอย ใหรบี ปดเตาทันทีและ/หรือยก
ระทะลงจากเตาอยางระมั ดระวัง เพราะนี่ คือ
สัญญาณอันตรายทีบ่ ง บอกวาน้าํ มันกําลังรอนจัด
และจะมีเปลวไฟลุกขึ้นบนกระทะตามมาทั้ งที่
น้าํ มันไมไดสัมผัสเปลวไฟ แตดวยความรอนสูง
สามารถทําใหน้ํามันในกระทะลุกไหมได
เมือ่ ตองการทอดหรือผัดตองรอใหกระทะ
คอยๆ รอนขึน้ จนถึงอุณหภูมทิ ี่ตอ งการ หยอน
อาหารลงไปในกระทะอยางชาๆ และเบาๆ เพือ่

ไมใหนา้ํ มันกระเด็น ทัง้ นีค้ วรมีฝาปดกระทะหรือ
หมอทอดไวขา งๆ เมือ่ มีไฟลุกกลางกระทะ ใหใช
ฝาครอบแลวปดเตา อยาเปดฝาออก เพราะไฟ
อาจลุกขึน้ มาอีก ปดฝาไวเปนเวลานานหรือจน
กวาจะแนใจวาไฟดับสนิทและกระทะเย็นลงแลว
ขณะไฟลุกในกระทะหรือหมอทอดอยาสาดน้ํา
เขาใสไฟหรือใชเครือ่ งดับเพลิงธรรมดาฉีดดับไฟ
หากปดฝาแลวไฟไมดบั หรือคุณไมสะดวก
ทีจ่ ะใชฝาปดเปลวไฟ ใหบอกทุกคนออกไปจาก
ตั วบาน จากนั้ นโทรศั พท แจงหน วยดั บเพลิ ง
ทองถิน่ เขามาระงบเหตุ
ขอเท็จจริงและขอมูลสําคัญ
ขอมูลการคนควาวิจยั ของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพือ่ การบริโภคแหง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Product Safety
Commission) ระบุ 76% ของการไหมเหนือเตา
หรือขางเตาเริม่ ตนทีก่ ารลุกติดไฟของอาหารโดย
43% เริม่ ตนที่นา้ํ มันปรุงอาหาร 33% เริ่มตน
ที่ปลาหรือเนื้อ
ทัง้ นี้ 63% ของไฟไหมเหนือเตาหรือขาง
เตาเริ่มตนที่การปรุงอาหารโดยการทอด และ
55% ของผูไ ดรบั บาดเจ็บไมสาหัสจากเหตุไฟไหม
ระหวางการปรุงอาหารที่ไดรับแจงเหตุระหวาง
ป 2005-2009 เปนผูไดรับบาดเจ็บเนือ่ งจาก
พยายามดับไฟดวยตัวเอง โดย 1 ในทุก 4 ราย
ทีแ่ จงเหตุไฟไหมบา นระหวางป 2007-2011
เริ่มตนจากไฟไหมไขมันหรือคราบเหนียวของ
ไขมันมีลกั ษณะเหมือนจาระบี และ 1 ในทุก 3
รายทีไ่ ดรบั บาดเจ็บจากไฟไหมเปนผลมาจากไฟ
ลักษณะดังกลาวนี้
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จากบทความเผยแพรของสมาคมปองกัน
อัคคีภยั แหงสหรัฐอเมริกา (NFPA) ระบุ ไฟไหม
ในครัวสวนใหญเกิดจากสาเหตุการปรุงอาหารที่
ขาดการเอาใจใส (Unattended Cooking) โดย
ปลอยใหน้ํามันหรือไขมันบนกระทะหรือหมอ
รอนจัดกระทัง่ น้าํ มันหรือไขมันลุกติดไฟแลวลาม
ไปไหมสว นอืน่ ๆ ของหองครัว จุดเกิดเหตุสว น
ใหญเริ่มตนที่ภาชนะวางเหนือเตามากกวาจุด
อื่นๆ ฉะนั้น อันตรายที่ตองเฝาระวังขณะปรุง
อาหารในครัว ไดแก น้าํ มันหรือไขมันทัง้ ทีท่ าํ มา
จากพืชและสัตว ความรอนของภาชนะทีใ่ ชปรุง
โดยเฉพาะการทอด หากปลอยใหภาชนะที่ มี
น้ํามันรอนจัดเปนเวลานานก็เปนไปไดที่นา้ํ มัน
จะลุกเปนเปลวไฟพุงขึ้นขางบนแลวลามไปยัง
ดานขาง ทําใหสวนอื่นๆ ของครัวเกิดไฟไหมได
อีกสาเหตุหนึ่งคือการพลิกแพลงวิธีปรุงอาหาร
ทีม่ แี นวโนมทําใหนา้ํ มันหกหรือสัมผัสกับเปลวไฟ
โดยตรงที่เรียกกันวา “อาหารไฟแดง” หรือ
“อาหาร ไฟลุก” ทีน่ ยิ มทํากันในบางกลุม โดยให
เปลวไฟแลบเขาไปในกระทะที่มีน้ํามันรอนจัด
ซึง่ ไฟจะลุกโชนทวมกระทะทําใหอาหารสุกภายใน
เวลาทีร่ วดเร็ว แตหากไมชาํ นาญหรือขาดความ
ระมัดระวังจะเปนอันตรายมาก เปลวไฟที่ลุก
ทวมกระทะจะพุง ขึน้ ไปขางบนและจุดติดวัสดุทมี่ ี
คราบไขมันเคลือบและวัสดุติดไฟงายอืน่ ๆ เกิด
เปนเพลิงไหมลกุ ลามไปทัว่ ทัง้ หองครัวและขยาย

ตัวไปยังสวนอื่นๆ รวมถึงตัวบานทัง้ หมดได
การดับไฟ Class K
เนือ่ งจากไฟ Class K มีความรอนสูงกวา
ไฟ Class B ทีเ่ กิดจากของเหลวไวไฟและน้าํ มัน
เชื้อเพลิง ดังนั้นจึงไมสามารถนําวิธีการดับไฟ
Class B มาใชดบั ไฟ Class K ได และถึงแมจะมี
สารดับเพลิงบางชนิดนํามาใชได แตตอ งเปนไฟ
Class K เกิดบนเตาไฟมีทคี่ ลุม (Hood) ดานบน
โดยสารดับเพลิงนั้นจะติดออกซิเจนและทําให
เปลวไฟมอดลง
จุดอันตรายทีส่ ุดของการดับไฟ Class K
คือการกระฉอกหรือกระเด็นของน้าํ มันทีร่ อ นจัด
สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ผูท จี่ ะทํา
การดับไฟ Class K ดวยตัวเองตองคํานึงถึงจุดนี้
ดวย สําหรับนักดับเพลิงอาชีพ การจะเขาไป
ระงับเหตุตอ งสวมชุดปองกันทีร่ ดั กุมทุกครัง้
สารดับเพลิง Class K
ในการดับไฟประเภท K หรือประเภท F
มาตรฐาน ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา (NFPA 10) และ

ยุโรป (BS EN 3) ระบุตรงกันคือ ใหใชเครือ่ งดับ
เพลิงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะในการดับไฟประเภทนี้
โดยตรงเทานั้น ซึ่งไดแก สารเคมีเปยก (Wet
Chemical) อาทิ เช น โปแตสเซี ยมอะซี เตรท
โปแตสเซียมคารบอเนตหรือโปแตสเซียมซีเตรท
สวนในออสเตรเลีย นอกจากจะใชเคมีเปยกแลว
ยังใหใชคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดดว ย แต
สถานประกอบการรานอาหารสวนใหญเลือกใช
สารเคมีเปยกเปนหลัก เนือ่ งจากมีขอ พิสจู นทงั้
ทางทฤษฎีและการปฏิบัตแิ ลววา สารเคมีเปยก
สามารถดับไฟทีเ่ กิดจากน้าํ มันรอนจากปรุงอาหาร
ไมวาจะเปนน้ํามันพืช น้าํ มันสัตว หรือไขมันใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับสารเคมีเปยก นอกจากจะใชดับ
ไฟประเภท K หรือ F โดยตรงแลว ยังใชดบั ไฟ
ประเภท A ไดดว ยเชนกัน ดังนัน้ เครือ่ งดับเพลิง
สารเคมีเปยกสวนใหญระบุความสามารถในการ
ดับไฟเปน A-K เชน UL rated 2-A:K (เครือ่ ง
ดับเพลิง PYRO-CHEM ขนาด 6 ลิตร)
สารเคมีเปยกดับไฟดวยปฏิกริ ยิ าเคมี
สารดับเพลิงชนิดอืน่ ไมสามารถจะทําให
น้ํามันรอนจากการปรุงอาหารเย็นลงได แยไป
กวานัน้ อาจจะทําใหนา้ํ มันกระฉอกเกิดเปนไฟ
ลามไปยังจุดอืน่ ๆ หรือลวกตัวนักดับเพลิงไดรบั
บาดเจ็บ แตหากไมใชเครื่องดับเพลิงสารเคมี
เปยก มีอีกวิธีหนึ่งซึง่ ไมเกีย่ วกับเครือ่ งดับเพลิง
นัน่ คือใชผา หมดับไฟ (Fire Blanket) นอกเหนือ
จากสารเคมี เป ยกและผ าห มดั บไฟแล ว อย า
พยายามใชสงิ่ อืน่ ใดดับไฟประเภทนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไฟที่เกิดจากน้ํามันในหมอทอดทองลึก
ขนาดใหญ (Deep Flat Fryer)
ทั้ ง นี้ สารเคมี เป ยกดั บ ไฟโดยการทํา
ปฏิกริ ยิ าเคมีทเี่ รียกวา กระบวนการสลายไขมัน
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ใหกลายเปนสบูเ หลว (Saponification) กลาวคือ
เคมี ที่ ใช เป นสารดั บ เพลิ งจะทําปฏิ กิ ริ ยากั บ
น้าํ มันทีร่ อ นจัดจนน้าํ มันขนและหนืดขึน้ ลักษณะ
เหมือนสบูเ หลว จากนัน้ บริเวณผิวหนาจะกอตัว
เปนฟลม หนาปดสวนลางไวอยางมิดชิด โดยชัน้
ฟลมจะกั้นไมใหน้ํามันรอนสัมผัสกับออกซิเจน
ซึง่ จะยับยัง้ ไมใหมกี ารลุกไหมไดอีกตอไป ไฟจึง
ดับลงไปและไมลุกติดขึน้ มาใหม
ในระหวางทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ า Saponification
เพือ่ แปรสภาพน้ํามันรอนใหกลายเปนสบูเ หลว
และแข็งตัวเปนชัน้ ฟลม หนาบริเวณผิวหนา จะมี
การดูดซับความรอนออกจากน้าํ มันทําใหนา้ํ มัน
เย็นลงอยางชาๆ ดังนัน้ ในชวงเริม่ ตนของการ
ดับไฟ แมเปลวไฟจะลมลงไปและไมลกุ ติดขึน้ มา
ใหม แตความรอนของน้าํ มันยังคงมีอยูใ นระดับ
สูงซึง่ เปนอันตรายตอนักดับเพลิง จึงควรใชความ
ระมัดระวัง อยาใหน้ํามันกระฉอกหรือหกราด
สวนของรางกายที่ไมมเี ครือ่ งปองกัน
ดั งที่ กล าวไปแล วว า สารเคมี เป ยกยั ง
สามารถดับไฟประเภทเอไดดวย แตตองเปน
Fire Blanket

เพลิงไหมจากเชื้อเพลิงพื้นฐาน เชน กระดาษ
หรือไม สวนพลาสติก ยาง หรือวัสดุสงั เคราะห
อืน่ ๆ อาจไมไดผลเทาที่ควร กรณีไฟประเภท C
จากอุปกรณไฟฟาทีม่ ไี ฟเดินอยู สารเคมีเปยกมี
สภาพเปนตัวนําไฟฟาจึงไมควรใช อยางไรก็ดี
หากฉีดละอองเคมีเปยกไปสัมผัสกับอุปกรณไฟฟา
ที่อยู ใกลเคียงโดยไมตั้ งใจก็ไมตองกังวลจะได
รับอันตรายเพราะละอองละเอียดของเคมีเปยก
ในระยะหางจะไมนาํ ไฟฟามาสูต วั ผูฉ ดี ได แตเพือ่
ความมัน่ ใจในความปลอดภัย หากจะฉีดสารเคมี
เปยกไปสัมผัสกับเครือ่ งใชไฟฟา ควรปดสวิทช
กอนทุกครัง้
เครือ่ งดับเพลิงสารเคมีเปยกถือเปนอุปกรณ
พิเศษใชติดตั้งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิด
เพลิงไหมจากน้าํ มันรอนระหวางการปรุงอาหาร
(ไฟประเภท K หรือ F) โดยเฉพาะหองครัวทีม่ ี
การทอดดวยน้ํามันในภาชนะขนาดใหญ เชน
หองครัวของรานอาหารจานดวน รานไกทอด
รานอาหารขนาดใหญ ภัตตาคาร ฯลฯ

กระบวนการทํางานของเครือ่ งดับเพลิง
สารเคมีเปยก
สารเคมีเปยกจะดับไฟทีเ่ กิดจากน้าํ มันรอน
ขณะปรุงอาหารดวยการแยกเชื้อเพลิง (น้ํามัน
หรือไขมัน) ออกจากออกซิเจน (อากาศ) ทําให
กระบวนการเผาไหมถกู ตัดขาด พรอมกันนัน้ จะ
ลดความรอนโดยการดูดซับเพื่ อเปลี่ ยนแปลง
ไขมันใหกลายเปนสารประกอบมีลกั ษณะเหมือน
สบูเ หลว ในลักษณะนีน้ อกจากจะทําใหไฟดับลง
อยางเด็ดขาดแลวยังชวยไมใหไฟลุกติดขึ้นใหม
เนือ่ งจากไขมันจะมีสภาพทีไ่ มเปนเชือ้ เพลิงและ
มีความรอนนอยลงจนไมสามารถลุกไหมไดอีก
ตอไปแมจะสัมผัสออกซิเจนอีกครัง้ ก็ตามที
ลั ก ษณะของเครื่ องดั บ เพลิ ง เคมี เป ยก
ตามสิทธิบัตร Portable wet chemical fire Wet
Chemical (UK) extinguisher, US Patent
6527058 Issued on March 4, 2003) ระบุวา
เปนเครื่ องดั บเพลิงแบบใช แรงดันสําหรับดัน
สารเคมีเปยกจากทีบ่ รรจุ (ถัง) ออกมาดับไฟใน

ลักษณะฝอยละเอียด (Mist) มีทั้งชนิดสะสม
แรงดัน (Stored Pressure) และชนิดแยกชอง
บรรจุ (Cartridge)
ชนิดสะสมแรงดัน บรรจุสารเคมีเปยก
ลงไปในทีถ่ งั พรอมกับเติมความดันลงไป นัน่ คือ
สารเคมีเปยกมีแรงดันในตัวเอง สามารถใชงาน
ไดทันที เมือ่ ดึงสลักปลดล็อกแลวบีบคันบังคับ
สารเคมีในถังมีความดันจะถูกสงออกมาผานสาย
และหัวฉีดซึง่ มีตวั กัน้ (Orifice) ลักษณะเฉพาะตัว
สามารถฉีดสารเคมีเปยกลงไปทีเ่ ปลวไฟในลักษณะ
เปนฝอยละเอียด เนือ่ งจากไฟประเภทเคทีเ่ กิด
ขึน้ มักจะอยูใ นตําแหนงเหนือพืน้ ตรงจุดทีต่ งั้ ของ
ภาชนะปรุงอาหาร ดังนั้น คนฉีดสารเคมีเปยก
เพือ่ ดับไฟจะตองยืนฉีดใหฝอยเคมีเปยกโปรยลง
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ในสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน NFPA10
กําหนดใหหอ งครัวของภัตตาคารหรือสถานทีท่ ี่
มีลกั ษณะใกลเคียงทุกแหงติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง
ประเภท K เพือ่ ใชดบั ไฟทีเ่ กิดจากน้าํ มันรอนใน
กระทะหรือหมอทอดทองแบนกนลึก (Deep Flat
Fryer) ซึ่งไมสามารถดับไดดวยระบบดับเพลิง
อัตโนมัตคิ ลุมเหนือเตา (Hood System) หรือ
ดวยเครือ่ งดับเพลิงประเภท B โดยใหตดิ ตัง้ หาง
จากตําแหนงกระทะหรือหมอทอดไมเกิน 30 ฟุต
(9.1 เมตร) และบริเวณใกลเคียงกับเครือ่ งดับ
เพลิงใหตดิ ปายเตือนทีม่ ขี อ ความ “กรณีไฟไหม
เครือ่ งครัว ใหใชเครื่องดับเพลิงนี้ หลังจาก
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทํางาน” (In case of
appliance fire, use this extinguisher only after
the fixed fire suppression system has been
actuated) หมายถึง เครือ่ งดับเพลิงประเภท K
มีไวเปนอุปกรณเสริมระบบดับเพลิงอัตโนมัตแิ บบ
คลุมเหนือเตาทีอ่ อกแบบติดตัง้ ไวแลว หากไมมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดงั กลาวก็ไมจาํ เปนตอง
ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงประเภท K
อยางไรก็ตาม มาตรฐานของอังกฤษและ
ยุโรปทัง้ หมดจะไมไดกลาวถึงระบบอัตโนมัตคิ ลุม

มาคลุมไฟ วิธฉี ดี ทีถ่ กู ตอง (ตามแบบยุโรป) คือ
ฉีดวนเหนือเปลวไปในทางเดียวอยางชาๆ จน
สารเคมีคลุมพืน้ ทีเ่ ปลวไฟไดทงั้ หมด หรือฉีดจน
หมดถังใชเวลาโดยเฉลีย่ ไมเกิน 1 นาที จากนัน้
ใหหยุดฉีดและเฝาดูอยูห างๆ ปลอยใหสารเคมี
เปยกทําปฏิกริ ยิ ากับน้าํ มันรอนกระทัง่ ไฟดับลงไป
และไมลกุ ติดขึน้ มาอีก ปกติแลว หากเปนเครือ่ ง
ดับเพลิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและผูฉ ดี ไดรบั การฝกฝนมา
เปนอยางดีจะฉีดเพียงรอบเดียวโดยไมตอ งฉีดซ้าํ
ชนิดแยกชองบรรจุ ภายในถังดับเพลิง
จะมีชอ งเก็บสารเคมีเปยกแยกตางหากจากชอง

เก็บแรงดัน เมื่อปลดล็อกใหกลไกการฉีดสาร
ทํางานโดยการถอดสลักและกดคันบีบ ความดัน
ในชองบรรจุจะถูกสงเขาไปในชองเก็บสารเคมี
จากนั้นจะดันเคมีใหพุงออกไปตามสายฉีดเขา
สูหัวฉีดเพื่อพนฝอยละเอียดของสารเคมีเปยก
ลงไปยังเปลวไฟ เครือ่ งเพลิงสารเคมีเปยกชนิดนี้
เปนทางเลือกในกรณีที่ตองมีการใชงานบอยๆ
เนื่องจากสามารถเติมสารเคมีและความดันได
งายกวาแบบสะสมแรงดัน
เมื่อเทียบกันในเรื่องของความนิยมแลว
ชนิดสะสมแรงดันจะมีใชงานแพรหลายมากกวา
เนือ่ งจากใชงานงาย สะดวก และมีราคาถูกกวา
เครื่ องดั บเพลิ งสารเคมี เป ยกจะแตกต างจาก

เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้ ชนิดอืน่ เล็กนอยตรงที่
ปลายสายฉีดซึง่ ทําดวยยางหรือวัสดุทยี่ ดื หยุน ได
นั้นจะมีทอโลหะหรือวัสดุอื่นที่แข็งแรงเชื่อมตอ
ไว เพือ่ ใชเปนดามจับขณะฉีดสารเคมี ทอแข็งนี้
จะทําเปนสวนเดียวกันกับหัวฉีด (ทอแข็งซึ่งมี
หัวฉีดในตัว) หรือคนละสวน (หัวฉีดเขือ่ มตอกับ
ทอแข็งผานเกลียวหรือตัวประกบ) ก็ได ขึน้ อยูก บั
การออกแบบของผูผลิต ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการดับ
ไฟ ประเภท K หรือ F เปนการดับทีย่ อดเปลวไฟ
ไมใชดบั ทีฐ่ านเปลวไฟ ผูฉ ดี ตองถือดามจับหัวฉีด
ในตําแหน งสู ง กว าเปลวไฟขณะกําลั งลุ กโชน
หากไมมีดามจับที่ยาวพอ ผูฉีดเครื่องดับเพลิง
อาจจะไดรบั อันตรายจากไฟลวกได

เหนือเตา แตระบุใหใชเครื่องดับเพลิงสารเคมี
เปยกสําหรับดับไฟ F เทานัน้ นัน่ คือ เมื่อเกิด
ไฟไหมจากน้าํ มันรอนในหมอทอดกนลึก ใหใช
เครือ่ งดับเพลิงเคมีเปยกดับไดทนั ที โดยถือดาม
จับติดหัวฉีดพนฝอยเคมีเปยกลงบนเปลวไฟใน
ลักษณะวนเปนวงกลมไปทางใดทางหนึง่ และให
ปองกันอันตรายจากควันหรือไอน้าํ มันทีเ่ กิดขึน้
ขณะดับไฟโดยสวมเครื่องปองกันระบบหายใจ
และสวมเสื้อผาที่สามารถตานทานเปลวไฟได
ในออสเตรเลียจะคลายอังกฤษและยุโรป
นั่นคือ ใหฉีดสารเคมีเปยกลงบนเปลวไฟทันที
เมือ่ เกิดเพลิงไหม แตมบี างมาตรฐานในประเทศ
นีอ้ นุญาตใหใชคารบอนไดออกไซดดบั ไฟ Class
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K (ออสเตรเลียเรียกไฟ Class F เหมือนยุโรป)
ขณะทีฝ่ ง อเมริกาแนะนําใหหลีกเลีย่ ง สิง่ เดียวที่
เหมือนกันทั่วโลกคือ หามใชน้ําดับไฟประเภท
K หรือ F โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเกิดการปะทุ
ของเปลวไฟอยางรุนแรง หรือปฏิกิรยิ าลักษณะ
คลายการระเบิดของน้าํ มันความรอนสูง (Hot Oil
Explosive Reaction)
สําหรับขนาดของเครือ่ งดับเพลิงสารเคมี
เปยกทีน่ ยิ มใชกนั ทัว่ โลกคือขนาด 6 ลิตร ซึง่ ถือ
วา เปนขนาดมาตรฐานของเครือ่ งดับเพลิงชนิดนี้
มีความสามารถดับไฟทีเ่ กิดจากน้าํ มันรอนในหมอ
ทอดหรือกระทะกนลึกขนาดใหญทมี่ คี วามจุ 75
ลิตรขึน้ ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความจําเปนที่ตองใชเครื่องดับเพลิง
Class K
ตามความคิดของคนทั่ วไปมักเขาใจวา
เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ชนิดผงเคมีแหงอเนกประสงค
สําหรับใชดับไฟประเภท A-B-C นาจะดับไฟ
Class K หรือ F ได ดวยเชนกัน แตสถาบั น
มาตรฐานและองคกรความปลอดภัยดานอัคคีภยั
สวนใหญไมแนะนําใหใชเนือ่ งจากไมไดออกแบบ
มาเพือ่ ดับไฟ Class K หรือ F โดยตรง โดยเฉพาะ
ทีเ่ กิดขึน้ ในหองครัวเพือ่ การคา เชน รานอาหาร
ภัตตาคาร เปนตน
ด วยเหตุ ที่ น้ํามั นปรุ งอาหารและไขมั น
ทั้งที่ทําจากพืชและสัตวโดยทั่วไปมีอุณหภูมิจุด
ติดไฟดวยตัวเอง (Auto-ignition Temperature)
สูงมาก เมือ่ น้าํ มันปรุงอาหารเกิดไฟลุกแสดงวา
อุณหภูมใิ นชวงเริม่ ตนจะไมตา่ํ กวา 360 ํ C ซึง่
เปนอัคคีภยั ทีอ่ นั ตรายและดับยากทีส่ ดุ ประเภท
หนึง่ เลยทีเดียว ผงเคมีแหงเอนกประสงคทใี่ ชกนั
อยูใ นบานหรือสถานประกอบการไมสามารถทําให
เชื้อเพลิงเย็นลงได แมจะทําใหเปลวไฟลมและ
มอดลงไป แตกม็ แี นวโนมจะลุกติดขึน้ มาใหมได
เพราะความรอนยังคงมีสะสมอยูใ นปริมาณมาก
วิธดี ับไฟ Class K หรือ F ทีถ่ ูกตองตาม
มาตรฐานกําหนดตองใชเครือ่ งดับเพลิงทีท่ าํ งาน
ดวยวิธี Saponification ซึง่ กลาวไปในตอนตนวา

เปนการใชสารประเภทดาง เชน โปแตสเซียม
อะซีเตท (Potassium Acetate) โปแตสเซียม
ซิเตรท (Potassium Citrate) หรือ โปแตสเซียม
คารบอเนต (Potassium Carbonate) ฉีดลงบน
เปลวไฟทีก่ าํ ลังลุกไหมนา้ํ มันหรือไขมันในกระทะ
หรือภาชนะอืน่ ทีใ่ ชทาํ อาหาร สารดับเพลิงชนิดนี้
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนดางจะเขาไปรวมตัวกับน้าํ มัน
รอนจัดแลวเปลี่ยนใหเปนของเหลวทีม่ ีลักษณะ
เหมือนน้าํ สบูซ งึ่ ผิวหนาจะสรางชัน้ ขึน้ มาเพือ่ ปด
ไมใหออกซิเจนเขาไปรวมตัวกับเชือ้ เพลิง ขณะที่
น้าํ มันจะเย็นลงทําใหไฟคอยๆ มอดดับลงไป

สาเหตุที่ผงเคมีแหงเอนกประสงคดับไฟ
Class K ไมไดผลก็คือ ความรอนทีเ่ กิดจากการ
ลุกไหมของน้ํามันหรือไขมันไมวาจะทําจากพืช
หรือสัตวจะสูงมาก อีกทัง้ ความเปลีย่ นแปลงทาง
โมเลกุลของน้าํ มันและไขมันปรุงอาหารขณะลุก
ติดไฟทําใหผงเคมีแหงที่ฉดี ลงไปเสือ่ มคุณภาพ
และไมสามารถดับไฟได และถึงแมจะดับไดแต
มีแนวโนมทีเ่ ครือ่ งครัวจะเสียหายจนใชงานไมได
กรณีใชโฟม โดยเฉพาะหากเปนน้ํามัน
หรือไขมันทําจากพืชซึง่ มีกรดไขมันผสมอยูน อ ย
ทําใหโฟมไม สามารถสรางชั้ นเคลื อบผิ วหน า
เชือ้ เพลิงทัง้ หมดไดจงึ มีชอ งโหวทที่ าํ ใหไอสารและ
ไอน้าํ มันรอนจัดลอยขึน้ มาตลอดสงผลใหการเผา
ไหมเกิดขึน้ ตอไปไมมอดดับลงตามตองการ
ยิง่ ไปกวานัน้ ปจจุบนั บรรดาผูผ ลิตกระทะ
หรือหมอทอดแขงขันกันเรือ่ งการเก็บความรอน
เพื่อประหยัดพลังงาน โดยเนนใหรอนเร็วและ
รอนนาน และเนื่องจากน้าํ มันพืชมีอุณหภูมจิ ุด
ติดดวยตัวเองสูงกวาน้ํามันที่ทําจากไขมันสัตว
เมือ่ ไฟไหมนา้ํ มันพืชแสงวาอุณหภูมิขณะนั้นสูง
มากและกระทะหรือหมอทอดจะยังคงรอนจัด
ตอไปเนื่องจากเก็บความรอนไดดี ดวยเหตุนี้
ผงเคมีแหงจึงไมสามารถปองกันการลุกติดขึ้น
มาใหมของไฟน้ํามันพืชได ตราบเทาที่กระทะ
หรือหมอทอดยังรอนจัด น้ํามันพืชมีไอกาสลุก
ติดไฟขึ้นมาไดอีกครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง จาก
การทดสอบ ผงเคมีแหงไมผานในจุดนี้เพราะ
ไมสามารถทําใหนา้ํ มันและเครือ่ งครัวทีเ่ กิดเหตุ
เย็นลงได เชนเดียวกับโฟมทีไ่ มสามารถสรางชัน้
โฟมขึ้ นมาเคลือบหนาเชื้ อเพลิงเนื่ องจากเกิด
ความรอนสูงตอเนือ่ ง
ดวยเหตุผลขางตน สถาบันมาตรฐาน
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ดานอัคคีภยั จึงกําหนดใหใชวิธี Saponification
ดับไฟ โดยใชสารทีเ่ รียกวา “สารเคมีเปยก” (Wet
Chemical) ดับไฟ Class K ทัง้ ในรูปของเครือ่ ง
ดับเพลิงชนิดยกหิ้วและระบบดับเพลิงประจําที่
คลุมเหนือเตา (Hood Fixed Fire Suppression
Systems) Type I เชนระบบของ Ansul เปนตน
สารดับเพลิงประเภทดางทีเ่ รียกวา “สาร
เคมีเปยก” (Wet Chemical) ไดรั บการขึ้ น
บัญชีใหเปนสารดับเพลิง Class K หรือ F สําหรับ
หัองครัวของรานขายอาหารดวยคุณสมบัตทิ แี่ ม
จะสัมผัสความรอนสูงแตก็ยังรักษาสถานภาพ
ของความเปนฟองโฟม (สบูเ หลว) ซึง่ สามารถ
กอชั้นโฟมขึ้นมาคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงไวได ที่
สําคัญคือ น้าํ และฟองสบูท เี่ กิดจากกระบวนการ
Saponification สามารถทําความเย็ นให กั บ
เชือ้ เพลิง (น้ํามันหรือไขมัน) ทีก่ ําลังลุกไหมได
โดยไมทาํ ความเสียหายใหกบั เครือ่ งครัวแตอยางใด
เครือ่ งดับเพลิง Class K ทีม่ ีขายทัว่ ไป
ขางในบรรจุดว ยสารเคมีเปยกหรือสารมีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเทา ใชดบั ไฟในครัวโดยเฉพาะและไมตอ ง
ใชสารดับเพลิงชนิดอื่นเขามารวม
ขอพิจารณาในการเลือกใชเครืองดั
่ บเพลิง
สารเคมีเปยก
ประเด็นหลักคือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ
เนือ่ งจากเปนเครือ่ งดับเพลิงชนิดพิเศษใชเฉพาะ
งาน ไมสามารถใชอยางอืน่ ทดแทนได ดังนัน้ ตอง
เลือกใชของทีไ่ ดรบั มาตรฐาน เชน UL (สหรัฐฯ)
BS EN (อังกฤษ) หรือ CE (สหภาพยุโรป) เพราะ
คําวา ไดรบั มาตรฐานจากสถาบันมีชอื่ เสียงและ
เปนทีย่ อมรับสามารถจะใชเปนเครือ่ งรับประกัน
ตัวเครื่องดับเพลิงที่เราเลือกไดวามีคุณภาพสูง
ทัง้ นี้ ควรพิจารณาเงือ่ นไขอืน่ ๆรวมดวย เชน
 มีการรับประกันอายุการใชงานอยาง
นอย 5 ป

Wet Chemical (Saponification)

ตัวเครือ่ งดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
ทําจากวัสดุที่ไมกัดกรอน เนื่องจากในหองครัว
มีความชื้นสูง
 เครื่องดับเพลิงเคมีเปยกควรเลือกจะ
ใชขนาดระหวาง 3-6 ลิตร เนือ่ งจากมีน้ําหนัก
เหมาะสมในการใชงาน แตจะเปนขนาดใดนั้น
ขึ้นอยูกับขนาดของหองครัวและปริมาณน้ํามัน
ที่ใชอยูตามปกติ
 มีที่ รองรับมั่ นคงแข็งแรง ไม วาจะใช
แขวนหรือตัง้ กับพืน้
 อ านคําแนะนําการใช ง านของผู ผ ลิ ต
ใหเขาใจกอนฉีดสารดับไฟและตองทําดวยความ
ระมัดระวัง
 ห า มใช น้ํ า ดั บ ไฟ Class K หรื อ F
ยกเวนฝอยน้าํ ละเอียด (Water Mist)
 ขณะฉีดดั บไฟ ระวังอยาให ควันหรือ
ไอสารเขาตาหรือจมูก ถาทําได ใหสวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจที่เหมาะสมไวตลอดเวลา


ขอกําหนดเครือ่ งดับเพลิง Class K
มาตรฐาน NFPA 10; Standard for
Portable Fire Extinguishers ฉบับป 2013
มีขอ กําหนดเกีย่ วเครือ่ งดับเพลิง Class K ไวดงั นี้
 ใช ปองกันเครื่ องครั วที่ ใชตั วกลางใน
การปรุงอาหารที่ติดไฟได (น้ํามันและไขมันที่
ทําจากพื ชหรื อสั ตว ) โดยต องติดปายระบุ ให
ชัดเจนวาเปนเครือ่ งดับเพลิงใชดบั ไฟ Class K
 เครือ
่ งดับเพลิง Class K ผลิตหลังวันที่
1 มกราคม ป 2002 ตองไมใชหัวฉีดชนิดติด
ปลายทอยาวที่ตอไปจากสายฉายฉีดเดิม
 เครือ
่ งดับเพลิง Class K ใชสาํ หรับดับ
ไฟในครัวที่ เกิ ดจากการจุ ดติ ดของน้ํามั นและ
ไขมันเทานัน่ ถาไมใชเครือ่ งดับเพลิง Class K
นําออกไปจากหองครัว
 ในห อ งครั ว ที่ ไ ด รั บ การปกป อ งด ว ย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตองมีปา ยอยูใ กลๆ กับ
ตัวเครือ่ งดับเพลิงทีร่ ะบุขอ ความวา “เปดระบบ
ใหทาํ งานกอนจะใชเครือ่ งดับเพลิงนี”้
ในสวนของการติดตัง้ ตาม NFPA 10 ให
ปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
 ใหติดตัง้ เครือ
่ งดับเพลิง Class K ใน
บริ เวณที่ มี แนวโน มจะเกิ ดเพลิ งไหม จาก
น้ํามันและไขมันทําจากพืชและสัตว
 ระยะหางระหวางจุดจะเกิดเพลิงไหม
Class K กับเครื่องดับเพลิงตองไมเกิน 30 ฟุต
(9.1 เมตร)
 เตาปรุงอาหารที่ใชเชื้อเพลิงประเภท
ของแข็งทั้งหมด (ไมวา จะยูใ ตฮูดหรือไมก็ตาม)
ซึง่ มีปริมาตรของสวนทีใ่ หความรอนนอยกวา 5
ลูกบาศกฟตุ (0.14 ลูกบาศกเมตร) ขัน้ ต่าํ ตองมี
เครือ่ งดับเพลิงประเภทน้าํ ทีม่ รี ะดับความสามารถ
ในการดับไฟ 2-A หนึ่งเครื่อง หรือเครื่องดับ
เพลิงสารเคมีเปยกขนาด 1.6 แกลลอน (ลิตร)
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ทีม่ ีความสามารถในการดับไฟ Class K
1 เครือ่ ง
 สารเคมีเปยกและน้ําฝอยละเอียดไม
สามารถนํากลับมาใชใหมได
 หากเครื่องดับเพลิงสารเคมีเปยกหรือ
ฝอยน้ําละเอี ยดถู กใช ไปบางส วน ที่ เหลื อใน
เครือ่ งตองทิง้ ไปใหหมด
 เครื่องดับเพลิงสารเคมีเปยกหรือฝอย
น้าํ ละเอียดจะตองทิง้ ไป แลวเติมใหมในชวงทํา
ทดสอบแรงดันน้าํ (Hydrostatic Test) สําหรับ
ถังบรรจุ
 ตองเติมสารดับเพลิงเฉพาะชนิดทีร
่ ะบุ
ไวในปายติดขางถังเทานัน้
การฝกใชงาน
เครือ่ งดับเพลิงสารเคมีเปยกสําหรับดับไฟ
ประเภท K หรือ F มีจุดประสงคเพือ่ ใชดับไฟที่

เกิดจากน้ํามันที่ใชปรุงอาหารทั้งน้ํามันพืชและ
น้าํ มันสัตว รวมไปถึงไขมันชนิดตางๆ จากการ
ทอด ปง ยาง อบ ผัด ฯลฯ เมื่อเพลิงไหมเกิดขึน้
ณ จุดใดจุดหนึง่ หากไมรบี ดับโดยเร็วก็มกั จะเกิด
การลุกลามอยางรวดเร็ว เนือ่ งจากในหองครัวมี
บรรยากาศเต็มไปดวยละออง ไอสารน้าํ มัน รวม
ไปถึงคราบหรือเศษไขมันทีจ่ บั ตัวเปนกอนซึง่ ลวน
เปนเชือ้ เพลิงอยางดี ในสหรัฐอเมริกา บังคับให
ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติคลุมจุดที่มีความ
เสีย่ งจะเกิดไฟไหมในครัว และเพือ่ ใหปลอดภัย
สูงขึน้ ไดกาํ หนดใหตดิ ตัง้ เครือ่ งดับเพลิงประเภท
K (สารเคมีเปยก) ไวในหองครัวอีก 1 เครือ่ ง
สําหรับใชดบั ไฟเกิดจากน้าํ มันปรุงอาหารในระยะ
ประชิดเพือ่ ยับยั้งไมใหเกิดการลุกลาม ผูทจี่ ะใช
เครื่องดับเพลิงดังกลาวซึ่งเปนแบบยกหิ้วก็คือ
ผูท าํ งานอยูใ นครัวขณะเกิดเหตุเพลิงไหมนนั่ เอง
ดังนัน้ จึงมีความจําเปนจะตองมีการฝกผูท าํ งาน
ในครัวทุกคนไมวา จะเปนพอครัว ผูช ว ย หรือแม
กระทั่งคนหั่นผักใหสามารถใชเครื่องดับเพลิง
ได และมีการฝกซอมเปนระยะๆ ในชวงเวลาที่

เหมาะสม
ดังไดกลาวไปแลว การฉีดสารเคมีเปยก
เพือ่ ดับไฟจากน้ํามันหรือไขมันขณะปรุงอาหาร
โดยเฉพาะการฉีดแบบอังกฤษจะมีความแตกตาง
จากการฉีดเครือ่ งดับเพลิงธรรมดาทัว่ ไป นัน่ คือ
จะฉี ดลงบนเปลวไฟในลั ก ษณะพ น หรื อ โรย

ละอองสารเคมีลงมาอยางชาๆ ใหทวั่ ถึง ดังนัน้
จึงตองแยกการฝกฉีดเครื่องดับเพลิงประเภทนี้
ออกมาตางหาก และมีมาตรการเฉพาะในการ
เตือนใหรับรูวา การใชเครื่องดับเพลิงชนิดสาร
เคมีเปยกสําหรับดับไฟในครัวมีลักษณะพิเศษ
ไมเหมือนกับเครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหง ผงแหง
ดับไฟโลหะ คารบอนไดออกไซด หรือโฟม
หมายเหตุ การฉีดเครื่องดับเพลิงชนิด
สารเคมีเปยกตามแบบอเมริกนั จะใชวธิ ฉี ดี ไปยัง
ฐานของไฟในระยะ 8 ฟุต (2.4 เมตร) และฉีด
จนหมดถัง อยางไรก็ตาม เครือ่ งดับเพลิงประเภท
K บางยีห่ อของสหรัฐฯ ใชวิธฉี ีดแบบอังกฤษ จึง
ตองศึกษาวิธีฉีดใหละเอียดกอนนําไปใชงาน
ประเด็นสําคัญก็คือ ผูไดรับการฝกใหใช
เครือ่ งดับเพลิงประเภท K หรือ F เปนคนทํางาน
ในครัวทัง้ สิน้ ดังนัน้ จะตองทําใหทกุ คนตระหนัก
ถึงความสําคัญในการฝกซอมตามตารางเวลา
และตืน่ ตัวอยูเ สมอเมือ่ มีการปรุงอาหารทีใ่ ชนา้ํ มัน
เปนจํานวนมาก เนือ่ งจากเมื่อเกิดเพลิงไหมขนึ้
มา คนในครัวเทานัน้ จะจัดการระงับเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ พนักงานจากแผนกอื่นอาจไม
สามารถชวยอะไรไดมากเพราะใชเครือ่ งดับเพลิง
ประเภท K หรือ F ไมเปนหรือไมชาํ นาญ
บทสรุป
เครื่องดับเพลิงสารเคมีเปยกใชสําหรับ
ดับไฟประเภท K (อเมริกา) หรือประเภท F
(ยุโรปและออสเตรเลีย) ซึ่งเปนไฟเกิดจากการ
ลุ ก ไหม ของน้ํา มั นและไขมั นที่ ใช ปรุ ง อาหาร
ไมวาจะเปนน้ํามันพืช น้าํ มันสัตว รวมถึงไขมัน
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สาธิตการลุกไหมอยางรวดเร็วของไฟ Class K

ประเภทสารเคมีเปยกไวใชดบั ไฟอันอาจจะเกิด
ขึ้นไดทุกเมื่อขณะทําการปรุงอาหาร
ในสหรัฐฯ ใหถือวาเครือ่ งดับเพลิงชนิดนี้
เปนอุปกรณเสริมในหองครัวซึ่งไดติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตคิ ลุมเหนือเตา (Hood System)
ไวแลว โดยใหฉีดดับไฟหลังจากระบบดับเพลิง
อัตโนมัตเิ ริม่ ตนทํางาน สวนในอังกฤษและยุโรป
ทัง้ หมด รวมถึงออสเตรเลีย ไมมีขอ กําหนดใน
ประเด็นนี้ เพียงแตระบุใหใชดับไฟน้ํามันปรุง
อาหารทั นที ที่ เกิ ดเหตุ การณ โดยใช วิ ธี ตามที่
ไดรับการฝกอบรมมาและใหมีการฝกซอมการ
สาธิตดับไฟ Class K

ปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ํา
ของไฟ Class K

กระทะทอดกนลึกซึงใช
่ นา้ํ มันในปริมาณมาก
สารเคมีทใี่ ชคอื “กลุม สารโปแตสเซีย่ ม”
อาทิเชน โปแตสเซียมอะซีเตรท โปแตสเซียม
คารบอเนต หรือโปแตสเซียมซีเตรท บรรจุไวใน
ถังทั้งแบบสะสมแรงดันและแบบชองบรรจุ แต
แบบสะสมแรงดันจะไดรบั ความนิยมสูงกวาเพราะ
ใชงานงาย สะดวก อีกทัง้ ราคาไมสงู มากนัก
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปไมอนุญาตให
ใชสารดับเพลิงอื่นนอกเหนือจากสารเคมีเปยก
ทําการดับไฟจากน้ํามันปรุงอาหาร (มีอีกทาง
เลือกหนึ่งที่อนุญาตคือใชผาคลุมดับเพลิงซึง่ ไม
ใชสารดับเพลิงแตอยางใด) การใชนา้ํ เปนเรือ่ ง

ตองหาม เพราะอาจเกิดการลุกไหมรุนแรงหรือ
ระเบิดได ขณะทีอ่ อสเตรเลียยินยอมใหใชเครือ่ ง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปนทางเลือกทีส่ าม
ตอจากเคมีเปยกและผาคลุมดับเพลิง
เครือ่ งดับเพลิงเคมีเปยกดับไฟประเภท K
หรือ F มีวิธีฉีดแตกตางจากเครื่องดับเพลิงผง
เคมีแหง คารบอนไดออกไซด หรือโฟม กลาวคือ
ฉีดบริเวณเหนือเปลวไฟใหฝอยละเอียด (Mist)
ของเคมี เปยกพ นลงมาที่ เปลวไฟ (ตามแบบ
ยุโรป) จากนัน้ สารเคมีเปยกจะทําปฏิกริ ิยากับ
น้ํามันรอนที่กําลังลุกไหมโดยแปรสภาพน้ํามัน
ใหกลายเปนสวนผสมลักษณะเหมือนสบูเ หลวที่
มีความเขมขนสูงซึง่ บริเวณผิวหนาทีส่ มั ผัสอากาศ
จะค อยๆ แข็ ง ตั วกลายเป นแผ นฟ ล มป ดกั้ น
น้ํามันรอนที่อยูดานลางไมใหสัมผัสกับอากาศ
(ออกซิเจน) ดานบน อีกทั้ง ขณะเกิดปฏิกิรยิ า
ดังกลาว สารเคมีดดู ซับความรอนจากน้าํ มันนํา
มาสรางสวนผสมใหมทําใหน้ํามันเย็นลง และ
ดวยเหตุทนี่ า้ํ มันไมสามารถสัมผัสกับออกซิเจน
และมีอณ
ุ หภูมลิ ดลงดังกลาวเทากับเปนการตัด
วงจรการเผาไหมอยางนอย 2 วงจรคือออกซิเจน
และความรอน ทําใหไฟดับลงไปและไมสามารถ
ลุกติดขึน้ มาใหมได
มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภยั ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
กําหนดใหหองครัวของหองอาคาร ภัตตาคาร
หรือสถานบริการลักษณะใกลเคียงซึ่งใชน้ํามัน
ทอดอาหารในปริมาณมากติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง

ใชเครือ่ งดับเพลิงชนิดนีต้ ามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ไวในแผนดับเพลิงของสถานประกอบการนั้น
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