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ไฟไหมน้าํมันปรุงอาหารหรือไฟ Class K
ตามขอกาํหนดใน NFPA 10 เปนเพลิงไหมครัว
หรือเคร่ืองครัว (K คือ Kitchen หมายถงึหองครัว
แตในประเทศอังกฤษ ยุโรปเกือบท้ังหมด และ
ประเทศออสเตรเลียเรียกวา “ไฟประเภทเอฟ :
Class F Fire” (F คือ Fat หมายถงึไขมัน) เร่ิมตน
จากการลุกไหมของน้าํมันปรุงอาหารและไขมัน
ท้ังชนิดทําจากพืชและสัตว เม่ือเชื้อเพลิงหรือ
ตัวกลางเหลานีส้มัผสัความรอนสงูขณะปรุงอาหาร
จะดวยต้ังใจหรือเปนอุบติัเหตุกต็าม จะเกิดการ
ลุกไหมอยางรุนแรง เปลวไฟลุกทวมภาชนะและ
พุงข้ึนเหนอืเตาเแลวจดุติดเชือ้เพลิงท่ีอยูใกลเคียง

ตอเนือ่งจนกลายเปนไฟขนาดใหญ
โดยสถานะของน้าํมันปรุงอาหารและไขมัน

ตางๆ คือเชือ้เพลิงชัน้ดี เม่ือไดรับความรอนใน
ปริมาณสูงหรือสัมผัสเปลวไฟขณะปรุงอาหาร
ไมวาจะเปนทอด ผดั หรือยาง จะเกดิการลุกไหม
เปนเปลวไฟขนาดใหญโดยจะไหมไปจนกวาน้าํมัน
จะหมดหรือนําออกมาไมใหสัมผัสเปลวไฟ แต

เกิดข้ึนขณะปรุงอาหาร โดยพอครัวขาดความ
ระมัดระวังในการปรุงอาหาร หรืออยูในลักษณะ
ไมพรอมจะปฏิบติังาน เชน งวงนอนหรือมึนเมา
ขณะมีการใชน้ํามันทอดอาหารอยูนั้นอาจจงใจ
หรือเผลอไผลทําใหน้าํมันหกไปราดเปลวไฟหรือ
หันหลังใหกระทะท่ีมีน้าํมันจนรอนจดักระท่ังเกดิ
ไฟลุก เชนเดียวกับตะแกรงยางเนื้อติดมันเม่ือ
ไมมีการควบคุม เนื้อและไขมันอาจจะไหมจน
เปลวไฟทวมและลามไปติดสิ่งท่ีอยูใกลเคียงได

อะไรกต็ามท่ีเปนน้าํมันหรือไขมันลวนเปน
เชือ้เพลิงข้ันดีซึง่เรียกวา เชือ้เพลิง Class K เม่ือ
สมัผสัความรอนไมวาจะโดยเจตนาจากลีลาการ
ปรุงอาหารท่ีมีความเสีย่งหรือเกดิจากอุบติัเหตุท่ี
ไมไดต้ังใจ รวมไปถึงการไมเฝาดูหรือปลอยให
ภาชนะท่ีมีน้าํมันอยูขางในรอนจดั สิง่ท่ีจะเกดิข้ึน
ก็คือการลุกติดไฟของน้ํามันหรือไขมันท่ีเปน
เชือ้เพลิงในครัวนั่นเอง

ไฟไหมน้าํมันไมวาจะทําจากพชืหรือสตัว
หรือบรรดาไขมันหรือแมแตเนย เปนจุดเร่ิมตน
ของการเกดิอัคคีภัยรายแรงในครัว ถาไมรีบดับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ เปลวไฟจะลุกทวม
แลวไหมเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ในบริเวณนั้นท่ีเต็มไป
ดวยคราบน้าํมันหรือไขมันเกาะติดตามจดุซอนเรน
รวมไปถงึเชือ้เพลิงท่ีไมเกีย่วของน้าํมันหรือไขมัน
จากไฟท่ีลุกทวมกระทะหรือตะแกรงจะกลายเปน
อัคคีภัยท่ีทําลายเคร่ืองครัวและหองครัวท้ังหมด
หรืออาจเลวรายจนถงึข้ึนไหมบานท้ังหลัง หาก
ไมสามารถดับไฟท่ีเกิดข้ึนในชวงเร่ิมตนไมได

สาเหตุการเกิดไฟไหมในครัว สวนใหญ

จะเกดิความเสยีหายอยางใหญหลวงตามมาแนนอน
เพราะไฟจะไหมทุกอยางท่ีขวางหนาไมเวนแมแต
บานหรืออาคารท้ังหลัง

ไมวาจะเปนแมครัว พอครัว หรือคนปรุง
อาหารมืออาชีพในบานหรือสถานประกอบการ
ตางๆ จะตองเตือนตัวเองทุกคร้ังท่ีเขาครัวใน
ประเด็นสําคัญเพือ่ปองกนัไฟไหมดังตอไปนี้

1. ต่ืนตัวอยูตลอดเวลา หากงวงนอน
หรือมึนเมา อยาใชเตาไฟหรือเคร่ืองปงยาง
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2. ตองอยูภายในครัวขณะกาํลังทอด ปง
ตม ยาง ฯลฯ

3. หากกาํลังเค่ียว อบหรือยางอาหาร ให
ตรวจสอบเปนประจํา คุณจะตองอยูภายในครัว
ขณะปรงุอาหารและใชนาฬิกาจบัเวลาการทาํอาหาร

3. นําสิ่งติดไฟได เชน ถุงมือกันรอน
เคร่ืองใชในครัวท่ีเปนไม ผาขนหนเูช็ดมือ หรือ
ผามานออกหางจากเตาไฟ

เมือ่เกิดไฟไหมขึน้ภายในครวั ใหปฏบัิติ
ตามขัน้ตอนดงัตอไปนี้

1. ออกไปจากหองครัวพรอมปดประตู
ไลหลังเพือ่จํากัดเพลิงไหมใหอยูแตภายในหอง

2.แจงหนวยดับเพลิงใหเขามาระงับเหตุ
3.หากตัดสินใจจะดับไฟ ตองแนใจวา

คนอ่ืนๆ ภายในหองไดออกไปแลว และตัวคุณ
เองมีทางออกเตรียมไวแลว

4. กรณีเปนไฟไหมไขมันขนาดเล็ก ใช
ฝาปดกระทะแลวเล่ือนไปมาเพือ่ใหเปลวไฟมอด
พรอมปดเตา จากนัน้ปดฝาท้ิงไวใหเยน็ หากเปน
ไฟลุกเหนอืเตา (ใหปดเตาทันที ไมวาจะใชแกส
หรือไฟฟา) จากนั้นออกจากหองแลวปดประตู

ขอควรพิจารณาในการปรงุอาหารดวยนํ้ามนั
น้าํมันเปนเคร่ืองปรุงสาํคัญในการประกอบ

อาหารแทบทุกชนิด เรียกวาเปนปจจัยหลัก
ประจาํหองครัวสมัยใหมเลยทีเดียว ไมวาจะเปน
การปรุงในลักษณะใดท้ังทอด ปง ผดั ยาง ลวน
ตองใชน้ํามัน (น้าํมันพืช น้ํามันสตัว รวมไปถึง
ไขมัน และเนย ฯลฯ) เปนสวนผสมเสมอ และ
เนื่องจากน้ํามันสามารถลุกติดไฟไดและทําให
เกดิอัคคีภัยรายแรง ดังนัน้ขณะปรุงอาหารดวย

น้ํามันตองคํานึงถึงความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ดังตอไปนี้

1. ขณะทอดอาหารดวยน้าํมันดวยภาชนะ
วางบนเตาไฟ  ผูทําอาหารตองอยูในครัว ไมควร
ออกไปขางนอกหรือท่ีอ่ืนโดยท้ิงสิง่ท่ีทําอยูไว แม
ในชวงเวลาสัน้ๆ กต็าม

2. จบัตามองสิง่ท่ีกาํลังทอดดวยน้าํมันไว
ตลอดเวลา หากเห็นควันลอยข้ึนมาหรือมีกล่ิน
ไหมแมเล็กนอย ใหรีบปดเตาทันทีและ/หรือยก
ระทะลงจากเตาอยางระมัดระวัง เพราะนี่คือ
สญัญาณอันตรายท่ีบงบอกวาน้าํมันกาํลังรอนจดั
และจะมีเปลวไฟลุกข้ึนบนกระทะตามมาท้ังท่ี
น้าํมันไมไดสัมผสัเปลวไฟ แตดวยความรอนสูง
สามารถทําใหน้ํามันในกระทะลุกไหมได

เม่ือตองการทอดหรือผดัตองรอใหกระทะ
คอยๆ รอนข้ึนจนถงึอุณหภูมิท่ีตองการ  หยอน
อาหารลงไปในกระทะอยางชาๆ และเบาๆ เพือ่

ไมใหน้าํมันกระเด็น ท้ังนีค้วรมีฝาปดกระทะหรือ
หมอทอดไวขางๆ เม่ือมีไฟลุกกลางกระทะ ใหใช
ฝาครอบแลวปดเตา อยาเปดฝาออก เพราะไฟ
อาจลุกข้ึนมาอีก ปดฝาไวเปนเวลานานหรือจน
กวาจะแนใจวาไฟดับสนทิและกระทะเยน็ลงแลว
ขณะไฟลุกในกระทะหรือหมอทอดอยาสาดน้ํา
เขาใสไฟหรือใชเคร่ืองดับเพลิงธรรมดาฉีดดับไฟ

หากปดฝาแลวไฟไมดับหรือคุณไมสะดวก
ท่ีจะใชฝาปดเปลวไฟ ใหบอกทุกคนออกไปจาก
ตัวบาน จากนั้นโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
ทองถิน่เขามาระงบเหตุ

ขอเทจ็จรงิและขอมลูสาํคญั
ขอมูลการคนควาวิจยัของคณะกรรมการ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพือ่การบริโภคแหง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Product Safety
Commission) ระบ ุ76% ของการไหมเหนอืเตา
หรือขางเตาเร่ิมตนท่ีการลุกติดไฟของอาหารโดย
43% เร่ิมตนท่ีน้าํมันปรุงอาหาร 33% เร่ิมตน
ท่ีปลาหรือเนื้อ

ท้ังนี ้63% ของไฟไหมเหนือเตาหรือขาง
เตาเร่ิมตนท่ีการปรุงอาหารโดยการทอด และ
55% ของผูไดรับบาดเจบ็ไมสาหัสจากเหตุไฟไหม
ระหวางการปรุงอาหารท่ีไดรับแจงเหตุระหวาง
ป 2005-2009 เปนผูไดรับบาดเจ็บเนือ่งจาก
พยายามดับไฟดวยตัวเอง โดย 1 ในทุก 4  ราย
ท่ีแจงเหตุไฟไหมบานระหวางป 2007-2011
เร่ิมตนจากไฟไหมไขมันหรือคราบเหนียวของ
ไขมันมีลักษณะเหมือนจาระบี และ 1 ในทุก 3
รายท่ีไดรับบาดเจบ็จากไฟไหมเปนผลมาจากไฟ
ลักษณะดังกลาวนี้
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จากบทความเผยแพรของสมาคมปองกนั
อัคคีภัยแหงสหรัฐอเมริกา (NFPA) ระบ ุไฟไหม
ในครัวสวนใหญเกดิจากสาเหตุการปรุงอาหารท่ี
ขาดการเอาใจใส (Unattended Cooking) โดย
ปลอยใหน้ํามันหรือไขมันบนกระทะหรือหมอ
รอนจดักระท่ังน้าํมันหรือไขมันลุกติดไฟแลวลาม
ไปไหมสวนอ่ืนๆ ของหองครัว จุดเกิดเหตุสวน
ใหญเร่ิมตนท่ีภาชนะวางเหนือเตามากกวาจุด
อ่ืนๆ ฉะนั้น อันตรายท่ีตองเฝาระวังขณะปรุง
อาหารในครัว ไดแก น้าํมันหรือไขมันท้ังท่ีทํามา
จากพืชและสัตว ความรอนของภาชนะท่ีใชปรุง
โดยเฉพาะการทอด หากปลอยใหภาชนะท่ีมี
น้ํามันรอนจดัเปนเวลานานกเ็ปนไปไดท่ีน้าํมัน
จะลุกเปนเปลวไฟพุงข้ึนขางบนแลวลามไปยัง
ดานขาง ทําใหสวนอ่ืนๆ ของครัวเกิดไฟไหมได
อีกสาเหตุหนึ่งคือการพลิกแพลงวิธีปรุงอาหาร
ท่ีมีแนวโนมทําใหน้าํมันหกหรือสมัผสักบัเปลวไฟ
โดยตรงท่ีเรียกกันวา “อาหารไฟแดง” หรือ
“อาหาร ไฟลกุ” ท่ีนยิมทํากนัในบางกลุมโดยให
เปลวไฟแลบเขาไปในกระทะท่ีมีน้ํามันรอนจัด
ซึง่ไฟจะลุกโชนทวมกระทะทําใหอาหารสกุภายใน
เวลาท่ีรวดเร็ว แตหากไมชาํนาญหรือขาดความ
ระมัดระวังจะเปนอันตรายมาก เปลวไฟท่ีลุก
ทวมกระทะจะพุงข้ึนไปขางบนและจดุติดวัสดุท่ีมี
คราบไขมันเคลือบและวัสดุติดไฟงายอ่ืนๆ เกิด
เปนเพลิงไหมลุกลามไปท่ัวท้ังหองครัวและขยาย

ตัวไปยงัสวนอ่ืนๆ รวมถึงตัวบานท้ังหมดได
การดบัไฟ Class K
เนือ่งจากไฟ Class K มีความรอนสงูกวา

ไฟ Class B ท่ีเกดิจากของเหลวไวไฟและน้าํมัน
เชื้อเพลิง ดังนั้นจึงไมสามารถนําวิธีการดับไฟ
Class B มาใชดับไฟ Class K ได และถงึแมจะมี
สารดับเพลิงบางชนดินาํมาใชได แตตองเปนไฟ
Class K เกดิบนเตาไฟมีท่ีคลุม (Hood) ดานบน
โดยสารดับเพลิงนั้นจะติดออกซิเจนและทําให
เปลวไฟมอดลง

จุดอันตรายท่ีสุดของการดับไฟ Class K
คือการกระฉอกหรือกระเด็นของน้าํมันท่ีรอนจดั
สามารถทําใหเกดิการบาดเจบ็สาหัสได ผูท่ีจะทํา
การดับไฟ Class K ดวยตัวเองตองคํานงึถงึจดุนี้
ดวย สําหรับนักดับเพลิงอาชีพ การจะเขาไป
ระงับเหตุตองสวมชุดปองกนัท่ีรัดกมุทุกคร้ัง

สารดบัเพลงิ Class K
ในการดับไฟประเภท K หรือประเภท F

มาตรฐาน ท้ังในสหรัฐอเมริกา (NFPA 10) และ

ยโุรป (BS EN 3) ระบตุรงกนัคือ ใหใชเคร่ืองดับ
เพลิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะในการดับไฟประเภทนี้
โดยตรงเทานั้น ซึ่งไดแก สารเคมีเปยก (Wet
Chemical) อาทิเชน โปแตสเซียมอะซีเตรท
โปแตสเซยีมคารบอเนตหรือโปแตสเซยีมซเีตรท
สวนในออสเตรเลีย นอกจากจะใชเคมีเปยกแลว
ยังใหใชคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดดวย แต
สถานประกอบการรานอาหารสวนใหญเลือกใช
สารเคมีเปยกเปนหลัก เนือ่งจากมีขอพิสจูนท้ัง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติแลววา สารเคมีเปยก
สามารถดับไฟท่ีเกดิจากน้าํมันรอนจากปรุงอาหาร
ไมวาจะเปนน้ํามันพชื น้าํมันสตัว หรือไขมันใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด

สําหรับสารเคมีเปยก นอกจากจะใชดับ
ไฟประเภท K หรือ F โดยตรงแลว ยังใชดับไฟ
ประเภท A ไดดวยเชนกนั ดังนัน้ เคร่ืองดับเพลิง
สารเคมีเปยกสวนใหญระบคุวามสามารถในการ
ดับไฟเปน A-K เชน UL rated 2-A:K (เคร่ือง
ดับเพลิง PYRO-CHEM ขนาด 6 ลิตร)

สารเคมเีปยกดบัไฟดวยปฏกิิรยิาเคมี
สารดับเพลิงชนดิอ่ืนไมสามารถจะทําให

น้ํามันรอนจากการปรุงอาหารเย็นลงได แยไป
กวานัน้ อาจจะทําใหน้าํมันกระฉอกเกดิเปนไฟ
ลามไปยงัจดุอ่ืนๆ หรือลวกตัวนกัดับเพลิงไดรับ
บาดเจ็บ แตหากไมใชเคร่ืองดับเพลิงสารเคมี
เปยก มีอีกวิธีหนึ่งซึง่ไมเกีย่วกบัเคร่ืองดับเพลิง
นัน่คือใชผาหมดับไฟ (Fire Blanket) นอกเหนอื
จากสารเคมีเปยกและผาหมดับไฟแลว อยา
พยายามใชสิง่อ่ืนใดดับไฟประเภทนี ้โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไฟท่ีเกิดจากน้ํามันในหมอทอดทองลึก
ขนาดใหญ (Deep Flat Fryer)

ท้ังนี้  สารเคมีเปยกดับไฟโดยการทํา
ปฏิกริิยาเคมีท่ีเรียกวา กระบวนการสลายไขมัน
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ใหกลายเปนสบูเหลว (Saponification) กลาวคือ
เคมีท่ีใชเปนสารดับเพลิงจะทําปฏิกิ ริยากับ
น้าํมันท่ีรอนจดัจนน้าํมันขนและหนดืข้ึนลักษณะ
เหมือนสบูเหลว จากนัน้บริเวณผวิหนาจะกอตัว
เปนฟลมหนาปดสวนลางไวอยางมิดชดิ โดยชัน้
ฟลมจะกั้นไมใหน้ํามันรอนสัมผัสกับออกซิเจน
ซึง่จะยบัยัง้ไมใหมีการลุกไหมไดอีกตอไป ไฟจงึ
ดับลงไปและไมลุกติดข้ึนมาใหม

ในระหวางท่ีเกดิปฏิกริิยา Saponification
เพือ่แปรสภาพน้ํามันรอนใหกลายเปนสบูเหลว
และแข็งตัวเปนชัน้ฟลมหนาบริเวณผวิหนา จะมี
การดูดซบัความรอนออกจากน้าํมันทําใหน้าํมัน
เยน็ลงอยางชาๆ ดังนัน้ ในชวงเร่ิมตนของการ
ดับไฟ แมเปลวไฟจะลมลงไปและไมลุกติดข้ึนมา
ใหม แตความรอนของน้าํมันยังคงมีอยูในระดับ
สงูซึง่เปนอันตรายตอนกัดับเพลิง จงึควรใชความ
ระมัดระวัง อยาใหน้ํามันกระฉอกหรือหกราด
สวนของรางกายท่ีไมมีเคร่ืองปองกนั

ดังท่ีกลาวไปแลววา สารเคมีเปยกยัง
สามารถดับไฟประเภทเอไดดวย แตตองเปน

กระบวนการทาํงานของเครือ่งดบัเพลงิ
สารเคมเีปยก

สารเคมีเปยกจะดับไฟท่ีเกดิจากน้าํมันรอน
ขณะปรุงอาหารดวยการแยกเชื้อเพลิง (น้ํามัน
หรือไขมัน) ออกจากออกซเิจน (อากาศ) ทําให
กระบวนการเผาไหมถกูตัดขาด พรอมกนันัน้จะ
ลดความรอนโดยการดูดซับเพื่อเปล่ียนแปลง
ไขมันใหกลายเปนสารประกอบมีลักษณะเหมือน
สบูเหลว ในลักษณะนีน้อกจากจะทําใหไฟดับลง
อยางเด็ดขาดแลวยังชวยไมใหไฟลุกติดข้ึนใหม
เนือ่งจากไขมันจะมีสภาพท่ีไมเปนเชือ้เพลิงและ
มีความรอนนอยลงจนไมสามารถลุกไหมไดอีก
ตอไปแมจะสัมผสัออกซิเจนอีกคร้ังก็ตามที

ลักษณะของเคร่ืองดับเพลิงเคมีเปยก
ตามสิทธบิัตร Portable wet chemical fire Wet
Chemical (UK) extinguisher, US Patent
6527058 Issued on March 4, 2003) ระบวุา
เปนเคร่ืองดับเพลิงแบบใชแรงดันสําหรับดัน
สารเคมีเปยกจากท่ีบรรจ ุ(ถงั) ออกมาดับไฟใน

ลักษณะฝอยละเอียด (Mist) มีท้ังชนิดสะสม
แรงดัน (Stored Pressure) และชนดิแยกชอง
บรรจุ (Cartridge)

ชนดิสะสมแรงดนั บรรจุสารเคมีเปยก
ลงไปในท่ีถงัพรอมกบัเติมความดันลงไป นัน่คือ
สารเคมีเปยกมีแรงดันในตัวเอง สามารถใชงาน
ไดทันที เม่ือดึงสลักปลดล็อกแลวบบีคันบังคับ
สารเคมีในถงัมีความดันจะถกูสงออกมาผานสาย
และหัวฉีดซึง่มีตัวกัน้ (Orifice) ลักษณะเฉพาะตัว
สามารถฉดีสารเคมเีปยกลงไปทีเ่ปลวไฟในลกัษณะ
เปนฝอยละเอียด เนือ่งจากไฟประเภทเคท่ีเกิด
ข้ึนมักจะอยูในตําแหนงเหนอืพืน้ตรงจดุท่ีต้ังของ
ภาชนะปรุงอาหาร ดังนั้น คนฉีดสารเคมีเปยก
เพือ่ดับไฟจะตองยนืฉีดใหฝอยเคมีเปยกโปรยลง

เพลิงไหมจากเชื้อเพลิงพื้นฐาน เชน กระดาษ
หรือไม สวนพลาสติก ยาง หรือวัสดุสงัเคราะห
อ่ืนๆ อาจไมไดผลเทาท่ีควร กรณีไฟประเภท C
จากอุปกรณไฟฟาท่ีมีไฟเดินอยู สารเคมีเปยกมี
สภาพเปนตัวนําไฟฟาจึงไมควรใช อยางไรก็ดี
หากฉีดละอองเคมีเปยกไปสมัผสักบัอุปกรณไฟฟา
ท่ีอยูใกลเคียงโดยไมต้ังใจก็ไมตองกังวลจะได
รับอันตรายเพราะละอองละเอียดของเคมีเปยก
ในระยะหางจะไมนาํไฟฟามาสูตัวผูฉีดได แตเพือ่
ความม่ันใจในความปลอดภัย หากจะฉีดสารเคมี
เปยกไปสมัผัสกบัเคร่ืองใชไฟฟา ควรปดสวิทช
กอนทุกคร้ัง

เครือ่งดับเพลงิสารเคมเีปยกถอืเปนอุปกรณ
พิเศษใชติดต้ังในสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงจะเกิด
เพลิงไหมจากน้าํมันรอนระหวางการปรุงอาหาร
(ไฟประเภท K หรือ F) โดยเฉพาะหองครัวท่ีมี
การทอดดวยน้ํามันในภาชนะขนาดใหญ เชน
หองครัวของรานอาหารจานดวน รานไกทอด
รานอาหารขนาดใหญ ภัตตาคาร ฯลฯ

Fire Blanket
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มาคลุมไฟ วิธฉีีดท่ีถกูตอง (ตามแบบยโุรป) คือ
ฉีดวนเหนือเปลวไปในทางเดียวอยางชาๆ จน
สารเคมีคลุมพืน้ท่ีเปลวไฟไดท้ังหมด หรือฉีดจน
หมดถังใชเวลาโดยเฉล่ียไมเกนิ 1 นาที จากนัน้
ใหหยุดฉีดและเฝาดูอยูหางๆ ปลอยใหสารเคมี
เปยกทําปฏิกริิยากบัน้าํมันรอนกระท่ังไฟดับลงไป
และไมลุกติดข้ึนมาอีก ปกติแลว หากเปนเคร่ือง
ดับเพลิงท่ีมีคุณภาพและผูฉีดไดรับการฝกฝนมา
เปนอยางดีจะฉีดเพยีงรอบเดียวโดยไมตองฉีดซ้าํ

ชนดิแยกชองบรรจุ ภายในถังดับเพลิง
จะมีชองเกบ็สารเคมีเปยกแยกตางหากจากชอง

เคร่ืองดับเพลิงแบบยกห้ิวชนดิอ่ืนเล็กนอยตรงท่ี
ปลายสายฉีดซึง่ทําดวยยางหรือวัสดุท่ียดืหยุนได
นั้นจะมีทอโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีแข็งแรงเชื่อมตอ
ไว เพือ่ใชเปนดามจบัขณะฉีดสารเคมี ทอแข็งนี้
จะทําเปนสวนเดียวกันกับหัวฉีด (ทอแข็งซึ่งมี
หัวฉีดในตัว) หรือคนละสวน (หัวฉีดเข่ือมตอกบั
ทอแข็งผานเกลียวหรือตัวประกบ) กไ็ด ข้ึนอยูกบั
การออกแบบของผูผลิต ท้ังนี ้เนือ่งจากการดับ
ไฟ ประเภท K หรือ F เปนการดับท่ียอดเปลวไฟ
ไมใชดับท่ีฐานเปลวไฟ ผูฉีดตองถอืดามจบัหัวฉีด
ในตําแหนงสูงกวาเปลวไฟขณะกําลังลุกโชน
หากไมมีดามจับท่ียาวพอ ผูฉีดเคร่ืองดับเพลิง
อาจจะไดรับอันตรายจากไฟลวกได

ในสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน NFPA10
กาํหนดใหหองครัวของภัตตาคารหรือสถานท่ีท่ี
มีลักษณะใกลเคียงทุกแหงติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง
ประเภท K เพือ่ใชดับไฟท่ีเกดิจากน้าํมันรอนใน
กระทะหรือหมอทอดทองแบนกนลึก (Deep Flat
Fryer) ซึ่งไมสามารถดับไดดวยระบบดับเพลิง
อัตโนมัติคลุมเหนือเตา (Hood System) หรือ
ดวยเคร่ืองดับเพลิงประเภท B โดยใหติดต้ังหาง
จากตําแหนงกระทะหรือหมอทอดไมเกนิ 30 ฟตุ
(9.1 เมตร) และบริเวณใกลเคียงกบัเคร่ืองดับ
เพลิงใหติดปายเตือนท่ีมีขอความ “กรณไีฟไหม
เครือ่งครวั ใหใชเครื่องดับเพลิงนี ้ หลังจาก
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทํางาน” (In case of
appliance fire, use this extinguisher only after
the fixed fire suppression system has been
actuated) หมายถงึ เคร่ืองดับเพลิงประเภท K
มีไวเปนอุปกรณเสริมระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบ
คลุมเหนอืเตาท่ีออกแบบติดต้ังไวแลว หากไมมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดังกลาวกไ็มจาํเปนตอง
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงประเภท K

อยางไรกต็าม มาตรฐานของอังกฤษและ
ยโุรปท้ังหมดจะไมไดกลาวถงึระบบอัตโนมัติคลุม

เก็บแรงดัน เม่ือปลดล็อกใหกลไกการฉีดสาร
ทํางานโดยการถอดสลักและกดคันบบี ความดัน
ในชองบรรจุจะถูกสงเขาไปในชองเก็บสารเคมี
จากนั้นจะดันเคมีใหพุงออกไปตามสายฉีดเขา
สูหัวฉีดเพื่อพนฝอยละเอียดของสารเคมีเปยก
ลงไปยงัเปลวไฟ เคร่ืองเพลิงสารเคมีเปยกชนดินี้
เปนทางเลือกในกรณีท่ีตองมีการใชงานบอยๆ
เนื่องจากสามารถเติมสารเคมีและความดันได
งายกวาแบบสะสมแรงดัน

เม่ือเทียบกันในเร่ืองของความนิยมแลว
ชนดิสะสมแรงดันจะมีใชงานแพรหลายมากกวา
เนือ่งจากใชงานงาย สะดวก และมีราคาถูกกวา
เคร่ืองดับเพลิงสารเคมีเปยกจะแตกตางจาก

เหนือเตา แตระบุใหใชเคร่ืองดับเพลิงสารเคมี
เปยกสําหรับดับไฟ F เทานัน้ นัน่คือ เม่ือเกิด
ไฟไหมจากน้าํมันรอนในหมอทอดกนลึก ใหใช
เคร่ืองดับเพลิงเคมีเปยกดับไดทันที โดยถอืดาม
จับติดหัวฉีดพนฝอยเคมีเปยกลงบนเปลวไฟใน
ลักษณะวนเปนวงกลมไปทางใดทางหนึง่และให
ปองกนัอันตรายจากควันหรือไอน้าํมันท่ีเกดิข้ึน
ขณะดับไฟโดยสวมเคร่ืองปองกันระบบหายใจ
และสวมเสื้อผาท่ีสามารถตานทานเปลวไฟได

ในออสเตรเลียจะคลายอังกฤษและยโุรป
นั่นคือ ใหฉีดสารเคมีเปยกลงบนเปลวไฟทันที
เม่ือเกดิเพลิงไหม แตมีบางมาตรฐานในประเทศ
นีอ้นญุาตใหใชคารบอนไดออกไซดดับไฟ Class



K (ออสเตรเลียเรียกไฟ Class F เหมือนยุโรป)
ขณะท่ีฝงอเมริกาแนะนําใหหลีกเล่ียง สิง่เดียวท่ี
เหมือนกันท่ัวโลกคือ หามใชน้ําดับไฟประเภท
K หรือ F โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเกิดการปะทุ
ของเปลวไฟอยางรุนแรง หรือปฏิกิริยาลักษณะ
คลายการระเบดิของน้าํมันความรอนสงู (Hot Oil
Explosive Reaction)

สาํหรับขนาดของเคร่ืองดับเพลิงสารเคมี
เปยกท่ีนยิมใชกนัท่ัวโลกคือขนาด 6 ลิตร ซึง่ถอื
วา เปนขนาดมาตรฐานของเคร่ืองดับเพลิงชนดินี้
มีความสามารถดับไฟท่ีเกดิจากน้าํมันรอนในหมอ
ทอดหรือกระทะกนลึกขนาดใหญท่ีมีความจ ุ75
ลิตรข้ึนไปไดอยางมีประสทิธิภาพ

ความจําเปนที่ตองใชเครื่องดับเพลิง
Class K

ตามความคิดของคนท่ัวไปมักเขาใจวา
เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนดิผงเคมีแหงอเนกประสงค
สําหรับใชดับไฟประเภท A-B-C นาจะดับไฟ
Class K หรือ F ไดดวยเชนกัน แตสถาบัน
มาตรฐานและองคกรความปลอดภัยดานอัคคีภัย
สวนใหญไมแนะนาํใหใชเนือ่งจากไมไดออกแบบ
มาเพือ่ดับไฟ Class K หรือ F โดยตรง โดยเฉพาะ
ท่ีเกดิข้ึนในหองครัวเพือ่การคา เชน รานอาหาร
ภัตตาคาร เปนตน

ดวยเหตุท่ีน้ํามันปรุงอาหารและไขมัน
ท้ังท่ีทําจากพืชและสัตวโดยท่ัวไปมีอุณหภูมิจุด
ติดไฟดวยตัวเอง (Auto-ignition Temperature)
สงูมาก เม่ือน้าํมันปรุงอาหารเกดิไฟลุกแสดงวา
อุณหภูมิในชวงเร่ิมตนจะไมตํ่ากวา 360   ํC ซึง่
เปนอัคคีภัยท่ีอันตรายและดับยากท่ีสดุประเภท
หนึง่เลยทีเดียว ผงเคมีแหงเอนกประสงคท่ีใชกนั
อยูในบานหรือสถานประกอบการไมสามารถทําให
เชื้อเพลิงเย็นลงได แมจะทําใหเปลวไฟลมและ
มอดลงไป แตกมี็แนวโนมจะลุกติดข้ึนมาใหมได
เพราะความรอนยงัคงมีสะสมอยูในปริมาณมาก

วิธดัีบไฟ Class K หรือ F ท่ีถูกตองตาม
มาตรฐานกาํหนดตองใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีทํางาน
ดวยวิธ ีSaponification ซึง่กลาวไปในตอนตนวา

เปนการใชสารประเภทดาง เชน โปแตสเซียม
อะซีเตท (Potassium Acetate) โปแตสเซียม
ซเิตรท (Potassium Citrate) หรือ โปแตสเซยีม
คารบอเนต (Potassium Carbonate) ฉีดลงบน
เปลวไฟท่ีกาํลังลุกไหมน้าํมันหรือไขมันในกระทะ
หรือภาชนะอ่ืนท่ีใชทําอาหาร สารดับเพลิงชนดินี้
ซึง่มีคุณสมบติัเปนดางจะเขาไปรวมตัวกบัน้าํมัน
รอนจัดแลวเปล่ียนใหเปนของเหลวท่ีมีลักษณะ
เหมือนน้าํสบูซึง่ผวิหนาจะสรางชัน้ข้ึนมาเพือ่ปด
ไมใหออกซเิจนเขาไปรวมตัวกบัเชือ้เพลิง ขณะท่ี
น้าํมันจะเย็นลงทําใหไฟคอยๆ มอดดับลงไป

สาเหตุท่ีผงเคมีแหงเอนกประสงคดับไฟ
Class K ไมไดผลกคื็อ ความรอนท่ีเกดิจากการ
ลุกไหมของน้ํามันหรือไขมันไมวาจะทําจากพืช
หรือสตัวจะสงูมาก อีกท้ังความเปล่ียนแปลงทาง
โมเลกลุของน้าํมันและไขมันปรุงอาหารขณะลุก
ติดไฟทําใหผงเคมีแหงท่ีฉีดลงไปเสือ่มคุณภาพ
และไมสามารถดับไฟได และถึงแมจะดับไดแต
มีแนวโนมท่ีเคร่ืองครัวจะเสยีหายจนใชงานไมได

กรณีใชโฟม โดยเฉพาะหากเปนน้ํามัน
หรือไขมันทําจากพชืซึง่มีกรดไขมันผสมอยูนอย
ทําใหโฟมไมสามารถสรางชั้นเคลือบผิวหนา
เชือ้เพลิงท้ังหมดไดจงึมีชองโหวท่ีทําใหไอสารและ
ไอน้าํมันรอนจดัลอยข้ึนมาตลอดสงผลใหการเผา
ไหมเกดิข้ึนตอไปไมมอดดับลงตามตองการ

ยิง่ไปกวานัน้ ปจจบุนับรรดาผูผลิตกระทะ
หรือหมอทอดแขงขันกนัเร่ืองการเกบ็ความรอน
เพื่อประหยัดพลังงาน โดยเนนใหรอนเร็วและ
รอนนาน และเนื่องจากน้าํมันพืชมีอุณหภูมิจุด
ติดดวยตัวเองสูงกวาน้ํามันท่ีทําจากไขมันสัตว
เม่ือไฟไหมน้าํมันพชืแสงวาอุณหภูมิขณะนั้นสูง
มากและกระทะหรือหมอทอดจะยังคงรอนจัด
ตอไปเนื่องจากเก็บความรอนไดดี ดวยเหตุนี้
ผงเคมีแหงจึงไมสามารถปองกันการลุกติดข้ึน
มาใหมของไฟน้ํามันพืชได ตราบเทาท่ีกระทะ
หรือหมอทอดยังรอนจัด น้ํามันพืชมีไอกาสลุก
ติดไฟข้ึนมาไดอีกคร้ังหนึ่งหรือหลายคร้ัง จาก
การทดสอบ ผงเคมีแหงไมผานในจุดนี้เพราะ
ไมสามารถทําใหน้าํมันและเคร่ืองครัวท่ีเกดิเหตุ
เยน็ลงได เชนเดียวกบัโฟมท่ีไมสามารถสรางชัน้
โฟมข้ึนมาเคลือบหนาเชื้อเพลิงเนื่องจากเกิด
ความรอนสงูตอเนือ่ง

ดวยเหตุผลขางตน สถาบันมาตรฐาน
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ดานอัคคีภัยจึงกาํหนดใหใชวิธ ีSaponification
ดับไฟ โดยใชสารท่ีเรียกวา “สารเคมีเปยก” (Wet
Chemical) ดับไฟ Class K ท้ังในรูปของเคร่ือง
ดับเพลิงชนิดยกห้ิวและระบบดับเพลิงประจําท่ี
คลุมเหนอืเตา (Hood Fixed Fire Suppression
Systems) Type I เชนระบบของ Ansul เปนตน

สารดับเพลิงประเภทดางท่ีเรียกวา “สาร
เคมีเปยก” (Wet Chemical) ไดรับการข้ึน
บญัชใีหเปนสารดับเพลิง Class K หรือ F สาํหรับ
หัองครัวของรานขายอาหารดวยคุณสมบัติท่ีแม
จะสัมผัสความรอนสูงแตก็ยังรักษาสถานภาพ
ของความเปนฟองโฟม (สบูเหลว) ซึง่สามารถ
กอชั้นโฟมข้ึนมาคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงไวได ท่ี
สาํคัญคือ น้าํและฟองสบูท่ีเกดิจากกระบวนการ
Saponification สามารถทําความเย็นใหกับ
เชือ้เพลิง (น้ํามันหรือไขมัน) ท่ีกําลังลุกไหมได
โดยไมทําความเสยีหายใหกบัเคร่ืองครัวแตอยางใด

เคร่ืองดับเพลิง Class K ท่ีมีขายท่ัวไป
ขางในบรรจดุวยสารเคมีเปยกหรือสารมีคุณสมบติั
เทียบเทา ใชดับไฟในครัวโดยเฉพาะและไมตอง
ใชสารดับเพลิงชนิดอ่ืนเขามารวม

ขอพจิารณาในการเลอืกใชเครือ่งดบัเพลงิ
สารเคมเีปยก

ประเด็นหลักคือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ
เนือ่งจากเปนเคร่ืองดับเพลิงชนดิพเิศษใชเฉพาะ
งาน ไมสามารถใชอยางอ่ืนทดแทนได ดังนัน้ตอง
เลือกใชของท่ีไดรับมาตรฐาน เชน UL (สหรัฐฯ)
BS EN (อังกฤษ) หรือ CE (สหภาพยโุรป) เพราะ
คําวา ไดรับมาตรฐานจากสถาบนัมีชือ่เสยีงและ
เปนท่ียอมรับสามารถจะใชเปนเคร่ืองรับประกนั
ตัวเคร่ืองดับเพลิงท่ีเราเลือกไดวามีคุณภาพสูง
ท้ังนี้ ควรพจิารณาเงือ่นไขอ่ืนๆรวมดวย เชน

 มีการรับประกันอายุการใชงานอยาง
นอย 5 ป

 ตัวเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
ทําจากวัสดุท่ีไมกัดกรอน เนื่องจากในหองครัว
มีความชื้นสูง

 เคร่ืองดับเพลิงเคมีเปยกควรเลือกจะ
ใชขนาดระหวาง 3-6 ลิตร เนือ่งจากมีน้ําหนัก
เหมาะสมในการใชงาน แตจะเปนขนาดใดนั้น
ข้ึนอยูกับขนาดของหองครัวและปริมาณน้ํามัน
ท่ีใชอยูตามปกติ

 มีท่ีรองรับม่ันคงแข็งแรง ไมวาจะใช
แขวนหรือต้ังกบัพืน้

 อานคําแนะนําการใชงานของผูผลิต
ใหเขาใจกอนฉีดสารดับไฟและตองทําดวยความ
ระมัดระวัง

 หามใชน้ําดับไฟ Class K หรือ F
ยกเวนฝอยน้าํละเอียด (Water Mist)

 ขณะฉีดดับไฟ ระวังอยาใหควันหรือ
ไอสารเขาตาหรือจมูก ถาทําได ใหสวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจท่ีเหมาะสมไวตลอดเวลา

ขอกําหนดเครือ่งดบัเพลงิ Class K
มาตรฐาน NFPA 10; Standard for

Portable Fire Extinguishers ฉบับป 2013
มีขอกาํหนดเกีย่วเคร่ืองดับเพลิง Class K ไวดังนี้

 ใชปองกันเคร่ืองครัวท่ีใชตัวกลางใน
การปรุงอาหารท่ีติดไฟได (น้ํามันและไขมันท่ี
ทําจากพืชหรือสัตว) โดยตองติดปายระบุให
ชัดเจนวาเปนเคร่ืองดับเพลิงใชดับไฟ Class K

 เคร่ืองดับเพลิง Class K ผลิตหลังวันท่ี
1 มกราคม ป 2002 ตองไมใชหัวฉีดชนิดติด
ปลายทอยาวท่ีตอไปจากสายฉายฉีดเดิม

 เคร่ืองดับเพลิง Class K ใชสาํหรับดับ
ไฟในครัวท่ีเกิดจากการจุดติดของน้ํามันและ
ไขมันเทานัน่ ถาไมใชเคร่ืองดับเพลิง Class K
นาํออกไปจากหองครัว

 ในหองครัวท่ีไดรับการปกปองดวย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตองมีปายอยูใกลๆ กับ
ตัวเคร่ืองดับเพลิงท่ีระบขุอความวา “เปดระบบ
ใหทาํงานกอนจะใชเครือ่งดบัเพลงินี”้

ในสวนของการติดต้ังตาม NFPA 10 ให
ปฏิบติัดังตอไปนี้

 ใหติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง Class K ใน
บริ เวณท่ี มี แนวโน มจะเกิ ดเพลิ งไหม จาก
น้ํามันและไขมันทําจากพืชและสัตว

 ระยะหางระหวางจุดจะเกิดเพลิงไหม
Class K กับเคร่ืองดับเพลิงตองไมเกนิ 30 ฟุต
(9.1 เมตร)

 เตาปรุงอาหารท่ีใชเชื้อเพลิงประเภท
ของแข็งท้ังหมด (ไมวาจะยูใตฮูดหรือไมก็ตาม)
ซึง่มีปริมาตรของสวนท่ีใหความรอนนอยกวา 5
ลูกบาศกฟตุ (0.14 ลูกบาศกเมตร) ข้ันตํ่าตองมี
เคร่ืองดับเพลิงประเภทน้าํท่ีมีระดับความสามารถ
ในการดับไฟ 2-A หนึ่งเคร่ือง หรือเคร่ืองดับ
เพลิงสารเคมีเปยกขนาด 1.6 แกลลอน (ลิตร)

Wet Chemical (Saponification)
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ท่ีมีความสามารถในการดับไฟ Class K
1 เคร่ือง

 สารเคมีเปยกและน้ําฝอยละเอียดไม
สามารถนํากลับมาใชใหมได

 หากเคร่ืองดับเพลิงสารเคมีเปยกหรือ
ฝอยน้ําละเอียดถูกใชไปบางสวน ท่ีเหลือใน
เคร่ืองตองท้ิงไปใหหมด

 เคร่ืองดับเพลิงสารเคมีเปยกหรือฝอย
น้าํละเอียดจะตองท้ิงไป แลวเติมใหมในชวงทํา
ทดสอบแรงดันน้าํ (Hydrostatic Test) สําหรับ
ถงับรรจุ

 ตองเติมสารดับเพลิงเฉพาะชนดิท่ีระบุ
ไวในปายติดขางถงัเทานัน้

การฝกใชงาน
เคร่ืองดับเพลิงสารเคมีเปยกสาํหรับดับไฟ

ประเภท K หรือ F มีจุดประสงคเพือ่ใชดับไฟท่ี

เหมาะสม
ดังไดกลาวไปแลว การฉีดสารเคมีเปยก

เพือ่ดับไฟจากน้ํามันหรือไขมันขณะปรุงอาหาร
โดยเฉพาะการฉีดแบบอังกฤษจะมีความแตกตาง
จากการฉีดเคร่ืองดับเพลิงธรรมดาท่ัวไป นัน่คือ
จะฉีดลงบนเปลวไฟในลักษณะพนหรือโรย

ละอองสารเคมีลงมาอยางชาๆ ใหท่ัวถึง ดังนัน้
จึงตองแยกการฝกฉีดเคร่ืองดับเพลิงประเภทนี้
ออกมาตางหาก และมีมาตรการเฉพาะในการ
เตือนใหรับรูวา การใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดสาร
เคมีเปยกสําหรับดับไฟในครัวมีลักษณะพิเศษ
ไมเหมือนกับเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง ผงแหง
ดับไฟโลหะ คารบอนไดออกไซด หรือโฟม

หมายเหตุ การฉีดเคร่ืองดับเพลิงชนิด
สารเคมีเปยกตามแบบอเมริกนัจะใชวิธฉีีดไปยงั
ฐานของไฟในระยะ 8 ฟุต (2.4 เมตร) และฉีด
จนหมดถงั อยางไรกต็าม เคร่ืองดับเพลิงประเภท
K บางยีห่อของสหรัฐฯ ใชวิธฉีีดแบบอังกฤษ จึง
ตองศึกษาวิธีฉีดใหละเอียดกอนนําไปใชงาน

ประเด็นสาํคัญก็คือ ผูไดรับการฝกใหใช
เคร่ืองดับเพลิงประเภท K หรือ F เปนคนทํางาน
ในครัวท้ังสิน้ ดังนัน้จะตองทําใหทุกคนตระหนกั
ถึงความสําคัญในการฝกซอมตามตารางเวลา
และต่ืนตัวอยูเสมอเม่ือมีการปรุงอาหารท่ีใชน้าํมัน
เปนจํานวนมาก เนือ่งจากเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ึน
มา คนในครัวเทานัน้จะจดัการระงบัเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ พนักงานจากแผนกอ่ืนอาจไม
สามารถชวยอะไรไดมากเพราะใชเคร่ืองดับเพลิง
ประเภท K หรือ F ไมเปนหรือไมชาํนาญ

บทสรปุ
เคร่ืองดับเพลิงสารเคมีเปยกใชสําหรับ

ดับไฟประเภท K (อเมริกา) หรือประเภท F
(ยโุรปและออสเตรเลีย) ซึ่งเปนไฟเกดิจากการ
ลุกไหมของน้ํามันและไขมันท่ีใชปรุงอาหาร
ไมวาจะเปนน้ํามันพชื น้าํมันสตัว รวมถงึไขมัน

เกิดจากน้ํามันท่ีใชปรุงอาหารท้ังน้ํามันพืชและ
น้าํมันสตัว รวมไปถึงไขมันชนิดตางๆ จากการ
ทอด ปง ยาง อบ ผัด ฯลฯ เม่ือเพลิงไหมเกิดข้ึน
ณ จดุใดจดุหนึง่ หากไมรีบดับโดยเร็วกมั็กจะเกดิ
การลุกลามอยางรวดเร็ว เนือ่งจากในหองครัวมี
บรรยากาศเต็มไปดวยละออง ไอสารน้าํมัน รวม
ไปถงึคราบหรือเศษไขมันท่ีจบัตัวเปนกอนซึง่ลวน
เปนเชือ้เพลิงอยางดี ในสหรัฐอเมริกา บังคับให
ติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติคลุมจุดท่ีมีความ
เสีย่งจะเกิดไฟไหมในครัว และเพือ่ใหปลอดภัย
สงูข้ึนไดกาํหนดใหติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงประเภท
K (สารเคมีเปยก) ไวในหองครัวอีก 1 เคร่ือง
สาํหรับใชดับไฟเกดิจากน้าํมันปรุงอาหารในระยะ
ประชิดเพือ่ยับยั้งไมใหเกดิการลุกลาม ผูท่ีจะใช
เคร่ืองดับเพลิงดังกลาวซึ่งเปนแบบยกห้ิวก็คือ
ผูทํางานอยูในครัวขณะเกดิเหตุเพลิงไหมนัน่เอง
ดังนัน้ จงึมีความจาํเปนจะตองมีการฝกผูทํางาน
ในครัวทุกคนไมวาจะเปนพอครัว ผูชวย หรือแม
กระท่ังคนห่ันผักใหสามารถใชเคร่ืองดับเพลิง
ได และมีการฝกซอมเปนระยะๆ ในชวงเวลาท่ี
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กระทะทอดกนลึกซึง่ใชน้าํมันในปริมาณมาก
สารเคมีท่ีใชคือ “กลุมสารโปแตสเซีย่ม”

อาทิเชน โปแตสเซียมอะซีเตรท โปแตสเซียม
คารบอเนต หรือโปแตสเซียมซเีตรท บรรจไุวใน
ถังท้ังแบบสะสมแรงดันและแบบชองบรรจุ แต
แบบสะสมแรงดันจะไดรับความนยิมสงูกวาเพราะ
ใชงานงาย สะดวก อีกท้ังราคาไมสงูมากนัก

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปไมอนุญาตให
ใชสารดับเพลิงอ่ืนนอกเหนือจากสารเคมีเปยก
ทําการดับไฟจากน้ํามันปรุงอาหาร (มีอีกทาง
เลือกหนึ่งท่ีอนุญาตคือใชผาคลุมดับเพลิงซึง่ไม
ใชสารดับเพลิงแตอยางใด) การใชน้าํเปนเร่ือง

ตองหาม เพราะอาจเกดิการลุกไหมรุนแรงหรือ
ระเบดิได ขณะท่ีออสเตรเลียยนิยอมใหใชเคร่ือง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปนทางเลือกท่ีสาม
ตอจากเคมีเปยกและผาคลุมดับเพลิง

เคร่ืองดับเพลิงเคมีเปยกดับไฟประเภท K
หรือ F มีวิธีฉีดแตกตางจากเคร่ืองดับเพลิงผง
เคมีแหง คารบอนไดออกไซด หรือโฟม กลาวคือ
ฉีดบริเวณเหนอืเปลวไฟใหฝอยละเอียด (Mist)
ของเคมีเปยกพนลงมาท่ีเปลวไฟ (ตามแบบ
ยุโรป) จากนัน้สารเคมีเปยกจะทําปฏิกริิยากับ
น้ํามันรอนท่ีกําลังลุกไหมโดยแปรสภาพน้ํามัน
ใหกลายเปนสวนผสมลักษณะเหมือนสบูเหลวท่ี
มีความเขมขนสงูซึง่บริเวณผวิหนาท่ีสมัผสัอากาศ
จะคอยๆ แข็งตัวกลายเปนแผนฟลมปดกั้น
น้ํามันรอนท่ีอยูดานลางไมใหสัมผัสกับอากาศ
(ออกซิเจน) ดานบน อีกท้ัง ขณะเกิดปฏิกิริยา
ดังกลาว สารเคมีดูดซับความรอนจากน้าํมันนํา
มาสรางสวนผสมใหมทําใหน้ํามันเย็นลง และ
ดวยเหตุท่ีน้าํมันไมสามารถสมัผสักบัออกซิเจน
และมีอุณหภูมิลดลงดังกลาวเทากบัเปนการตัด
วงจรการเผาไหมอยางนอย 2 วงจรคือออกซเิจน
และความรอน ทําใหไฟดับลงไปและไมสามารถ
ลุกติดข้ึนมาใหมได

มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
กําหนดใหหองครัวของหองอาคาร ภัตตาคาร
หรือสถานบริการลักษณะใกลเคียงซึ่งใชน้ํามัน
ทอดอาหารในปริมาณมากติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง

ประเภทสารเคมีเปยกไวใชดับไฟอันอาจจะเกิด
ข้ึนไดทุกเม่ือขณะทําการปรุงอาหาร

ในสหรัฐฯ ใหถือวาเคร่ืองดับเพลิงชนดินี้
เปนอุปกรณเสริมในหองครัวซึ่งไดติดต้ังระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติคลุมเหนอืเตา (Hood System)
ไวแลว โดยใหฉีดดับไฟหลังจากระบบดับเพลิง
อัตโนมัติเร่ิมตนทํางาน สวนในอังกฤษและยโุรป
ท้ังหมด รวมถึงออสเตรเลีย ไมมีขอกําหนดใน
ประเด็นนี้ เพียงแตระบุใหใชดับไฟน้ํามันปรุง
อาหารทันทีท่ีเกิดเหตุการณโดยใชวิธีตามท่ี
ไดรับการฝกอบรมมาและใหมีการฝกซอมการ

ใชเคร่ืองดับเพลิงชนดินีต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด
ไวในแผนดับเพลิงของสถานประกอบการนั้น
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