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สํ า หรั บ นั ก ดั บ เพลิ ง และช า งเทคนิ ค
อุปกรณดับเพลิง (ผูปฏิบัติการระบบดับเพลิง)
สิ่งที่จะตองตระหนักไวตลอดเวลาก็คือ แนวคิด
พืน้ ฐานการปฏิบตั งิ านระงับเหตุอคั คีภยั ตอไปนี้

การตอบโต เหตุ เ พลิ งไหม (Fire
Response)
ในการตอบโตเหตุเพลิงไหมไมวาจะใช
รูปแบบการปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ตองพิจารณาสิ่ง
สําคัญ 3 ประการในการเริ่มตน ไดแก
 ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และการ
ปองกันสวนบุคคล (Life Safety and Personal
Protection) สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในการระงับเหตุเพลิง
ไหมคอื การปกปองชีวติ และหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บ
ทรัพยสิน ผลิตภัณฑ กระบวนการและวัตถุดิบ
สามารถหาสิ่งทดแสนหรือสรางขึ้นใหมได แต
ชีวติ และสุขภาพของมนุษยมคี า มากทีส่ ดุ และไมมี
สิ่งใดมาแทนที่ได หากไมมีสิ่งใดที่นอกเหนือ
จากความปลอดภัยของทุกคนทีม่ สี ว นรวมไดรบั
การรักษาไวได ถือวาเปาหมายแรกและสําคัญ
ที่สุดในการปฏิบัติงานบรรลุผลแลว
 ความมีเสถียรภาพของสถานการณ
(Incident Stabilization) ทันทีท่ ปี่ ฏิบตั กิ ารระงับ
เหตุ ขั้ นแรกประสบความสําเร็ จ ขั้ นต อไปคื อ
ทําใหสถานการณมคี วามเสถียร หมายถึง เพลิง
ไหมไมขยายตัวหรือทวีความรุนแรง การทําให
สถานการณ มี เสถี ยรภาพ จะต องไม ยอมให
อัคคีภยั มีการเปลีย่ นแปลงในแงการลุกลามหรือ

มีขนาดใหญขนึ้ ทัง้ นี้ ตองทําใหสถานการณไมมี
ลักษณะคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินเพิ่มเติม
ถึงแมวาพื้นที่เพลิงไหมหรือทรัพยสินตางๆ จะ
ไดรับความเสียหายไปหมดแลวก็ตาม
 การรักษาทรัพยสน
ิ เอาไว (Property
Conservation) หลังจากปฏิบัติตามขอ 1 และ
ขอ 2 บรรลุผลแลว เปาหมายตอไปคือ รีบดับไฟ
โดยเร็วเพือ่ ลดปริมาณความเสียหายของทรัพยสนิ
ที่ถูกไฟไหมใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได
บทบาทของเครื่องดับเพลิงและระบบที่
ออกแบบทางวิศวกรรมไวลว งหนาในการตอบโต

เหตุอัคคีภัยจะตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเปน
ไปตามทีก่ ลาวไปขางตน ซึง่ เมือ่ รวมเขากับแผน
อัคคีภยั การเตือนอัคคีภยั การอพยพ การตอบโต
เหตุที่รวดเร็วและปลอดภัยแลว เครื่องดับเพลิง
และระบบดังกลาวจะเปนปจจัยสําคัญทีก่ าํ หนด
ผลลัพธในการระงับเหตุที่จะออกมาได
แนวคิ ด สามเหลี่ ยมความปลอดภั ย
(Safety Triangle Concept)
ความสําเร็จในการใชอุปกรณดบั ไฟใดๆ
ไมวาจะเปนเครื่องดับเพลิง ระบบระงับอัคคีภัย
สายสูบ หัวฉีด ฯลฯ จะตองมีปจจัย 3 ประการ
รวมเขาดวยกันตลอดเวลา ไดแก ตัวอุปกรณ
การซอมบํารุง และการฝกใชงาน โดยประกอบ
เขาดวยกันเปนรูปสามเหลี่ยมที่ทาํ ใหเกิดความ
ปลอดภัย หากตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไปหรือไม
สมบูรณกจ็ ะไมเปนสามเหลีย่ มซึง่ มีผลทําใหงาน
เกิดความลมเหลวหรือเปนอันตรายได
แมมีอุปกรณที่เหมาะสมและไดรับการ
ซอมบํารุงอยางถูกตอง แตหากปราศจากการฝก
ใชงานอุปกรณเหลานั้นอยางเพียงพอก็ไมเกิด
ประสิทธิภาพในการระงับเหตุตามทีม่ งุ หวัง เชน
เดียวกัน อุปกรณคณ
ุ ภาพสูงอยูใ นมือของผูไ ดรบั
ฝกอบรมมาเปนอยางดีแตถา ขาดการซอมบํารุง
หรือใชงานไมเหมาะสมในระหวางเกิดเหตุก็ไม
อาจรับประกันไดวางานจะประสบความสําเร็จ
และแมวา ผูผ า นการฝกอบรมจะใชอปุ กรณไดรบั
การซอมบํารุงอยางสม่าํ เสมอแตหากอุปกรณนนั้
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ไมเหมาะสมกับลักษณะงานหรืออันตรายเกิดขึน้
ก็แทบไมมีประโยชนใดๆ กับการระงับเหตุ
นักดับเพลิง ชางเทคนิคอุปกรณดบั เพลิง
รวมไปถึงผูค วบคุมระบบจะตองกําหนดเปาหมาย
ในการรักษาสามเหลีย่ มความปลอดภัยใหดาํ รง
อยูมนั่ คง จะตองไมใหดานใดดานหนึ่งของสาม
เหลีย่ มขาดหายไป นัน่ หมายถึง อุปกรณทเี่ ลือก
ซือ้ มาใชงานจะตองมีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับงาน
หรืออันตรายที่มีอยูหรือที่จะเกิดขึ้นมา มีการ
ดูแลรักษาและซอมบํารุงสม่าํ เสมอหรือตามตาราง
เวลาเพือ่ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยูต ลอดเวลา รวมทัง้ บุคลากรในหนวยงานตอง
มีการฝกอบรมและฝกฝนการใชงานอุปกรณตา งๆ
จนเกิดความชํานาญ
อุปกรณระงับเหตไฟไหมทกุ ชนิดมีแนวโนม
จะเกิดการเสื่อมสภาพตามเงื่อนไขการทํางาน
การจัดเก็บ รวมถึงเวลาที่ผานพนไป หากไมมี
การซอมบํารุงและทดสอบการใชงานเปนประจํา
เมือ่ เกิดเหตุไฟไหมขนึ้ มา อุปกรณเหลานั้นอาจ
ใชการไมไดหรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ
จะทําเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงขึน้ มาได

ทฤษฎีพื้นฐานการเกิดเพลิงไหม
นักดับเพลิงและผูต ดิ ตัง้ และควบคุมระบบ
ดับเพลิงจํานวนไมนอยที่ยังไมรูวา จริงๆ แลว
อัคคีภัยเกิดขึ้นมาไดอยางไร จึงขออธิบายโดย
สังเขป ดังตอไปนี้
องคประกอบทีจ่ ะทําใหเกิดไฟไหม ไดแก
เชื้อเพลิง (Fuel) ความรอน (Heat) ออกซิเจน
(Oxygen) และปฏิกริ ยิ าลูกโซทางเคมี (Chemical
Chain Reaction) และแมเราจะยังไมรูทุกอยาง
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการลุกติดไฟ แตโดยทั่วไป

เรายอมรับวาไฟไหมเปนปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่ง
ก็คือ ปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีซึ่งเปนปฏิกิริยาที่
เกิดขึน้ ระหวางเชือ้ เพลิงกับโมเลกุลของออกซิเจน
ทําใหการลุกไหมดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน
เชื้อเพลิง มี 3 ประเภท ไดแก
 เชื้ อเพลิ ง ที่ เป น ของแข็ ง เช น ไม

กระดาษ เครือ่ งเรือน เสือ้ ผา ยาง พลาสติก ฯลฯ
 เชื้อเพลิงที่เปนของเหลว เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันกาด สีทาบาน สารทําละลาย
น้ํามันหรือไขมันใชปรุงอาหาร ฯลฯ
 เชือ
้ เพลิงทีเ่ ปนแกส เชน แกสธรรมชาติ
แกสหุงตม (แกสแอลพีจี) แกสอะเซติลีน ฯลฯ
ออกซิเจนมีอยูใ นบรรยากาศทัว่ ไปในอัตรา
สวน 21% ใชหายใจ และ 16% สําหรับการ
ลุกไหม อัตราสวนนอยกวา 14% เปนอันตราย
ตอระบบหายใจแตทําใหไฟมอดดับลงไป

ความรอนเปนพลังงาน ชนิดหนึง่ ทีท่ าํ ให
เกิดการจุดติดไฟของสิ่งตางๆ แหลงความรอน
ที่อยูทั่วไป เชน สารเคมี เครื่องใชไฟฟา กระแส
ไฟฟาลัดวงจร ไฟแช็ค ไมขดี ไฟ กนบุหรีท่ จี่ ดุ แลว
การเสียดสี แรงดันสูง นิวเคลียร ฯลฯ
เริ่มตนการลุกไหม เชื้อเพลิงไมวาชนิด
ไหนเมื่อไดรับความรอนจากแหลงใดก็ตามจะ
ปลอยไอสารเชือ้ เพลิงลอยขึน้ มาผสมกับออกซิเจน
ทีม่ อี ยูใ นบริเวณนัน้ กลายเปนสวนผสมเชือ้ เพลิง
หรือสวนผสมติดไฟได แมแตเชื้อเพลิงที่เปน
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รวมตัวกับออกซิเจนแลวสันดาปดวยความรอน
สําหรับเชื้อเพลิงเปนของเหลว ทราบกัน
ดีแลววา บริเวณผิวหนาของเชือ้ เพลิงประเภทนี้
จะมีไอสารลอยขึ้นมาอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
โมเลกุลของสารเชื้อเพลิงมีการเคลื่อนไหวและ
กลั่นตัวเปนไออยางสม่ําเสมอ ยิ่งพื้นที่ผิวหนา
ของเชือ้ เพลิงมีมากเทาไหร แนวโนมจะเกิดการ
กลั่นตัวเปนไอก็มีมากขึ้นเทานั้น ซึ่งหมายถึง
ปริมาณไอสารจะมีสูงมาก ไอสารเหลานี้ เมื่ อ
ลอยขึน้ ไปเหนือผิวหนาตัวเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว
จะรวมตัวกับออกซิเจนซึ่ งหากอัตราสวนผสม

ของแข็ง เมือ่ ไดรบั ความรอนจะไมลกุ เปนเปลวไฟ
ทันที แตความรอนจะไปสลายโมเลกุลภายใน
(กระบวนการ Pyrolysis) ทําใหเนื้อเชื้อเพลิง
กลัน่ ตัวออกมาเปนไอสารหรือแกสซึง่ จะไปรวม
ตัวกับออกซิเจนกลายเปนสวนผสมที่สามารถ
ลุกไหมไดงา ยและรวดเร็วจากความรอนทีไ่ ดรบั
สังเกตเมือ่ เอาทอนไมสมั ผัสเปลวไฟมันจะไมไหม
ทันทีทันใด แตจะไดใชเวลาระยะหนึ่งจึงจะเกิด
เปลวไฟหุม ปลายทอนไม นั่นก็คือไมเกิดไอสาร

อยู ในยานการติดไฟเมื่ อสัมผัสความรอนก็จะ
เกิดการลุกไหมหรือระเบิดได
ในสวนของเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนแกส คลายกับ
เชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว นัน่ คือ ไมมีรปู รางและ
ขนาดที่ แนนอน กําหนดได จากภาชนะบรรจุ
เทานัน้ เมือ่ แกสแพรกระจายออกมาหรือรัว่ ไหล
จากทีบ่ รรจุจะรวมตัวกับออกซิเจนเปนสวนผสม
ติดไฟไดซึ่งเมื่อสัมผัสกับความรอนจะลุกไหม
กลายเปนอัคคีภัย

หลังจากความรอนจุดติดสวนผสมไอสาร
เชื่อเพลิงกับออกซิเจน กระบวนการตอไปของ
การเผาไหมคือ การเกิดปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี
ซึง่ ทําใหการเผาไหมสามารถดําเนินตอไปได แค
3 องคประกอบ เชื้อเพลิง ความรอน ออกซิเจน
ก็ทําใหเกิดไฟไดแลว แตองคประกอบที่ 4 คือ
ปฏิกริ ยิ าลูกโซทางเคมีจะเขามาบทบาทสําคัญหลัง
จากสวนผสมเชือ้ เพลิงกับออกซิเจนถูกความรอน
จุดติด โดยเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหมจะผลิตไอสาร
ออกมาผสมกับออกซิเจนกลายเปนสวนผสมติด
ไฟและไหมตอ ไป กระบวนการนีจ้ ะเกิดขึน้ อยาง
ตอเนือ่ งตราบเทาทีย่ งั มีเชือ้ เพลิงและออกซิเจน
เหลืออยู ความรอนทีเ่ กิดจากไฟไหมจะยังคงอยู
และเผาสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
อยูต ลอดเวลา ปฏิกริ ยิ าลูกโซทางเคมีดงั กลาวนี้
จะเกิดขึ้นและสงตอไปยังกระบวนการเผาไหม
ที่อยูถัดไปจึงเหมือนไมมีการสิ้นสุด ไฟจะไหม
ตอไปจนกวาสวนผสมไอสารเชือ้ เพลิงกับออกซิเจน
และความรอนจะหมดไปหรือถูกกําจัดออกไป
ในกรณีเชื้อเพลิงเปนของแข็ง ปฏิกิริยา
ลูกโซทางเคมีจะสรางกระบวนการ Pyrolysis
อยางตอเนื่องระหวางที่เกิดการลุกไหม ไอสาร
เชือ้ เพลิงจะถูกกลัน่ ออกมาแลวผสมกับออกซิเจน
ในอัตราที่เหมาะสมอยูต ลอดเวลาทําใหไฟไหม
เกิดขึน้ โดยไมขาดขัน้ ตอน เชนเดียวกับเชือ้ เพลิง
ทีเ่ ปนของเหลวและแกส ไอสารเชือ้ เพลิงจะผสม
กับออกซิเจนเปนเชื้อเพลิงใหความรอนที่มีอยู
เผาไหมไมหยุดจนกวาองคประกอบอยางใดอยาง
หนึ่ งหรือหลายอยางจะถู กขจั ดออกไป ซึ่ งใน
ความเปนจริงแลวการเผาไหมก็เปนปฏิกิริยา
ลูกโซทางเคมีดว ยตัวของมันเองอยูแ ลว เกิดจาก
3 องคประกอบมารวมกันกลายเปนเพลิงไหม
ถายังมีองคประกอบครบ การลุกไหมจะเกิดขึ้น
ตอเนื่องเปนลูกโซ ความรอนจากเพลิงไหมจะ
เปนตัวสรางไอสารเชือเพลิ
้ งออกไปผสมกับออกซิเจน
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กลายเปนเชือเพลิ
้ งใหมใหความรอนทีมี่ อยูนั น้
เผาตอไปซ้ําแลวซ้ําเลา
ผลผลิตจากการเผาไหม
เมื่อเกิดไฟไหมจะมีสิ่งเกิดขึ้นตามมา 4
ประการไดแก
 แกส (Fire Gases)
 เปลวไฟ (Flame)
 ความรอน (Heat)
 ควัน (Smoke)
แกส (Fire Gases)
แกสเกิดจากไฟไหมขึน้ อยูก บั ชนิดเชือ้ เพลิง
ปริมาณออกซิเจน ระดับพลังงาน ความรอนและ
อุณหภูมิ โดยอยูในสถานะไอสารของเชื้อเพลิง
ที่ถูกเผาโดยมีปริมาณของคารบอนในอนุภาค
เปนตัวกําหนด ที่รูจักกันดีคือ แกสคารบอนได
ออกไซดและคารบอนมอนอกไซด แกสอื่น เชน
Sulfur dioxide, Phosgene, Nitrogen oxides,
Herolein, Ammonia, Hydrogen cyanide, Hydrogen
sulfate, Hydrogen chloride, Asphyxiant gases,
Irritant gases
Asphyxiant gases หมายถึง แกสทําให
หายใจไมออก มีผลกระทบตอระบบประสาท
สวนกลาง รวมทั้ งทําใหหมดสติหรือเสียชีวิต
เนื่องจากขาดออกซิเจนหายใจ แกสประเภทนี้
ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด
คารบอนไดออกไซด
Irritant gases สรางความระคายเคืองแก
อวัยวะ เชน ตา ผิวหนัง จมูก (การหายใจ) เชน
กราดฮาโลเจน (Halogen acids) ไนโตรเจน
ออกไซด (Nitrogen oxides) สารอินทรียก อ การ
ระคายเคือง (Organic irritants) เปนตน
เปลวไฟ (Flame)
เปลวไฟคือการลุกไหมทสี่ ามารถมองเห็น
ไดด วยตาเปลา แต ยิ่ งไฟไหมแรงจะมองเห็น
เปลวไฟนอยลงหรือเบาบางลง เชนเดียวกับการ
เกิดไฟไหมสมบูรณ แตในชวงไฟคุ (Smoldering
phase) จะไมมีเปลวไฟเกิดขึ้น (แตมีควัน)
ความรอน (Heat)
ความรอนเปนพลังงานรูปแบบหนึง่ ที่วดั

ค าเป นระดั บ อุ ณหภู มิ เพื่ อระบุ ค วามเข มข น
ความรอนเปนผลผลิตจากการเผาไหม ที่ เปน
ตั วการสําคั ญทําให ไฟลามไปตามตั วอาคาร
เมือ่ มนุษยสมั ผัสจะไดรบั บาดเจ็บโดยเฉพาะจาก
การไหม และอาการอื่นๆ เชน รางกายขาดน้ํา
เหนื่อยลา หายใจลําบาก เปนตน
ควัน (Smoke)
ควันคือผลผลิตจากการเผาไหมแขวนลอย
ในอากาศ ประกอบดวย อนุภาคของแข็ง ไอสาร
และแก ส ทําให ส ามารถเคลื่ อนไหวไปมาได
ความเขมขนแสดงออกทางสีซงึ่ ขึน้ อยูก บั ปริมาณ
อนุภาคของแข็ง (คารบอน) ทีผ่ สมอยู ควันสีดํา
สนิทหมายถึงมีอนุภาคของแข็งในปริมาณมาก
และอาจลุกตืดไฟเมื่อสัมผัสความรอนสูง ควัน
เปนอันตรายตอระบบหายใจของมนุษย เมื่ อ
หายใจเอาควันเขาไปจะมีอาการแสบจมูก ไอ
สําลัก หายใจไมออก หมดสติ หรือเสียชีวิต
ควันทีห่ นาแนนแสดงวามีการเผาไหมของ
เชื้อเพลงปริมาณมาก มีความรอนและเปนพิษ
ควันเกิดจากเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลวจะมีความ
เขมขนและสีดาํ สนิท โดยทัว่ ไป ควันจะมีเม็ดน้าํ
ขนาดเล็กผสมอยูและแขวนลอยในอากาศ เม็ด
น้าํ เหลานีอ้ าจเปนน้าํ มันทีล่ กุ ติดติดไฟหากเกิด
จากการกลั่ นตั วของเชื้ อเพลิงที่ เป นของเหลว
หรือน้ําที่ใชดับไฟ
เนือ่ งจากควันเกิดจากไฟไหมเปนอันตราย
ตอชีวติ และสุขภาพของนักดับเพลิงและผูป ฎิบตั ิ
การระบบดับเพลิง ดังนัน้ ตองเรียนรูก ารปองกัน
ตัวไวกอน โดยควันทีจ่ ะทําอันตรายมนุษยไดจะ
มีปริมาณสวนผสมของแกสอันตรายมากกวาคา
กําหนด [Permissible Exposure Limits (PEL)]

มีหนวยวัดคือสวนตอลานสวน (ppm) เชน ควัน
ที่มสี วนผสมของคารบอนมอนอกไซด มากกวา
35 ppm จะทําใหผูสูดดมเขาไปหมดสติได เรา
อาจไมรวู า ควันเกิดขึน้ จากไฟไหมมสี ว นผสมของ
แกสเกินคากําหนดหรือไม แตเพื่อใหปลอดภัย
ไวกอ นตองสวมอุปกรณปอ งกันระบบหายใจเมือ่
ไมใหหายใจเอาแกสอันตรายทีม่ อี ยูใ นควันเขาไป
การสงผานความรอน (Heat Transfer)
ไฟไหมทกุ ครัง้ จะเกิดความรอนซึง่ สามารถ
จุดติดเชื้อเพลิงที่อยูขางเคียง และยังสงผานไป
ยังจุดทีไ่ กลออกไปทําใหเชือ้ เพลิงทีม่ อี ยูบ ริเวณนัน้
ลุกไหมไดเชนกัน โดยทัว่ ไป พลังงานความรอน
จะเคลื่อนไหวจากจุดรอนกวาไปยังจุดเย็นกวา
วัตถุที่ สัมผัสความรอนที่ เคลื่ อนตัวมากระทบ
อยางตอเนือ่ งจะมีอณ
ุ หภูมสิ งู เทากับทีจ่ ดุ กําเนิด
และจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีทําใหไฟไหม
ในเวลาตอมา ชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปริมาณและ
ความไวไฟของสวนผสมไอเชือ้ เพลิงกับออกซิเจน
ทัง้ นี้ การสงผานความรอนมีอยู 3 วิธี คือ
 การนํา (Conduction)
 การพา (Convection)
 การแผรังสี (Radiation)
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การนํา (Conduction)
ความรอนสงจากโมเลกุลหนึ่ งไปยังอีก
โมเลกุลดวยการสัมผัสโดยตรง การนําความ
รอนทําไดดีกับวัตถุที่เปน ตัวนํา เชน ตะปู แผน
เหล็ก ทอโลหะ ขณะทีฉ่ นวน เชน ไฟเบอรกลาส
จะขัดขวางการนํา ความรอน
การนําความร อนเป นการส งผ านร อน
ระหวางสองจุดโดยผานตัวกลางทีม่ คี ณ
ุ สมบัตนิ าํ
ความรอน ในกรณีของเพลิงไหมอาคาร การนํา
ความรอนเกิดขึ้นไดทั้งในแนวแนวดิ่งและนอน
การพา (Convection)
ความรอนเคลือ่ นไหวผานตัวกลางทีเ่ ปน
ของไหล (Fluid) เชน ของเหลว อากาศ ฯลฯ
กรณีตวั กลางเปนอากาศ ความรอนจะเคลือ่ นที่
ไปยังที่สูง ขณะที่ความเย็นจะไหลลงต่ํา การสง
ผ านความร อนลั กษณะนี้ จะก อให เกิ ดกระแส
การพา (Convection Current) ทําใหเกิดไฟลาม
อยางรวดเร็วไดทงั้ ในแนวนอนและแนวดิง่ เพราะ
ไมตอ งผานตัวกลางทีเ่ ปนวัตถุใดๆ อาศัยชองวาง
ของอากาศเทานัน้ ก็ทาํ ใหความรอนเคลือ่ นยาย
ไปยังอีกจุดหนึง่ ไดอยางงายดาย
สําหรับการพาที่เกิดขึ้นภายในหองเกิด
เพลิงไหม ความรอนจะเคลื่อนตัวในแนวดิ่งขึ้น
ไปดานบน จากนั้นจะเคลื่อนตัวในแนวนอนไป
ตามเพดาน แกสที่เกิดขึ้นจะแผคลุมผนังลงมา
หรือไหลออกไปขางนอกหอง
การแผรงั สี (Radiation)
การแผรังสีเปนการสงผานความรอนใน
รูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic

ไฟไหม เชื้ อเพลิ งที่ เป นของเหลว
(Liquid Fuel Fires)

Wave) ทีม่ องไมเห็น ผานชองวางของอากาศไป
ยังวัตถุทอี่ ยูใ กลเคียงจนเกิดความรอนและลุกไหม
ความรอนสามารถแผรังสีผานชองหนาตางไป
ยังวัตถุขา งนอกได
ความรอนในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากการแผรงั สีจะเดินทางผานชองวางของอากาศ
จนกวาจะถึงวัตถุทเี่ ปนของแข็งไมวา จะอยูใ กลๆ
หรือหางออกไป
การสงผานความรอน สังเกตงายๆ เมื่อ
เราเอาชอนจุมในน้ํารอน จากนั้นชอนจะคอยๆ
รอนขึ้นมาเนื่องจากเกิดการนําความรานผาน
โมเลกุลของตัวนําซึง่ ก็คอื ตัวชอนนัน้ เอง หรือเรา
ยางปลาเหนือเตาโดยไมถกู เปลวไฟ ปลาจะรอน
ขึ้ นจากการพาความรอนผานอากาศ หรือใน
กรณีโครงสรางอาคารอยูถ ดั จากอาคารทีเ่ กิดไฟ
ไหมไดรบั การแผรงั สีความรอนผานชองหนาตาง
ทําใหเกิดไฟลุกไหมขึ้นมาไดทั้งๆ ที่ตัวอาคาร
ไมไดอยูติดกัน เชนเดียวกับเชื้อเพลิงของแข็ง
ที่อยูภ ายในหองทีเ่ กิดเพลิงไหม แมไมไดสัมผัส
เปลวไฟโดยตรงแตไดรบั ความรอนจากการแผรงั สี
จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งถึงอุณหภูมิ
ลุกไหมดว ยตัวเองแลวเกิดการลุกติดไฟพรอมกัน
ทั้งหมดที่เราเรียกกันวา “Flashover”

เชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว อาทิเชน น้าํ มัน
เชือ้ เพลิงทุกชนิด น้าํ มันกาด สี แอลกอฮอล สาร
ตัวทําละลาย ฯลฯ สิ่งที่ลุกติดไฟไมใชตัวเชื้ อ
เพลิงที่เปนของเหลว แตเปนไอสารที่ระเหยขึ้น
มาบนผิวหนาเชื้อเพลิง ดังนั้นกอนเชื้อเพลิงที่
เปนของเหลวจะลุกไหมตอ งมีการกลัน่ ตัวเปนไอ
(Vapors) ซึ่งจะผสมกับออกซิเจนในบริเวณนัน้
กลายเปนสวนผสมทีต่ ดิ ไฟได สวนผสมนีเ้ องจะ
เกิดการสันดาปเมื่อสัมผัสกับแหลงความรอน
ทัง้ นี้ โดยสวนใหญแลวเชื้อเพลิงทีเ่ ปนของเหลว
สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือด
ของตัวเอง
สําหรับเงือ่ นไขทีจ่ ะทําใหเชือ้ เพลิงที่เปน
ของเหลวจุดไฟได มีดังนี้
 สวนผสมระหวางไอสารเชื้ อเพลิง กับ
ออกซิเจนอยูในอัตราที่เหมาะสม
 แหล ง จุ ดติ ดไฟมี พ ลั ง งานความร อน
เพียงพอ
 มี ก ารสั มผั ส กั น ระหว า งส วนผสมไอ
สารเชือ้ เพลิงกับแหลงจุดติดไฟอยางตอเนือ่ ง
นิยามเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลวทีค่ วรรู
 จุดวาบไฟ (Flash Point) หมายถึง
อุณหภูมิต่ําสุดที่ทําใหของเหลวเชื้อเพลิงปลอย
ไอสารออกมาในปริมาณมากพอเพิ่ อผสมกั บ
อากาศ (ออกซิเจน) กลายเปนสวนผสมติดไฟได
 จุดลุกเปนเปลวไฟหรือจุดเผาไหม
(Flame Point or Fire Point) หมายถึง อุณหภูมิ
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ต่าํ สุดทีส่ วนผสมไอสารเชือเพลงกั
้
บออกซิเจน
ลุกไหมตอไปไดหลังจากการสันดาป
ิ ดุ ติดไฟ (Ignition Temperature)
 อุณหภูมจ
อุณหภูมิที่ ทําใหสวนผสมไอสารกับออกซิเจน
จุดติดไฟไดเองโดยไมตอ งมีแหลงความรอนอืน่ มา
ทําใหเกิดการสันดาป นิยามนี้รวมถึงอุณหภูมิ
พื้นผิววัตถุที่ทําใหสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงลุก
ติดไฟซึง่ มีคา แตกตางกันไปตามชนิดของพืน้ ผิว
 ยานการจุดติดไฟหรือการระเบิดได
(Flammable or Explosive Range) คาอัตราสวน
ผสมไอสารเชือ้ เพลิงกับออกซิเจน (สวนผสมใน
อากาศ) ที่จุดติดไฟหรือระเบิดไดเมื่อเกิดการ
สันดาปตั้งแตต่ําสุดไปจนถึงสูงสุด มีคาเปน %
ตัวอยางเชน สารคารบอนไดซัลไฟด (Carbon
Disulfide) มียา นจุดติดไฟหรือระเบิดได 1-50%
หมายความวา สวนผสมคารบอนไดซัลไฟดใน
อากาศตั้งแต 1% ซึ่งเปนคาต่ําสุด จนถึง 50%
ซึง่ เปนคาสูงสุด สามารถจุดติดไฟหรือระเบิดได
เมื่อเกิดการสันดาป (สัมผัสความรอนปริมาณ
ทีเ่ พียงพอ)
 จุดเดือด (Boiling Point) อุณหภูมิที่
ทําให ความดันของของเหลวเชื้ อเพลิ งเท ากั บ
ความดันบรรยากาศและทําใหของเหลวกลาย
เปนไอ
 เชื้ อเพลิ งที่ เป นของเหลวประเภท
ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons) เปนเชือ้ เพลิง
ของเหลวที่แยกตัวออกจากน้ํา ไมสามารถผสม

กับน้ําได โดยทั่วไปจะลอยเหนือน้ํา เชน น้ํามัน
เชือ้ เพลิงชนิดตางๆ
 เชื้ อเพลิ งที่ เป นของเหลวประเภท
โพลารโซลเวนท (Polar Solvents) เปนเชือ้ เพลิง
ของเหลวผสมกับน้าํ ไดหรือเปนผลิตภัณฑทผี่ สม
น้ําอยูแลว เชน แอลกอฮอล เปนตน
การแบงประเภทเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว
มาตรฐาน NFPA 30 Flammable and
Combustible Liquids code แบงประเภทของ
เชื้อเพลิงที่เปนของเหลวไดดังนี้
 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
เรียกวาของเหลวประเภทที่ 1 (Class I Liquids)
แบงออกเปน 3 ประเภทยอย ไดแก
 ของเหลวประเภท 1A (Class IA Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point ต่ํากวา
73 ํ F (22.8 ํ C) และมี Boiling point ต่ํากวา
100 Fํ (37.8 Cํ )
 ของเหลวประเภท 1B (Class IB Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point ต่ํากวา
73 Fํ (22.8 Cํ ) แตมี Boiling point สูงกวา 100
ํF (37.8 Cํ )
 ของเหลวประเภท 1C (Class IC Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point 73 ํ F
(22.8 ํ C) หรื อสู ง กว า แต ต่ํา กว า 100 ํ F
(37.8 Cํ )
ของเหลวไวไฟชนิดที่ รูจักกันดี ที่ สุดคือ
น้าํ มันเชือ้ เพลิง (Gasoline) ซึง่ คนไทยคุน เคยใน

ชื่อน้ํามันเบนซิน เปนของเหลวเชื้อเพลิง Class
IA Liquid หรือ A Fire Hazard Liquid มี Flash
point อยูที่อุณหภูมิ -50 ํF (-65 ํC) เรียกวา
รถยนตจอดอยู กลางหิมะเครื่ องยังสตารทติด
(เกิดการสันดาป) อุณหภูมติ ิดไฟไดเอง 495 Fํ
(232 Cํ ) ไฟไหมน้ํามันเชื้อเพลิงจะใหอุณหภูมิ
สูงกวา 1500 Fํ (945 Cํ ) ซึง่ จะทําใหวตั ถุตา งๆ
ในบริเวณเกิดเพลิงไหมมอี ณ
ุ หภูมสิ งู กวาจุดติดไฟ
ไดเองของตัวมันเอง (น้ํามันเชื้อเพลิง) ดังนั้น
เมือ่ ไฟดับลงแลว จะตองทําความเย็นวัตถุตา งๆ
ใหมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิสันดาปไดเองของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันไมใหเกิดการลุกติด
ขึ้นมาใหม
ยานการลุกติดไฟหรือการระเบิดไดของ
สวนผสมไอสารน้าํ มันเชือ้ เพลิงกับออกซิเจนอยู
1.3%-6% (มีสวนผสมในอากาศต่ําสุด 1%
สูงสุด 6% ก็สามารถจุดติดไฟได) ทั้งนี้ ไอสาร
ของน้าํ มันเชือ้ เพลิงหนักกวาอากาศซึง่ มีแนวโนม
จะสะสมตัวอยูในที่ต่ําตามทอหรือรองดานลาง
อย า งไรก็ ต าม หากในบรรยากาศมี
ออกซิเจนต่ํากวา 21% หรือเหลือเพียง 14%
โดยการใชคารบอนไดออกไซดมาทําใหเจือจาง
จะทําใหสว นผสมของไอสารน้าํ มันเชือ้ เพลิงและ
สารปโตรเลียมทุกชนิดมีแนวโนมไมติดไฟ
ในการดั บ ไฟ ไม ควรใช น้ํ า ลําตรงฉี ด
ปะทะไปทีถ่ งั บรรจุเชือ้ เพลิงเพราะอาจทําใหนา้ํ มัน
กระฉอกหรือลนออกมาแลวลุกติดไฟลอยไปตาม
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จุดตางๆ โดยเฉพาะจุดทีม่ คี นอยูซ งึ่ มีความเสีย่ ง
จะไดรบัอันตรายถึงชีวิต
 ของเหลวติ ด ไฟได (Combustible
liquids) แบงออกเปน 4 ประเภทยอย ไดแก
 ของเหลวประเภท II (Class II Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point 100 ํF
(37.8 Cํ ) หรือสูงกวา แตตา่ํ กวา 140 Fํ (60 Cํ )
 ของเหลวประเภท III (Class III Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point 140 ํF
(60 Cํ ) หรือสูงกวา
 ของเหลวประเภท IIIA (Class IIIA Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point 140 ํF
(60 Cํ ) หรือสูงกวา แตต่ํากวา 200 Fํ (93 Cํ )
 ของเหลวประเภท IIIB (Class IIIB Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงที่มี Flash point 200 ํF
(93 Cํ ) หรือสูงกวา

ไฟไหมเชื้อเพลิงที่เปนแกส (Gas
Fuel Fires)
ความหนาแนนของไอสารเชือ้ เพลิงทีเ่ ปน
แกสขึ้นอยูกับน้ําหนักของแกส ไอแกสชนิดมี
ความหนาแนนที่ นอยกวา 1.0 จะลอยขึ้ นไป
ขางบน ในขณะทีช่ นิดมีความหนาแนนมากกวา
1.0 จะอยูกับที่ไมเคลื่อนที่ไปไหน การเรียนรู
ระดับความหนาแนนของไอแกสเชือ้ เพลิง ทําให
เราสามารถทํานายตําแหนงการจุดติดไฟของ
แกสเชื้อเพลิงตัวใดตัวหนึง่ ได
ทั้งนี้ สวนผสมของไอสารแกสเชื้อเพลิง
กับออกซิเจนตองมีคาตรงกับคาระบุการจุดติด
ไฟซึ่ งเป นตั วเลขที่ แนนอนและตายตั ว อั ตรา
สวนนอยคาระบุถอื วาเปนอัตราสวนบางเกินไป
(Too Lean) ส วนอั ตราส วนมากกว าค าระบุ
จะเปนอัตรามากเกินไป (Too Rich) ซึ่งทั้งสอง
กรณีจะไมลุกติดไฟเมื่อมีความรอนมาสัมผัส
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การระเบิด (Explosion)
การระเบิดหมายถึงการปลอยแกสแรงดัน
สูงออกสูบ รรยากาศอยางรวดเร็ว เมือ่ แรงดันสูง
ถูกปลอยออกมาจะกระจายตัวออกไปในรูปของ
พลังงานคลื่นกระแทก (Shock Wave)
ชนิดและสาเหตุการระเบิด
 ระเบิดทางกายภาพ (Physical) เกิด
ขึน้ บอย เกิดจากความรอนเผาไหมทบี่ รรจุตา งๆ
เชน หมอไอน้ํา ถังแกสอัดความดัน ที่เก็บกัก
ไอน้าํ ทีบ่ รรจุซงึ่ อัดแรงดันดวยการใชความรอน
เมือ่ แกสหรืออากาศมีแรงดันขางในทีบ่ รรจุไดรบั
ความรอนจะขยายตัวจนมีปริมาตรมากวาเดิม
หลายเทาและดันที่บรรจุออกมาสูภายนอก
 ระเบิ ด จากแก ส ขายตั ว จากของเหลว
เดื อด (BLEVE; Boiling Liquid, Expanding Vapor
Explosion) เกิดขึน้ เมือ่ เชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว
ในทีบ่ รรจุไดรบั ความรอนปริมาณมากทําใหเกิด
ความรอนจัดและมีความดันเพิ่มสูงขึ้นจนเกิน
ความสามารถทีช่ อ งระบายความดันจะรับได ถัง

บรรจุเริ่มเสียหาย ในขณะที่เชื้อเพลิงที่เปนของ
เหลวมีอณ
ุ หภูมสิ งู กวาจุดเดือดของตัวเองพุง ออก
มา จากนัน้ ของเหลวเปลีย่ นเปนไออยางรวดเร็ว
มี ลั กษณะเป นกลุ มหมอกแพร ก ระจายไปทั่ ว
บริเวณ และเมือ่ ไอเชือ้ เพลิงรวมตัวกับออกซิเจน
ในอัตราสวนที่ เหมาะสมแลวสัมผัสความรอน
ก็จะจุดติดเปนลูกไฟขนาดใหญ
ระเบิ ด BLEVE ทําให นั กดั บเพลิ งและ
ผูประสบเหตุเสียชีวิต ลูกไฟที่เกิดขึ้นจะจุดติด
ไอสารเชือ้ เพลิงทีร่ วั่ ไหลออกมาผสมกับออกซิเจน
หลายครั้งจนกวาไอสารจะหมด แรงระเบิดของ
เปลวไฟจะทําใหเศษของถังบรรจุกระเด็นไปไกล
ซึ่งเพิ่มอันตรายขึ้นอีกหลายเทาตัว
ไฟไหมสารเคมี (Chemical Fires)
โดยทั่ วไป ไฟไหม สารเคมี จ ะเกิ ดจาก
ปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
 การดูดความรอน (Endothermic)
 การคายความรอน (Exothermic)
การดูดความรอน
เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีไดรับความรอนจาก
ภายนอกและทําการดูดซับความรอนไว ความ
รอนดังกลาวจะทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าภายใน ความ
รอนสูงขึน้ และมีแรงดันเพิม่ ผลักไอสารเชือ้ เพลิง
ออกมาในปริมาณมากแลวรวมตัวกับออกซิเจน
กลายเปนสวนผสมที่พรอมจะจุดติดไฟ
การคายความรอน
เปนตรงกันขามกับการดูดความรอน สาร
เคมีบางชนิดสรางความรอนขึน้ ภายในตัวเองได
โดยไม จําเป นต องใช ความร อนจากภายนอก
เพิม่ เติม ความรอนทีเ่ กิดขึ้นยิ่งมากเทาไหรก็ยงิ่
เรงปฏิกิริยาคายความรอน สงผลใหมีแกส (ไอ
สารเชื่อเพลิง) เกิดขึ้นปริมาณมากแลวรวมตัว
กับออกซิเจนกลายเปนสวนผสมติดไฟได
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นอกจากนี้ ไฟไหมสารเคมียงั เกิดไดจาก
ปฏิกิริยา Oxidation เมื่อออกซิเจนรวมตัวทาง
เคมีกบั สารอืน่ เกิดเปนสวนผสมใหมทลี่ กุ ไหมได
รวมถึงปฏิกริ ยิ ายอยสลายโมเลกุลดวยความรอน
(Pyrolysis) ทําใหของแข็งกลายเปนไอสาร ซึ่ง
เมือ่ รวมตัวกับออกซิเจนและสัมผัสความรอนจะ
ลุกติดไฟหรือเกิดการสันดาปได

ประเภทเพลิงไหม (Class of Fires)
มาตรฐาน NFPA ของสหรัฐอเมริกา แบง
ประเภทของเพลิงไหมตามชนิดของเชื้อเพลิงที่
ทําใหเกิดการลุกไหมหรือมีความเกีย่ วของโดยตรง
เปน 5 ประเภท (Class) ดังนี้
 Class A Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ประเภทสารประกอบคารบอนที่ เป นของแข็ ง

เชน ไม เสื้อผา กระดาษ ยาง พลาสติก แตไม
รวมถึงโลหะติดไฟได เมื่อเชื้อเพลิงประเภทนี้
ไดรบั ความรอนชัว่ ระยะเวลาหนึง่ จะเกิดปฏิกริ ยิ า
ยอยสลายภายในมวลเชื้ อเพลิงทําใหเกิดแกส
หรือไอสารลอยขึ้นมาผสมอากาศ (ออกซิเจน)
กลายเปนสวนผสมที่ลุกติดไฟได
 Class B Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ที่เปนของเหลวหรือแกสไวไฟ อาทิเชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง แกสโพรเพน (LPG) แกสธรรมชาติ
โดยไอสารของเชื้ อเพลิ ง จะรวมตั วกั บ อากาศ
(ออกซิเจน) ในอัตราทีพ่ อเหมาะขึน้ อยูก ับชนิด
ของเชือ้ เพลิงจึงจะเปนสวนผสมทีจ่ ดุ ติดไฟไดเมือ่
สัมผัสความรอน ทัง้ นี้ จะไมมกี ารจุดติดเชือ้ เพลิง
ประเภทนี้ ในสถานะของเหลว แตจะเปนไอที่
ระเหยขึ้ นมาสะสมอยูบริเวณผิวหนาเชื้ อเพลิง
รวมตัวกับออกซิเจนในอัตราสวนที่ถูกกําหนด
ไววาสามารถลุกไหมได
 Class C Fire เปนเพลิงไหมที่เกิดกับ
อุปกรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร สายไฟฟา รวมถึง
ตั วนําตางๆ ที่ มีกระแสไฟฟาเดินอยู โดยตั ว
กระแสไฟฟาเปนแหลงจุดติดไฟ ไมใชเชื้อเพลิง
ที่ลุกไหม สิ่ งที่เปนเชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้
คือเชือ้ เพลิงของไฟ Class A หรือ Class B ดังนัน้

ไฟประเภทนอกจากจะมีอันตรายจากอัคคีภัย
โดยตรงแลวยังความเสีย่ งดานกระแสไฟฟารวม
อยูด ว ย จึงตองใชวธิ รี ะงับเหตุทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ไดแก หามใชน้ําดับไฟ และตองพยายามตัด
กระแสไฟฟากอนทุกครั้ง
 Class D Fire เปนเพลิงไหมที่เกิดกับ
เชือ้ เพลิงทีเ่ ปนโลหะลุกไหมได เชน ไททาเนียม
(Titanium) เซอร โคเนี ยม (Zirconium)
แม็กนีเซียม (Magnesium) โซเดียม (Sodium)
ใหความรอนสูงมากและเกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรงกับน้าํ
ตองใชผงดับเพลิงชนิดพิเศษทีผ่ ลิตมาเพือ่ ดับไฟ
ประเภทนี้โดยเฉพาะ
 Class K Fire เปนเพลิงไหมเกิดจาก
เชื้อเพลิงที่เปนเครื่องปรุงอาหาร ไดแก น้ํามัน
ไขมัน เนย ฯลฯ ทั้งที่ทําจากพืชและสัตว กอนป
1998 ไฟประเภทนี้จัดอยูใน Class B แตหลัง
จากศึกษาตอเนือ่ งเปนเวลานานจึงพบวามีความ
แตกตางกัน มาตรฐาน NFPA 10 ฉบับป 1998
จึงแยกออกเปนประเภท K ตองใชสารดับเพลิง
ชนิดทีผ่ ลิตออกมาใชงานนีโ้ ดยตรง เนือ่ งจากไม
สามารถใชสารดับเพลิงClass A-B-C ดับได
ในการแบงประเภทเพลิงไหมตามมาตรฐาน
ยุโรปและออสเตรเลียจะแตกตางสหรัฐอเมริกา

ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 Class A Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
สารประกอบคารบอนที่เปนของแข็ง เชน ไม
เสื้อผา กระดาษ ยาง พลาสติก แตไมรวมถึง
โลหะติ ดไฟได เมื่ อเชื้ อเพลิงประเภทนี้ ไดรั บ
ความรอนชัว่ ระยะเวลาหนึง่ จะเกิดปฏิกริ ยิ ายอย
สลายภายใ นมวลเชื้อเพลิงทําใหเกิดแกสหรือ
ไอสารลอยขึ้นมาผสมกับอากาศ (ออกซิเจน)
กลายเปนสวนผสมที่ลุกติดไฟได
 Class B Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ที่เปนของเหลวไวไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง โดย
ไอสารของเชื้อเพลิงชนิดนี้จะรวมตัวกับอากาศ
(ออกซิเจน) ในอัตราทีพ่ อเหมาะขึน้ อยูก ับชนิด
ของเชื้อเพลิง จึงจะเปนสวนผสมที่จุดติดไฟได
เมื่อสัมผัสความรอน ทั้งนี้ จะไมมีการจุดติดไฟ
เชื้อเพลิงประเภทนี้ในสถานะของเหลว แตจะ
เปนไอที่ ระเหยขึ้ นมาสะสมอยู บริเวณผิวหนา
เชื้อเพลิงรวมรวมตัวกับออกซิเจนในอัตราสวน
ที่ถูกกําหนดไววาสามารถลุกไหมได
 Class C Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ทีเ่ ปนแกสติดไฟได เชน แกสโพรเพน (แอลพีจ)ี

Potassium Fire

แกสธรรมชาติ โดยแกสจะรวมตัวกับออกซิเจน
ในอัตราสวนที่พอเหมาะซึ่งจะติดไฟเมื่อสัมผัส
กับแหลงความรอน
 Class D Fire เปนเพลิงไหมที่เกิดกับ
เชือ้ เพลิงทีเ่ ปนโลหะลุกไหมได เชน ไททาเนียม
(Titanium) เซอร โคเนี ยม (Zirconium)
แม็กนีเซียม (Magnesium) โซเดียม (Sodium)
ใหความรอนสูงมากและเกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรงกับน้าํ
ตองใชผงดับเพลิงชนิดพิเศษทีผ่ ลิตมาเพือ่ ดับไฟ
ประเภทนี้โดยเฉพาะ
 Class E Fire เปนเพลิงไหมที่เกิดกับ
อุปกรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร สายไฟฟา รวมถึง
ตั วนําตางๆ ที่ มีกระแสไฟฟาเดินอยู โดยตั ว
กระแสไฟฟาเปนแหลงจุดติดไฟ ไมใชเชื้อเพลิง
ที่ลุกไหม สิ่ งที่เปนเชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้
คือเชือ้ เพลิงของไฟ Class A หรือ Class B ดังนัน้
ไฟประเภทนอกจากจะมีอันตรายจากอัคคีภัย
โดยตรงแลวยัง ความเสีย่ งดานกระแสไฟฟารวม
อยูด ว ย จึงตองใชวธิ รี ะงับเหตุทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ไดแก หามใชน้ําดับไฟ และตองพยายามตัด
กระแสไฟฟากอนทุกครั้ง
 Class F Fire เปนเพลิงไหมเกิดจาก
เชื้อเพลิงที่เปนเครื่องปรุงอาหาร ไดแก น้ํามัน
ไขมัน เนย ฯลฯ ทัง้ ที่ทาํ จากพืชและสัตว ตองใช
สารดับเพลิงชนิดทีผ่ ลิตออกมาใชงานนีโ้ ดยตรง
เพราะไมสามารถใชสารดับเพลิง Class A-B-C
ดับได

วิธดี บั ไฟ (Extinguishment Methods)
ใชวธิ แี ยกองคประกอบการเกิดเพลิงไหม
ออกมาหนึ่งปจจัยหรือมากกวา ตามทฤษฎีการ
เกิดเพลิงไหมเมือ่ ตัดองคประกอบออกไป จะไม
เกิดไฟไหมหรือไฟจะดับลงไป ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
 กําจัดความรอน (Removal of the
Heat) โดยการฉีดน้ําเพื่อใหไฟเย็นลง นั่นคือ
ความรอนจะถูกขจัดออกไปดวยน้าํ ทั้งที่ฉดี เปน
ลําตรงหรือฝอยน้าํ ละเอียด เมือ่ ความรอนลดลง
ก็จะไมมีพลังงานเพียงพอที่จะจุดติดสวนผสม

สารเชือ้ เพลิงกับออกซิเจนหรือปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่
ไดอกี ตอไป
 กํา จั ด เชื้ อ เพลิ ง (Removal of the
Fuel) ในทางปฏิบัติแลว การจะกําจัดหรือแยก
เชื้ อเพลิงออกจากเพลิงไหมเปนเรื่ องยากและ
เปนอันตรายอยางยิ่ง แตในกรณีเชื้อเพลิงเปน
ของเหลวหรือแกสทีอ่ ยูใ นทีบ่ รรจุหรือไหลผานทอ
สามารถทําไดโดยการปดวาลวไมใหของเหลว
หรือแกสไหลออกมาทําใหไฟไหมตอเนื่อง หรือ
อีกวิธีหนึ่ง สูบของเหลวเชื้อเพลิงออกไปยังถัง
เปลาทีแ่ ยกตางหาก เพื่อใหเชื้อเพลิงทีก่ ําลังลุก
ไหมหมดไปหรือเหลือนอยลง
 กํา จัด ออกซิ เจน (Removal of the
Oxygen) ออกซิเจนอยูในบรรยากาศรอบๆ จุด
เกิดเพลิงไหมซึ่ งจะรวมตัวกับไอสารเชื้ อเพลิง
เปนสวนผสมจุดติดไฟทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
ทางเคมี มีการลุกไหมตอ เนือ่ งและขยายตัวใหญ
ขึ้น การกําจัดหรือแยกออกซิเจนออกไปไมใหมี
การรวมตัวกับไอสารทําไดดว ยการปดคลุมพืน้ ที่
เพลิ งไหม ด วยผ าคลุ มชุ บน้ําหรื อฝาป ดไม ให
อากาศ (ออกซิเจน) เขามาเติมไอสารเชื้อเพลิง
รวมถึงใชแกสที่หนักกวาอากาศ (ออกซิเจน)
ฉีดคลุมเพลิงไหมเพื่อปองกันออกซิเจนเขามา
เติมสวนผสมเชื้อเพลิง
 ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี (Stop
the Chemical Chain Reaction) สารดับเพลิง

Dry Powder Discharge

ประเภทผงเคมีแหงและฮาลอนดับไฟไดดแี มจะ
ไมไดกําจัดความรอน เชื้อเพลิง และออกซิเจน
โดยตรง แตจะไปสรางอนุมูลอิสระเกาะโมเลกุล
ของสารเชือ้ เพลิงทําใหเกิดปฏิกริ ิยากับเปลวไฟ
การลุกไหมเริ่ มลดลง ที่ สําคัญคือ การยับยั้ ง
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ ท างเคมี ของเพลิ ง ไหม ไ ม ให
ดําเนินตอไปได ไฟจึงดับลง อธิบายงายๆ อนุมลู
อิ สระของสารดับเพลิงบางชนิดจะไปขั ดขวาง
กระบวนการลุกไหมไมใหดาํ เนินตอไปตามปกติ
แตจะทําใหชาลงหรอหยุดชะงักไป ในที่สุดก็จะ
ไมมีปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีแลวไฟจะหยุดการ
ลุกไหมแลวมอดดับไป
สารดับเพลิง (Extinguishing Agents)
น้ํา (Water)
น้าํ ดับไฟดวยวิธที าํ ความเย็นเชือ้ เพลิง ที่
เปนของแข็งและของเหลวพรอมกับลดอุณหภูมิ
ของเปลวไฟ รวมทัง้ สลายออกซิเจนใหเจือจางลง
น้ําใชดับไฟ Class A ไดดี ใชดับไฟ Class B ใน
ลักษณะของการทําความเย็นในระยะทีเ่ หมาะสม
สําหรับไฟ Class D ใชไดอยางจํากัดและตองใช
ความระมั ดระวั ง แต ไ ม แนะนําให ใ ช ดั บไฟ
Class C เนื่องจากน้ําเปนตัวนําไฟฟา
คุณสมบัตทิ างกายภาพของน้าํ
 กลายเป นน้ําแข็ง (จุ ดเยื อกแข็ ง) ที่
อุณหภูมิ 32 Fํ (0 Cํ )
 กลายเปนไอ (จุดเดือด) ที่ อุณหภูมิ
212 Fํ (100 Cํ )
 น้า
ํ มีนา้ํ หนัก 1 กิโลกรัม (2.2 ปอนด)
ตอปริมาตร 1 ลิตร หรือ 3.77 กิโลกรัม (8.34
ปอนด) ตอปริมาตร 1 แกลลอน
 มีความตึงผิวสูง
 เปลี่ยนรูปรางไปตามภาชนะบรรจุ
 จําเปนตองใชกําลังในการผลักดันน้ํา
ใหเคลื่อนที่ในแทบทุกกรณี
 ขยายตัวได 1,750 เทา เมื่อกลั่นตัว
เปนไอน้ํา
ขอดีของน้าํ ในการใชดบั เพลิง
 หาไดงายและมีมากในธรรมชาติ

Foam Application

เกิดปฏิกิริ ยารุ นแรงกั บสารเคมี บาง
ชนิด ทําใหมีความรอนสูงและไอสารพิษ
 มี น้ําหนั กมากเมื่ อเที ยบปริ มาตรกั บ
สารดับเพลิงชนิดอื่น เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุ
น้ําปริมาตรเทากันจะหนักกวาเครื่องดับเพลิง
ชนิดอื่น ทําใหใชงานลําบากและเปลืองแรง
 ดวยตัวของมันเอง ไมสามารถดับไฟ


ดู ด ซั บ ความร อ นได ดี แ ละทํา ได ใ น
ปริมาณมาก
 สามารถใชกบ
ั สารดับเพลิงทีอ่ อกแบบ
มาเปนพิเศษได
 มีคาใชจายในการใชงานต่ําเมื่อเทียบ
กับสารดับเพลิงอืน่ ๆ เชน ผงเคมีแหง โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด
 หากมีก ารวางแผนลวงหน าที่ ดี การ
ใชนา้ํ ดับเพลิงสามารถทําไดงา ย ปลอดภัย และ
ใหประสิทธิภาพสูง
ขอดอยของน้าํ ในการใชดบั เพลิง
 หากกลายเปนน้ําแข็ง ไมสามารถใช
ดับไฟได
 เปนตัวนําไฟฟา
 มี ความตึ ง ผิ วสู ง ไม ส ามารถรองรั บ
หรือหอหุมสิ่งใดได


Class B ไดในแทบทุกกรณี
 น้ํ า จะทํ า ให ไ ฟไหม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ลุกลามและขยายตัว
 การใชน้ําดับไฟจะทําใหเพิ่ มปริมาณ
วัตถุอนั ตรายทีต่ องกําจัดทิง้
 เมื่ อใช กั บ เชื้ อ เพลิ ง ของเหลวที่ มี จุ ด
วาบไฟและความหนืดสูง เชน แอสฟลต จะทําให
เกิดฟองและหกลนเลอะเทอะ
 ด วยตั วของมั น เองตามลําพั ง น้ํา ไม
สามารถแทรกตั วลงไปดั บ ไฟที่ แก น (Deep
Seated) ของเชื้อเพลิงชนิดของแข็งได ทําให
เกิดการสูญเปลาและประสิทธิภาพดับไฟลดลง
 หากมี การฉี ดน้ําควบคู ไปกั บการฉี ด
ส วนผสมโฟม น้ําอาจไปรบกวนหรื อทําลาย
ฟองโฟมทีค่ ลุมเชือ้ เพลิงไวและทําใหไอสารไวไฟ
ระเหยขึน้ มาจุดติดไฟไดอีก

คุณสมบัติทางการภาพในการดูดซับ
ความรอนและการขยายตัวของน้าํ
 น้า
ํ แตกตางจากสารดับเพลิงชนิดอืน่ ๆ
ทั้ งผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด และสาร
สะอาดตรงทีน่ า้ํ สามารถดูดซับความรอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปริมาณมากในแตละครั้ง
 น้ําใชพลังงานความรอน 1150 BTU
(289.8 กิโลแคลอรี) เพื่อทําใหน้ํา 1 ปอนดที่
อุณหภูมิ 32 ํ F (0 ํ C) กลายเปนไอที่อุณหภูมิ
212 Fํ (100 Cํ )
 เมื่อน้ํากลายเปนไอจะมีการขยายตัว
ในอัตรา 1750 ตอ 1 โดยปริมาตร
 เมื่อน้ําถูกทําใหเปนฝอยละเอียด เม็ด
น้ําขนาดเล็กจะทําใหกระบวนการถายเทความ
รอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
วิธีใชน้ําดับไฟ Class A
 การฉี ด น้ํ า ลํา ตรงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เปนสิ่งจําเปนขณะดับไฟ Class A
 เชื้อเพลิง Class A มักไมลอยขึ้นมา
เหนือผิวน้ําเหมือนเชื้อเพลิง Class B แตตอง
ระวั งอย าให อุ ป กรณ เสี ยหายหรื อเกิ ดฝุ นฟุ ง
กระจายเนือ่ งจากการฉีดน้าํ ผิดรูปแบบ
 ต องมี ก ารฉี ดน้ําเก็ บ กวาดพื้ นที่ เพื่ อ
ยืนยันวาไฟดับสนิทแลว
 เชื้อเพลิง Class A บางชนิดและบาง
รูปแบบ เชน ยางรถยนต มวนกระดาษแผนใหญ
ชิ้นไมเรียงเปนชั้น ฯลฯ ใชน้ําทําลายยากมาก
โฟมดับเพลิง (Fire Foam)
โฟมดับเพลิงแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
โฟมเคมี (Chemical Foams) และ โฟมทางกล
(Chemical Foams)

โฟมเคมี (Chemical Foams)
โฟมเคมี ป จจุบันมีใชน อยและหายาก
สวนใหญนยิ มใชโฟมทางกล (Chemical Foams)
โฟมเคมีอาศัยปฏิกริ ยิ าเคมีระหวางวัสดุสองชนิด
ในการสรางชัน้ โฟมครอบคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิง
ของเหลวไวไฟและปดทับไอสารไวดานลาง
ตัวอยางโฟมเคมีทพี่ อจะพบเห็นไดคอื ถัง
ดับเพลิงยกหิว้ ชนิดโฟมรุน เกาทีม่ โี ครงสรางภายใน
แบบเดี ย วกั บ เครื่ องดั บ เพลิ ง ชนิ ดกรดโซดา
(Soda-acid Fire Extinguishers) เมือ่ จับเครือ่ ง
ดับเพลิงพลิกหัวกลับ ชองดานนอกทีบ่ รรจุสว น
ผสมโซเดียมไบคารบอเนตกับน้ํายาสรางโฟม

จะผสมกับของเหลวทีอ่ ยูใ นชองดานในซึง่ เปนสาร
ละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต การผสมตัวของสาร
ทัง้ สองชองจะทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีสรางแรงดัน
ขับสารดับเพลิงออกมาเปนโฟมดับเพลิง โฟม
ชนิดนี้มีความมั่ นคงแตไมมีการสรางชั้นฟลม
คลุมผิวเชื้ อเพลิง ดังนั้ นโฟมจึงจึงไมสามารถ

เคลื่อนไหวไปตามผิวหนาเชื้อเพลิง มาตรฐาน
NFPA ฉบับลาสุดระบุใหยกเลิกการใชงานเครือ่ ง
ดับเพลิงที่บรรจุโฟมเคมีในลักษณะดังกลาว
โฟมทางกล (Chemical Foams)
โฟมทางกลหมายถึง โฟมที่ตองใชกําลัง
ทางกลในการฉี ดอากาศเข าในส วนผสมเพื่ อ

ทําใหโฟมขยายตัวและเกิดฟองขึ้นมา ตัวอยาง
โฟมชนิดนี้ เชน โฟมโปรตีน (Protein Foam)
โฟมฟลูออโรโปรตีน (Fluoroprotein Foam) โฟม
สรางฟลมน้ํา (AFFF; Aqueous Film Forming
Foam) โฟมฟลูออโรโปรตีนสรางฟลม น้าํ (FFFP
Film Forming Fluoroprotein Foam) โฟมสราง
ฟลมน้ําชนิดแอลกอฮอล (Alcohol Type AFFF)
โฟมฟลูออโรโปรตีนสรางฟลม น้าํ ชนิดแอลกอฮอล
(Alcohol Type FFFP) โฟมอัตราการขยายตัว
ปานกลางและสูง (Mid Expansion Foam and
High Expansion Foam) โฟมชนิดตางๆ ดังกลาว
จําหนายในรูปอัตราสวนผสม (Concentration)
ซึ่งหมายถึงชนิดของโฟมแบงตามอัตราสวนที่
ตองใชในการผสมน้ําเพื่อทําใหเปนสารละลาย
โฟมใชดบั ไฟ (Foam Solution) โดยตัวเลขอัตรา
สวนผสมโฟมมีหลายอัตรา เชน 6% 3% 3-6%
และ 1% บอกใหรู วาจะตองใชโฟมปริมาณกี่
เปอร เซ็ นต ผ สมน้ํา เพื่ อสร างสารละลายโฟม
ตัวอยาง ในสวนผสม 100 สวน ถาเปนโฟม 6%
ตองใชเนือ้ โฟม (น้าํ ยาโฟม) 6 สวน ผสมน้าํ 94
สวน จึงจะไดสารละลายตามสูตรที่กําหนดไว
โฟมโปรตีน (ชนิดสวนผสม 3%หรือ
6%) ทําจากน้ํายาสรางโฟมและโปรตีนที่ยอย
สลายแลว มีใชงานตั้งแตเมื่อทศวรรษ 1940
หรือ 75 ปที่แลว ใหการปองกันการลุกติดไฟ
ขึ้นมาใหมไดดีมาก เนื่องจากโฟมสามารถคลุม
ผิ วหน าวั ตถุ ร อนได อย างมั่ นคง ข อเสี ยบาง
ประการของโฟมโปรตีนคือ ไมสามารถแยกตัว
ออกจากสารไฮโดรคาร บ อนได เมื่ อจมอยู ใต
ผิวหนาของเหลวเชื้ อเพลิง ไมมีประสิทธิภาพ
ดับเพลิงไหมเกิดเชือ้ เพลิงชนิดโพลารโซลเวนท
(ละลายในน้ําได ) เชน แอลกอฮอลหรือสวน
ผสมไฮโดรคารบอนกับสารตัวทําละลาย และไม

สามารถเคลือนตั
่ วไปบนผิวหนาเชือเพลิ
้ งของ
เหลวไดดี
โฟมฟลูออโรโปรตีน ผลิตจากกรรมวิธี
เดียวกับโฟมโปรตีนแตเติมสารฟลูออโรลดความ
ตึงผิวของน้าํ เพือ่ สรางชัน้ ฟลม (Fluorochemical
Surfactant) ลงไป ซึ่งทําใหเพิ่มคุณสมบัติการ
แยกตัวจากของเหลวเชื้ อเพลิงไดดีขึ้ น อี กทั้ ง

สามารถลอยตั วและเคลื่ อนที่ ไปบนผิ ว หน า
เชือ้ เพลิงไดดีกวาโฟมโปรตีนธรรมดา
โฟมสร างฟ ล มน้ํา (AFFF) เป นโฟม
สังเคราะหไมใชโฟมโปรตีน จึงขาดคุณสมบัติ
ความมั่นคงและเหนียวแนนไป สวนประกอบ
ของโฟมสวนใหญทําจากสารฟลูออโรลดความ
ตึงผิวของน้าํ เพือ่ สรางชัน้ ฟลม โดยเมือ่ ฟองโฟม
แตกและสูญเสียน้าํ ไป มันจะกอตัวเปนชัน้ ฟลม
เคลือบผิวหนาของเหลวเชือ้ เพลิงเปนบริเวณกวาง
ปดคลุมไอสารไวไมใหระเหยขึ้ นมารวมตัวกับ
ออกซิเจนกลายเปนสวนผสมลุกติดไฟ
โฟมสร า งฟ ล มน้ํ า ชนิ ด แอลกอฮอล
(Alcohol Type AFFF) พื้นฐานเปนโฟม AFFF
แตเติมสารโคโพลีเมอร (Copolymer) ลงไป สาร
ชนิดนี้จะทําปฏิกิริยากับของเหลวเชือ้ ที่ผสมน้ํา
(สารโพลารโซลเวนทและสารผสมไฮโดรคารบอน
กับโพลารโซลเวนทที่มีโพลารโซลเวนทผสมอยู
ตัง้ แต 10% ขึน้ ไป) แลวสรางเยือ้ โพลิเมอรขนึ้ มา
ทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิงกัน้ ระหวางเชือ้ เพลิงกับสวนผสม
ไอสารเชือ้ เพลิงกับอากาศ (ออกซิเจน) ทีอ่ ยูข า ง
บน เปนการจํากัดปริมาณไอสารเชื้อเพลิงที่จะ
ระเหยขึ้นไปผสมกับอากาศกลายเปนสวนผสม
ลุกติดไฟ ทําใหไฟไมขยายตัว ฟองโฟมทีไ่ ดจาก
Alcohol Type AFFF ใหความเหนียวแนนและ

ป องกั นการกลั บมาลุ กติ ดไฟใหม ได ดี โดยมี
จําหนาย ทัง้ ชนิดอัตราสวนผสม 3% x 6% (3%
สําหรับใชดับไฟไฮโดรคารบอน 6% สําหรับใช
ดับไฟโพลารโซลเวนท) และชนิดอัตราสวนผสม
3% x 3%
โฟมฟลู อ อโรโปรตี นสร า งชั้ นฟ ล ม
(FFFP; Film Forming Fluoroprotein Foam)
พื้ นฐานเปนโฟมโปรตีน แตสามารถสรางชั้ น
ฟลมคลุมเชื้อเพลิงไดเหมือนโฟม AFFF
โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง (Medium
Expansion Foam) ทําจากสารลดความตึงผิว
ของน้าํ ทีไ่ มมสี ว นผสมของสารฟลูออโรคารบอน
โดยจะมีการขยายตัวจากการใชอุปกรณพิเศษ
เพื่อใหมีฟองโฟมมากขึ้น โดยทั่วไป โฟมชนิดนี้
ไม สามารถสร างชั้ นฟ ล มคลุ มเชื้ อเพลิ ง และ
ออนไหวและสลายตัวงายเมื่ อกระทบกับมวล
ความรอนและแรงลมขณะใชดับไฟ อาจทําให
ประสิทธิภาพลดลง
โฟมอัตราขยายตัวสูง (High Expansion
Foams) ลักษณะเหมือนกับโฟอัตราขยายตัวต่ํา
แตใชอปุ กรณเพิม่ อัตราการขยายตัวแตกตางกัน
โฟมชนิดนี้ใชดับไฟ Class A และไฟอาคารที่
ขาดแคลนน้ําดับเพลิงโดยใชวิธีปลอยฟองโฟม
ใหทวมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม

ทฤษฎีการดับไฟของโฟม
โฟมทางกลทัง้ หมดจะดับไฟดวยกระบวนการ
ทางกายภาพ โฟมจะขยายตัวคลุมผิวหนาเชื้อ
เพลิงเหมือนผาหมปองกันไมใหไอสารเชือ้ เพลิง
ระเหยขึน้ มาผสมกับอากาศ (ออกซิเจน) กลาย
เปนสวนผสมติดไฟได ขณะทีส่ ว นผสมโฟม เมือ่
รวมตัวกับน้าํ กอนจะเกิดการขยายตัวหรือสราง
ชัน้ ฟลม จะใหความเย็นทําการลดอุณหภูมเิ พลิง
ไหมลง สําหรับการคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงเปนการ
แยกเชื้อพลิงออกจากอากาศ ทําใหการลุกไหม
มีแนวโนมลดลงหรือเกิดยากขึ้น
โฟมเปนสารดับเพลิงชนิดเดียวเทานั้น
ทีใ่ ชกบั เชือ้ เพลิงชนิดของเหลวไวไฟเพือ่ ปองกัน
การลุกติดไฟโดยการปดคลุมไมใหไอสารของ
ของเหลวเชื้อเพลิงลอยขึ้นมารวมตัวกับอากาศ
แตดวยตัวของมันเองตามลําพังมีประสิทธิภาพ
นอยในการดับไฟเกิดจากแกส ไฟเกิดจากของ
เหลวไวไฟทีม่ ีความดัน รวมถึงไฟสามมิติทไี่ หม
ของเหลวไวไฟขณะมีการไหลออกจากทีบ่ รรจุหรือ
เครื่องจักร ในการดับไฟ Class A สารลดความ
ตึงผิวของน้ํา (Surfactants) ที่มีอยูในโฟมจะ
ทําให สารละลายโฟมซึ มผ านของแข็ งได ดี ขึ้ น
(ผิวหนาของน้ําออนตัวลงและชําแรกลงไปใน
ตัวเชื้อเพลิงจนถึงแกนกลางไดงายขึ้น) ลดการ
สูญเสียจากการไหลลนและทําความเย็นไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม
ทั้งนี้ หากตองการใหโฟมทางกลดับไฟ
ไดดี ตองผสมน้ําใหถูกตองตามชนิดของอัตรา
สวนผสมโฟมหรือน้าํ ยาโฟม ฉีดสารละลายโฟม

จะกลายเปนของแข็งเมื่ออยูใ นอุณหภูมิ - 79 Fํ
(-61.6 Cํ )
ปกติทั่วไป คารบอนไดออกไซดใชดบั ไฟ
Class A (จํากัดชนิดเชื้อเพลิง) Class B และ
Class C ใชวิธีเขาแทนที่หรือกําจัดออกซิเจน
เพือ่ ลดการสันดาปทําใหไฟมอดลงและดับลงไป
รวมทั้งลดอุณหภูมิ เชื้อเพลิง แมจะทําไดอยาง
จํากัดก็ตาม
ดวยอุปกรณมีประสิทธิภาพและฉีดคลุมเชือเพลิง
้
อยางถูกตอง เหมาะสม และทั่วถึง
อัตราสวนผสมโฟมทีร่ ะบุหมายถึงปริมาณ
โฟม (คิดเปน %) ที่จะใชผสมกับน้ําเพื่อสราง
สารละลายโฟมเพื่อใชดับไฟ โฟม 6% ตองใช
โฟม 6 แกลลอน ตอน้ํา 94 แกลลอน โฟม 3%
ใชโฟม 3 แกลลอนผสมน้ํา 97 แกลลอนจึงจะ
ไดสว นผสมโฟมหรือสารละลายโฟมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
หากผสมผิดอาจทําใหโฟมดอยคุณสมบัติหรือ
สิ้นเปลืองโดยไมจําเปน เชน ผสมโฟม 6% กับ
น้าํ 97 แกลลอนจะไดโฟมออนเกินไป หรือผสม
โฟม 3% กับน้ํา 94 แกลลอน จะไดสารละลาย
โฟมที่ขนเกินไป
สําหรับวิธกี ารผสมโฟมมีอยูด ว ยกันหลาย
วิธี เชน ใชตัวดูด ถังไดอะแฟรม ตัวผสมขาง
เครือ่ งสูบน้ําทีก่ ําหนดสวนผสมไวลวงหนา รวม
ถึงถังดับเพลิงชนิดยกหิ้วบรรจุโฟมที่ผสมตาม
อัตราสวนที่กําหนดไวแลว
ในการฉีดโฟมออกไปดับไฟใชวธิ ฉี ดี อากาศ
ไปยังสารละลายโฟมดันใหพงุ ไปทีไ่ ฟเพือ่ ปกคลุม
ผิวหนาเชือ้ เพลิง สําหรับอัตราการขยายตัวของ
โฟมมีดังนี้ โฟมอัตราขยายตัวต่ํา (โฟม โปรตีน
ฟลูออโรโปรตีน AFFF และ FFFP) อยูที่ 10: 1
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางอยูท ี่ 20-100: 1
โฟมอัตราขยายตัวสูงอยูท ี่ 100-1000: 1
โฟมอัตราขยายตัวต่ําใชไดกับทั้งหัวฉีด
มีรูอากาศ (Air Aspirating Nozzles) และไมมี
รูอากาศ (Non-air Aspirating Nozzles) โฟม
อัตราขยายตัวปานกลางใชกับหัวฉีดมีรูอากาศ

Carbondioxide Discharge

ออกแบบพิเศษมีตะแกรงและตัวกั้นเพื่อทําให
โฟมมีอัตราขยายตัวสูงขึน้ (มีฟองเพิม่ ขึน้ ) โฟม
อัตราขยายตัวสูงจะใชนา้ํ หรืออากาศชวยดันฟอง
โฟมออกจากเครื่องกําเนิดโฟมเพื่อใหไดอัตรา
ขยายสูงสุด
โฟมบรรจุ ใ นถั ง ดั บ เพลิ ง ยกหิ้ วหรื อ
ลอเลื่อนใชหัวฉีดมีรูอากาศโดยที่ปลายสุดของ
หัวฉีดมีรูดูดอากาศเขามาชวยดันฟองโฟมและ
มีตระแกรงกั้นฟองโฟมที่ฉีดออกไปเพื่อใหฟอง
โฟมขยายตัวหรือเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น
คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide)
คารบอนไดออกไซดเปนแกสสามัญ มีอยู
ทั่วไป เมื่ออยูภายใตอุณหภูมิและความดันจะมี
สถานะเปนของเหลว หนักกวาอากาศ 1.5 เทา

ขอดีของคารบอนไดออกไซด
 ขยายตัวสูง คารบอนไดออกไซดเหลว
1 ปอนด เปลีย่ นสถานะเปนแกสได 8 ลูกบาศก
ฟุต (ถังดับเพลิงยกหิ้วคารบอนไดออกไซด 20
ปอนด ไดแกสคลุมพืน้ ทีไ่ ฟ 160 ลูกบาศกฟตุ )
 มีความพรอมตลอดเวลาที่ จะเปลี่ ยน
สถานะจากของเหลวกลายเปนแกส
 มีแรงดันของตัวเอง
 ไมเปนตัวนําไฟฟา
ขอดอยของคารบอนไดออกไซด
 มีความเปนพิษ แมในปริมาณเล็กนอย
 ละลายน้ําได
 ดับไฟ Class A ไดจา
ํ กัด และอาจไมได
ผลกับเชื้อเพลิงบางชนิด

Halon 1301

สารประกอบฮาโลจิเนต (Halogenated
Fire Extinguishing Agents)
สารประกอบฮาโลจิเนตหรือที่รูจักกันดี
ในชื่อ “ฮาลอน” (Halon) ถูกนํามาใชดับเพลิง
ตั้งแตป 1900 หรือรอยปเศษมาแลว จาก 10
ชนิดที่นํามาใชงาน มี 2 ชนิด ไดรับความนิยม
แพรหลายทีส่ ดุ ตัง้ แตชวงทศวรรษ 1970 ไดแก
Halon 1301 และ Halon 1211ตัวเลขหลังคําวา
Halon ระบุจาํ นวนอะตอมของสารทีผ่ สมกันเปน
ฮาลอนซึง่ หนวยวิศวกรรมของกองทัพบกสหรัฐฯ
คิดคนขึน้ เพือ่ อธิบายองคประกอบและคุณสมบัติ
ของสารดับเพลิงชนิดนีใ้ หเขาใจงาย
สารฮาลอนแตละชนิดมีสตู รผสมไมเหมือน
กัน แยกแยะโดยตัวเลขทีเ่ รียงกันอยูด า นหลังซึง่
บอกจํานวนอะตอมของสารทีผ่ สมอยูต ามลําดับ
จากหนาไปหลังดังนี้ คารบอน (C) ฟลูออรีน
(FL) คลอรีน (CL) โบรมีน (BR) และไอโอดีน
(I) ตัวอยางเชน
 สารบรอโมไตรฟลู ออโรมี เธน
(Bromotrifluoromethane) คือ Halon 1301
ประกอบดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 3
อะตอม คลอรีน 0 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม
ไอโอดีน 0 อะตอม
 สารบรอโมคลอโรไดฟลูออโรมีเธน
(Bromochlorodifluoromethane) คือ Halon
1211 ประกอบด วย คาร บ อน 1 อะตอม
ฟลูออรีน 2 อะตอม คลอรีน 1 อะตอม โบรมีน
1 อะตอม ไอโอดีน 0 อะตอม
 สารบรอโมคลอโรมีเธน (Bromochloromethane) คือ Halon 1011 ประกอบ
ดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม
คลอรีน 1 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน
0 อะตอม
 สารคารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) คือ Halon 1040 ประกอบ
ดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม

Halon Replacement

คลอรีน 4 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน
0 อะตอม
 สารเมธิลโบรไมด (Methylbromide)
คือ Halon 1001 ประกอบดวย คารบอน 1
อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม คลอรีน 0 อะตอม
โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน 0 อะตอม
ตัวเลขหลัง Halon แสดงจํานวนของสาร
ประกอบ ปกติมี 5 หลัก แตหากเลขหลักทาย
เปน 0 (ไมมอี ะตอม) ตัดออกเหลือเพียง 4 หลัก
สารฮาลอนแต ละชนิดมีลักษณะพิ เศษ
เฉพาะตัว ทัง้ ในเรือ่ งของความดัน จุดเดือด ความ
ถวงจําเพาะ ฯลฯ แตที่คลายกันคือ ฮาลอนทุก
ชนิดจะแตกตัวเมือ่ สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟ
ที่อุณหภูมิ 900 Fํ (482 Cํ )
ทฤษฎีการดับไฟของฮาลอน
ฮาลอนดบไฟโดยการขัดขวางปฏิกิริยา
ลูกโซทางเคมีของเพลิงไหม มีการทํางานทาง
เคมีภายในแทนทีจ่ ะเปนทางกายภาพภายนอก
เหมือนน้าํ หรือโฟม จริงๆ แลว การทําลายลูกโซ
ปฏิกริ ยิ าทางเคมียังไมเปนทีเ่ ขาใจอยางแจมชัด
นัก โดยทั่วไป เปนที่รับรูกันวา เมื่อโบรมีนถูก
ปลอยออกมาขณะสารฮาลอนสลายตัวในกองไฟ
โบรมีนจะทําลาย “อนุมูลอิสระทีส่ รางออกซิเจน”
ซึ่ งทําใหเกิดการกระบวนการลุกไหมตอเนื่ อง
จากนั้นโบรมีนจะถูกปลอยออกมาเพิ่มเติมเพื่อ
ใชในกระบวนการสลายปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี
พูดงายๆ อะตอมของโบรมีนจะทําใหปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น (ดึงออกซิเจนมารวมตัวกับไอสาร

เชื้อเพลิง) ในกระบวนการเผาไหมลดลงซึ่งสง
ผลใหลกู โซปฏิกริ ิยาเคมีทที่ ําใหไฟไหมตอเนือ่ ง
ถูกทําลายลงไป
เนื่องจากสารฮาลอนโดยเฉพาะ Halon
1301 (Bromotrifluoromethane) และ Halon
1211 (Bromochlorodifluoromethane) ถูกระบุ
เปนสารทําลายชัน้ โอโซนจากพิธสี ารมอนทรีออล
(Montreal Protocol) วาดวยสิง่ แวดลอม และกฎ
ขอบังคับในหลายประเทศ มาตรฐาน NFPA 10
และ NFPA 12A จึงออกขอกําหนดพิเศษใหทํา
การเรียกคืนสารเหลานีเ้ พือ่ ปองกันการปลอยสู
บรรยากาศภายใตการจัดเก็บและไมไดใชงาน
จุดแข็งของสารฮาลอนในการดับไฟคือไม
ตองทําความสะอาดหลังจากใชงานในบางสภาพ
พืน้ ที่ เชน หองอิเล็กทรอนิกส หองจัดเก็บขอมูล
เครื่ องยนตเครื่ องบินไอพน อุปกรณตรวจวัด
สายตาดวยเทคโนโลยีชนั้ สูง หากใชสารดับเพลิง
ชนิดอืน่ ไมวา จะเปนน้าํ หรือผงเคมีแหง อาจเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสนิ เมือ่ เปรียบกันปอนด
ตอปอนด สารฮาลอนที่บรรจุในเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดยกหิ้วไมเคยสงผลกระทบตอวัสดุอุปกรณ
มากกวาสารดับเพลิงทั่วไปที่ใชดับไฟ Class B
และ Class A
สารทดแทนฮาลอน (Halon Replacement)
นับตัง้ แตสารฮาลอนถูกขึน้ บัญชีเปนสาร
ทําลายชั้นโอโซน ผูผลิตตางๆ ก็เริ่มคนหาสาร
ทดแทน Halon 1301 และ Halon 1211 ซึ่ง
ไดผลิตภัณฑใหมหลายชนิด แตที่ บรรจุในถัง
ดับเพลิงสําหรับฉีดดับไฟมี 2 ชนิดทีไ่ ดรบั ความ
นิยมแพรหลาย ไดแก FE-36 และ Halotron I
ซึง่ ดับไฟดวยการทําความเย็นเชือ้ เพลิงเปนหลัก
สําหรับชนิดใชติดตั้ งเปนระบบฉีดทวมหองที่
เรียกวา “Flooding Agents” มีใหเลือกมากมาย
หลายชนิดในเวลานี้ ซึ่ งทั้ งหมดเปนไปตามขอ
กําหนดคุณสมบัติการติดตั้งและการใชงานใน
มาตรฐาน NFPA 2001

Novec 1230

สารทดแทนฮาลอนนิยมเรียกกันในชื่อ
“สารสะอาด” (Clean Agent) ใหประสิทธิภาพ
และความสะอาดในการดับไฟเทียบเทาฮาลอน
แตเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ไมทาํ ลายชัน้ โอโซน
และไมทาํ ใหโลกรอน ปจจุบนั มีจาํ หนายมากมาย
หลายชนิดและหลายชื่อการคา เชน FM-200,
Novec 1230, FE-25 (ECARO 25) และรวมถึง

Novec 1230 Discharge

Clean Agent Discharge

แกสเฉื่อย อาทิ Inergen, IG-100 (Nitrogen)
เปนตน และเนื่องจากสารดับเพลิงประเภทนี้
เกือบทัง้ หมดฉีดออกมาดับไฟในสถานะแกส จึง
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “สารดับเพลิงชนิดแกส”
(Gaseous fire suppression Agents)

Water Mist

ฝอยน้ําละเอียด (Water Mist)
เครือ่ งดับเพลิงฝอยน้าํ ละเอียดใชนา้ํ บริสทุ ธิ์
(De-ionized Water) ซึ่งไดจากกระบวนการ
สลายไอออนของแรธาตุทปี่ ระกอบอยูใ นน้าํ ออก
ไป ฉีดเปนฝอยละเอียดเพื่อดับไฟ ออกแบบมา
เพื่อใชเปนสารทดแทนฮาลอนชนิดหนึ่ง นิยม
ใชในพื้นที่ไมตองการการปนเปอน โดยไมตอง
เสียคาใชจายราคาแพงจากการใชสารทดแทน
ฮาลอนชนิดอื่น
เครื่องดับเพลิงฝอยน้ําละเอียดใชหัวฉีด
มุมกวางทีอ่ อกแบบพิเศษสามารถฉีดน้าํ ออกมา
เปนเม็ดน้าํ ขนาดเล็กมาก นุมนวล และควบคุม

รูปแบบฝอยน้าํ ได ทัง้ นี้ จะตองผานการทดสอบ
การนําไฟฟาตามมาตรฐาน UL ซึ่งกําหนดใหมี
คาการนําไฟฟา 1 microseimen หรือนอยกวา
ตามขอบังคับในมาตรฐาน NFPA 10 จึงจะไดรบั
การขึน้ บัญชีเปนเครือ่ งดับเพลิงทีส่ ามารรถใชดบั
ไฟ Class C ได

ผงเคมีแหง (Dry Chemical)
ผงเคมีแหงเปนสารดับเพลิงมีคุณสมบัติ
พิเศษไมเหมือนใคร ในการดับไฟ Class B ผง
เคมีมคี วามสามารถสูงในการลมเปลวไฟไดดกี วา

สารชนิดอื่น เมื่อเปรียบกันปอนดตอปอนด ผง
เคมีแหงมีประสิทธิภาพเหนือกวาในการดับไฟ
Class B หากใชงานอยางถูกวิธี
ผงเคมีแหงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
(Monoammonium phosphate) มีคณ
ุ สมบัตดิ บั
ไฟ Class B ไดดี และยังมีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟ Class A อีกดวย
ผงเคมีแหงใชดบั ไฟมาตัง้ แตตน ทศวรรษ
1900 หรือเมือ่ รอยกวาปกอ น ในชวงแรกๆ ของ
การพั ฒนา พบว าสารโซเดี ยมไบคาร บอเนต
(Sodium bicarbonate) มีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟทีเ่ กิดจากของเหลวไวไฟ เมือ่ เทียบกับ
สารชนิดอื่น ซึ่งก็ยังใชกันมาจนถึงปจจุบัน ใน
ชวงทศวรรษ 1960 หรือเมื่อราวหาสิบกวาป
กอนไดมีการพัฒนาผงเเคมีแหงตัวใหมไดแก
โปแตสเซียมไบคารบอเนต (Potassium bicarbonate) หรือทีเ่ รียกวา Purple-K ซึง่ เปนผงเคมี
แหงเคลือบซิลิคอนในกระบวนการผลิตเพื่อให
สามารถดับไฟรวมกับโฟมโปรตีนได และพัฒนา
สารโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเพื่อใหสามารถ
ดับไดทั้ง Class A, B และ C รวมถึงผลิตสาร
โปแตสเซียมคลอไรด (Super K) และอีกชนิด
หนึ่งคือ ผงเคมีแหงที่มีพื้นฐานเปนสารยูเรียโปแตสเซียม (Urea-potassium) หรือ Monnex
ทัง้ นี้ โปแตสเซียมคลอไรดและ Monnex ไมคอ ย
ไดรับความนิยมมากนักในตลาดสหรัฐอเมริกา
ทฤษฎีการดับไฟของผงเคมีแหง
สําหรับไฟ Class B ผงเคมีแหงจะแตกตัว
เปนอนุภาคทําการดับไฟ ในทางทฤษฎี อนุภาค
สารเคมียงิ่ เล็กเทาไหรกย็ งิ่ ใหประสิทธิภาพดับไฟ
สูงขึ้นเทานั้น โดยเฉลีย่ แลวอนุภาคทีด่ ับไฟไดดี
มีขนาด 20-25 ไมครอน อนุภาคทีเ่ ล็กกวานีจ้ ะ
จับตัวเปนกอนงายและในทางปฏิบตั นิ าํ มาใชกบั
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วไมได ทั้งนี้ ผงเคมีแหงที่มี
จําหน ายทั่ วไปในป จจุ บั น เมื่ อแตกตั วจะให
อนุภาคขนาดเฉลี่ย 10-75 ไมครอน ความ
สัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับประสิทธิภาพ
ดับไฟบงบอกใหรูวาขนาดพื้นที่ผิวหนาผงเคมี
แหง มีความสําคัญอยางยิ่งในการดับไฟ
นอกจากนี้ ผงเคมีแหงยังดับไฟดวยวิธี
ปดคลุมไฟเพื่อทําใหมอด (Smothering) โดย
การสลายปฏิ กิ ริ ยาเคมี ที่ ทําให เริ่ มมี เปลวไฟ
(Flame Front) แลวสรางคารบอนไดออกไซดขนึ้
มาในปริมาณไมมากมายนักเมื่อเทียบกับการ
เกิดจากปจจัยอืน่ แตเพียงพอสําหรับดับเปลวไฟ
การทําความเย็นก็เปนยังวิธหี นึง่ ทีผ่ งเคมี

Dry Chemical Fire Extinguisher Application

แหงใชในการดับไฟ เมื่อไอน้ํากอตัวขึ้นขณะผง
เคมีแหงแตกตัวและอนุ ภาคที่ เปนของแข็งทํา
หนาที่เปนตัวกั้นระหวางผิวหนาเชื้อเพลิงและ
ความรอนที่ เพลิงไหมแผรังสีออกมา ปองกัน
ไมใหความรอนสัมผัสเชื้ อเพลิงที่ จะทําใหเกิด
การลุกไหมตอ ไป ขณะเกิดการปดคลุมดังกลาว
ความเย็นจะเกิดขึน้ จากการกอตัวของไอน้าํ และ
การขวางกั้นความรอน อยางไรก็ดี ความเย็นที่
เกิดขึ้นอยางเดียวไมสามารถดับไฟได
ทั้ ง นี้ ผงเคมี แห ง จะคล ายกั บ ฮาลอน
กลไกหลักที่ใชในการดับไฟ Class B คือ สลาย
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ โดยผงเคมีจะปองกันไมใหอนุมลู
อิสระสรางออกซิเจน (Free Radicals) ทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการลุกไหมเกาะเกีย่ วกันเปนลูกโซ
เพือ่ ใหไฟลุกไหมตอ เนือ่ ง นัน่ คือ เมือ่ ผงเคมีแหง
แตกตัวจากความรอนจะมีการสรางสารประกอบ
ตัวใหมทําปฏิกิริยาและยับยั้งการเกิดใหมของ
อนุมูลอิสระสรางออกซิเจนเหลานั้น จนกระทั่ง
เหลือนอยลงแลวหมดไปในที่สุด แตก็มีขอมูล
ยืนยันเชนกันวา ในบางกรณีบริเวณผิวหนาของ
อนุ ภาคผงเคมี แห ง ยอมให อนุ มู ลอิ สระสร าง
ออกซิเจนกอตัวเปนปฏิกริ ยิ าลูกโซทาํ ไฟสามารถ
ลุกไหมตอไปได
ปรากฏการณไฟปะทุบริเวณขอบเปลว
เพลิง (“Flame Flare-Up” Phenomenon)
คุณลักษณะทีไ่ มเหมือนใครประการหนึง่
ของผงเคมีแหงคือ การเกิดการปะทุบริเวณขอบ
เปลวไฟเมื่อฉีดลงไปที่เพลิงไหม Class B ผูฉีด
เครื่องดับเพลิงจะสัมผัสกับสองสิ่งพรอมกันคือ
ไฟปะทุและความรอนเกิดขึน้ ปริมาณมากบริเวณ
ดานหนาผงเคมีทฉี่ ดี ออกไป ลําของผงเคมีแหงที่
ออกจากหัวฉีดประกอบดวยอนุภาคของแข็งผลัก
อากาศใหพงุ ไปขางหนาเหมือนเปาลมอยางแรง
ทําใหเปลวไฟลุกประทุขนึ้ และอากาศยังถูกสงเขา

ไปในเปลวไฟอยางรวดเร็วเปนการเพิม่ ออกซิเจน
เพื่ อใหเกิดการเผาไหมสมบูรณขึ้ นจนลุกเปน
ลูกไฟขนาดใหญขนึ้ มาแลวดับลงไปภายในเวลา
สั้นๆ ซึ่งแทบไมมีผลอะไรกับคนฉีดเพราะเกิด
หางตัว แตตอ งระวังหากเกิดภายในพืน้ ทีแ่ คบๆ
ลูกไฟอาจพุง มาถึงตัวคนฉีดได
เครือ่ งกําบังความรอน (Heat Shield)
เนือ่ งจากผงเคมีแหงทีฉ่ ดี ออกไปประกอบ
ดวยอนุภาคที่เปนของแข็ง ดังนั้นจึงทําหนาที่
เปนเครื่ องกั้ นความรอนที่ แผรังสีออกมาจาก
เพลิงไหมสําหรับตัวผูฉีด คําแนะนําในการใช

เครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหง ใหถอยหางจากเพลิง
ไหม จะกาวไปขางหนาไดก็ตอเมื่ อฉีดผงเคมี
ออกมาแลวซึง่ ชวยกําบังตัวผูฉ ดี ใหปลอดภัยและ
รูสึกสบายขณะปฏิบัติงานดับไฟ
ชนิดของผงเคมีแหง
โซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate)
โซเดียมไบคารบอเนตเปนผงเคมีแหงชนิด
สามัญที่ใชทั่วไป นอกเหนือจากประสิทธิภาพ
ในการดับไฟ Class B และ Class C ยังดับไฟ
Class A ในชวงที่เกิดเปลวไฟไดดีอกี ดวย แตไม
สามารถแทรกตัวเขาไปดับลึกถึงแกนเชื้อเพลิง
(Deep Seated Fire) เมื่อนําไปฉีดดับไฟที่เกิด
จากคราบเหนียวของน้าํ มันหรือไขมันปรุงอาหาร
จะมีปฏิกริ ยิ าทําใหเกิดน้าํ สบู (Saponification)

ทําหนาที่คลายกับโฟมดับเพลิงชนิดอื่นๆ แต
ไมมคี ณ
ุ สมบัตทิ าํ ความเย็นเชือ้ เพลิงเหมือนสาร
เคมีเปยก (Wet Chemical) ที่ใชดับไฟเกิดจาก
น้าํ มันปรุงอาหาร (ไฟ Class K) โดยเฉพาะ ทัง้ นี้
ผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนตเปนดางโดย
ธรรมชาติจงึ ไมเกิดการกัดกรอนเมือ่ ใชงานปกติ
โปแตสเซียมไบคารบอเนต “Purple-K”
คนควาและพัฒนาโดยหองปฏิบตั กิ ารของ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งไมยอมใหใชคําวา
“Purple-K” เปนชื่อทางการคา ทั้งนี้ เปนการ
คนพบวา เกลือของโปแตสเซียมใหประสิทธิภาพ
ในการดับไฟเกิดจากของเหลวไวไฟไดดกี วาเกลือ
ของโซเดี ยมหลายเท า นั่ นคื อ โปแตสเซี ยม
ไบคารบอเนตมีประสิทธิภาพในการดับไฟทีเ่ กิด

Dry Powder (Class D)

จากของเหลวไวไฟไดสูงกวาโซเดียมไบคารบอเนต
50%-100%
โปแตสเซียมไบคารบอเนตมีฤทธิเ์ ปนดาง
โดยธรรมชาติและสามารถเกิดปฏิกิริยาน้ําสบู
(Saponification) เมื่ อใชกับไฟเกิดจากคราบ
ไขมันหรือน้ํามันปรุงอาหารไดเชนกัน แตไม
สามารถทําความเย็นไฟ Class K จึงไมใชทาง
เลือกสําหรับใชดบั ไฟ Class K ทัง้ นี้ ผงเคมีแหง
โปแตสเซียมไบคารบอเนตจะไมทําใหเกิดการ
กัดกรอนจากการใชงานในเกือบทุกกรณี
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Monoammonium phosphate)
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตคือผงเคมีแหง
เอนกประสงคสามารถดับไฟไดทั้ง Class A, B
และ C แตกตางจากสองชนิดขางตน เนื่องจาก
เปนกรดโดยธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
โปแตสเซียมไบคารบอเนตแลวมีประสิทธิภาพ
ในการดับไฟ Class B และ C ใกลเคียงกัน

Class D Extinguisher

Dry Powder (Class D) Fire Extinguisher Application

โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตมีประสิทธิภาพ
ดับไฟ Class A ที่มีลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ
เมื่อผงเคมีแหงสัมผัสผิวหนาเชื้อเพลิงที่ กําลัง
ลุกไหมจะทําใหเกิดเศษขยะหลอมเหลว (กรด
เมตาฟอสเฟอริก) ซึ่งจะทําการเคลือบผิวหนา
เชือ้ เพลิงไวและกัน้ ออกซิเจนไมใหเขามารวมตัว

กับเชือ้ เพลิง แตจะไมเกิดปฏิกิริยาน้าํ สบูเมือ่ ใช
ดับไฟ Class K และเนือ่ งจากมีฤทธิ์เปนกรดจึง
กัดกรอนผิวหนาวัตถุเกือบทุกชนิด
ผงแหง (Dry Powders) ดับไฟ Class D
ไฟ Class D เปนไฟไหมโลหะที่ลกุ ติดไฟ
ได มีอันตรายเฉพาะตัวที่ไมเหมือนไฟประเภท

อื่นๆ ทั้ง Class A, B และ C สารดับเพลิงที่ใชได
ผลกับไฟ 3 ประเภทดังกลาวไมสามารถนํามา
ใชดับไฟ Class D ได ซึ่งสารดับเพลิงบางชนิด
เชน น้ํา จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงเมื่อสัมผัสโลหะ
ที่กําลังลุกไหม
ผงแหง (Dry Powders) เปนสารเคมีที่มี
คุณสมบัติตามธรรมชาติ โดยผู ผลิตจะนํามา
แยกชนิดและตั้ งชื่ อทางการคาเพื่ อใชดับไฟที่
เกิดขึ้นจากโลหะชนิดตางๆ ซึ่ งสารเคมีแตละ
ชนิดมีขอจํากัดในการดับไฟโลหะตางชนิดกัน
(แม็กนีเซียม เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม
ฯลฯ) แตสวนใหญใชไดกับทุกสถานะของโลหะ
ทั้งโลหะหลอม โลหะหลอ เศษผงหรือฝุนโลหะ
ในการใชงานใหอา งอิงมาตรฐาน NFPA 484 Combustible Metals ดังนี้
ใชผงแหงสําหรับดับไฟทีเ่ กิดจากโลหะติด
ไฟได (Class D) บรรจุในถังดับเพลิงขนาด 15
ปอนดสาํ หรับเชือ้ เพลิง 1 ปอนด ซึง่ สารดับเพลง
ชนิดนี้จะปดกั้นออกซิเจนและดูดซับความรอน
เพื่ อให เชื้ อเพลิ งเย็ นลง โดยผงแห งจะกดทั บ
เชื้อเพลิงเอาไวหลังจากฉีดลงไป ในการใชงาน
ใหระมัดระวังเพลิงไหมเกิดปฏิกริ ยิ ากับความชืน้
ที่ อยู ตามพื้ นหรือวั ตถุ ใกล เคียง ที่ มี ใชกั นใน
ปจจุบันมี 3 ชนิด ไดแก
ผงแห งที่ มี สารพื้ นฐานเป นกราไฟต
(Graphite-based Powder) กราไฟตก็คือถาน
คารบอนบดเปนผงละเอียดเก็บไวในทีบ่ รรจุ ใช
พลั่ วตั กไปกลบกองไฟ และแบบถั งดั บเพลิ ง
ยกหิ้ว ใชฉีดลงไปที่เพลิงไหม ผงกราไฟตจะนํา
ความรอนออกมาจากโลหะที่กําลังไหมไฟเพื่อ
ลดอุณหภูมลิ งจนต่าํ กวาจุดทีท่ าํ ใหเกิดการลุกไหม
ดําเนินตอไป สงผลใหไฟมอดดับลงไป
ผงแหงทีม่ สี ารพืน้ ฐานเปนเกลือ (Saltbased Dry Powder) เกลือหรือโซเดียมคลอไรด
มีทั้ งชนิดบรรจุถังดับเพลิงยกหิ้วและลอเลื่ อน
ขนาด 30 ปอนด รวมถึงชนิดเก็บไวในบรรจุ ใช
พลั่วตักไปกลบกองไฟ โดยโซเดียมคลอไรดจะ
สรางเปลือกหุมโลหะที่กําลังลุกไหมเพื่อปดกั้น
ออกซิเจน และไลความรอน
ผงแหงที่ มี สารพื้ นฐานเป นทองแดง
(Copper-based Dry Powder) เปนผงทองแดง
บริสทุ ธิใ์ ชดบั ไฟเกิดจากโลหะลิเธียมโดยเฉพาะ
มี แบบถั งดั บเพลิ งยกหิ้ วและแบบถั งดั บเพลิ ง
ลอเลือ่ นขนาด 30 ปอนด ทัง้ นี้ ใชแกสอารกอน
เปนตัวขับเนื่องจากโลหะลิเธียมมีปฏิกิริยากับ
ไนโตรเจนทําใหเกิดเปนอัลลอยติดไฟไดชนิดใด

ชนิดหนึง่ ขึ้นมา
สําหรับผงแหงดับไฟ Class D ชนิดอื่นๆ
นอกเหนือจาก 3 ชนิดทีก่ ลาวมามีใชเฉพาะชนิด
โลหะที่เปนเชื้อเพลิงและสภาพแวดลอมของที่
เกิดเหตุ ซึ่งผูทําการดับไฟตองระบุชนิดโลหะ
เชือ้ เพลิงใหถกู ตองกอนจะเลือกใชผงแหงใหตรง
ตามชนิดเชื้อเพลิง โดยตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษเพราะไฟ Class D มีความรอนสูงและ
เกิดปฏิกิริยากับน้ํา ความชื้นหรือแมแตอากาศ
รอบตัว เพื่อความรอบคอบ ควรปรึกษาผูผลิต
ผงแหงถึงวิธีใชงานและการปองกันอันตรายที่
อาจจะเกิ ดระหว างการดั บไฟที่ เกิ ดจากโลหะ
เชื้อเพลิงแตละชนิด
สารเคมีเปยก (Wet Chemical)
สารเคมี เป ยกเป นส วนผสมของน้ํากั บ
โปแตสเซียมอะซีเตท โปแตสเซียมคารบอเนต
โปแตสเซี ยมซิ เตรท อย างใดอย างหนึ่ ง หรื อ
หลายอยางรวมกัน (ตัวอยางเชน สารเคมีเปยก
BUCKEYE เปนสูตรผสมโปแตสเซียมอะซีเตท
กับโปแตสเซียมซิเตรท) ออกแบบมาเปนพิเศษ
เพื่อใชดับไฟ Class K โดยเฉพาะ แตสามารถ
ดับไฟ Class A ไดอยางมีประสิทธิภาพเหนือ
กวาน้ําเมื่อเทียบแกลลอนตอแกลลอน โดยมี
ใชงานทัง้ แบบบรรจุในเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ และ
แบบติดตั้งประจําที่ทางวิศวกรรม
ทฤษฎีการดับไฟของสารเคมีเปยก
สารเคมีเปยกดับไฟ Class K ดวย 2 วิธี
วิธีแรก สารเคมีเปยกซึ่งเปนดางโดยธรรมชาติ
จะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันที่อยูในน้ํามันหรือ
ไขมันทีใ่ ชปรุงอาหารแลวเกิดเปนของเหลวเหมือน
น้าํ สบูค ลุมผิวหนาน้าํ มันหรือไขมันทีก่ าํ ลังลุกไหม
เปนการปดคลุมไอระเหยของเชื้อเพลิง และใน
ระหวางน้าํ สบูร ะเหยกลายเปนไอจะใชความรอน
ของน้ํามันในการกลัน่ ตัว สงผลใหน้ํามันเย็นลง
ปฏิกริ ยิ าดังกลาวเรียกวา การเปลีย่ นน้าํ มันรอน
จัดเปนน้ําสบู (Saponification) อีกวิธีหนึ่ง ฉีด
สารเคมีเปยกเปนฝอยละเอียด (Fine Mist) ซึ่ง

Wet Chemical (Class K) Fire Extinguisher

ฝอยละเอียดของสารเคมีเปยกดังกลาวนี้จะไม
จมลงไปใตนา้ํ มันที่กําลังลุกไหม แตจะยังคงอยู
บริเวณผิวหนาเชื้อเพลิงแลวเปลี่ยนสถานะเปน
ไอน้ําโดยดึงความรอนบริเวณนั้นมาใชในการ
กลั่นตัวทําใหน้ํามันมีอุณหภูมิลดลงจนต่ํากวา
อุณหภูมิจุดติดไฟดวยตัวเอง (Auto-ignition
Temperature) โดยในชวงนีจ้ ะตองมีการปดแกส
หรือไฟฟาทีส่ ง มายังเครือ่ งครัวดวยมือหรือระบบ
อัตโนมัตทิ อี่ อกแบบไวลว งหนาเพือ่ ไมใหมคี วาม
รอนทีจ่ ะทําใหนา้ํ มันมีอณ
ุ หภูมสิ ูงขึ้นมาแลวลุก
ติดไฟขึ้นมาอีก
ในการดับไฟ Class A สารเคมีเปยกทํา
หนาที่คลายน้ํา เพียงแตมีประสิทธิภาพสูงกวา
โดยฉีดเปนฝอยละเอียดเพือ่ ทําความเย็นเชือ้ เพลิง
สารเคมีเปยกจะชวยลดความตึงผิวของน้าํ ทําใหนา้ํ

ซึมผานเขาไปยังแกนกลางของเชือ้ เพลิงไดดีขนึ้
และลดปริมาณการสูญเสียน้ําลง (ความตึงผิว
ของน้ําสังเกตไดเมื่อเราเอาน้ําสาดไปทีว่ ัตถุ น้ํา
จะแตกกระจายออกไปแลวไหลลงมาทางดานขาง
วัตถุจะเปยกเฉพาะบริเวณผิวหนาเทานัน้ ไมซมึ
ลงไปขางในเพราะน้ําสู ญเสี ยไปจากการแตก
กระจาย แตเมือ่ ความตึงผิวของน้าํ ลดลงจากการ
ผสมโฟมหรือสารเคมีเปยก เมื่อกระทบกับวัตถุ
เชือ้ เพลิงจะไมแตกกระจาย สวนใหญครอบคลุม
และเกาะติดตัวเชื้อเพลิงจากนั้ นจะคอยๆ ซึม
ทะลุลงแกนกลางวัตถุทรี่ อ นระอุทาํ ใหสามาถดับ
ไฟไดดีกวาการใชนา้ํ ธรรมดา) ทั้งนี้ ขอกําหนด
คุณสมบัติสารเคมีเปยกในการดับเพลิงอยู ใน
มาตรฐาน NFPA 10 สวนขอบังคับใการใชและ
การติดตัง้ สําหรับดับไฟ Class K อยูใ นมาตรฐาน
NFPA 96 และ IFC (International Fire Code)
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