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จากกรณีที่เปนขาวเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว
ชนิดผงเคมีแหงเกิดการระเบิดในยานดอนเมือง
ตามที่ปรากฏในไทยรัฐออนไลน เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 เวลา 00: 31[1] นั้น ไดมีผู
โทรศัพทและติดตอมาขอความรูท บี่ ริษทั นิปปอน ฯ
เพื่อขอทราบแนวทางในการปองกัน รวมถึงวิธี
ตรวจสอบวาปจจัยทีส่ ง ผลใหเครือ่ งดับเพลิงระเบิด
นัน้ มีขอ ควรระวังและจะสังเกตอยางไร ซึง่ ผูถ าม
สวนใหญเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (จป.) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และและพาณิชยกรรมภาคอาคารสูง ซึง่ มีหนาที่
บริ หารจั ด การและดู แลด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากประสบการณการเปนผูผลิตเครื่อง
ดับเพลิงมากวา 40 ป บริษัท ฯ จึงขออนุญาต
เผยแพรการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจาก
กรณีดังกลาว ฯ คาดวาเกิดจาก 2 กรณีหลัก ๆ
ดังนี้
1. เกิดจากการปนเปอ นของสารเคมีทใี่ ช
บรรจุเปนสารดับเพลิงตางชนิดกัน เชน สารเคมี
ที่มีความเปนกรด อาทิ แอมโมเนียมฟอสเฟต
(Ammonium phosphate) ไปปนเปอ นกับสารเคมี
ที่มีความเปนดาง อาทิ โซเดียมไบคารบอเนต
(Sodium bicarbonate) ทําใหเกิดปฏิกริ ิยาทาง
เคมี (Chemical Reaction) สงผลใหเกิดกาซและ
แรงดันเพิ่มขึ้นในเครื่องดับเพลิงแบบตอเนื่อง
จนเกินเกณฑความสามารถของถังที่จะทนได
2. เกิดจากการจัดเก็บสารเคมีที่ไมดีจน
ทําใหเกิดความชื้นกอนจะนําไปบรรจุใสเครื่อง
ดับเพลิง ซึง่ ความชืน้ มีผลทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าของ
สารเคมีสง ผลใหเกิดกาซและแรงดันเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนื่องจนทําใหตัวถังไมสามารถทนแรงดันที่
เพิ่มขึ้นได
ขอสังเกตกรณีเครื่ องดับเพลิงที่ เกิด
แรงดันเพิม่ ภายในถัง
1) ตัวมาตรวัดแรงดันจะชี้สุดมาตรวัด
ไปอีกฝง (Overcharge)
2) เครือ่ งดับเพลิงเริม่ เสียรูป บวม คลาย
ตุก ตาลมลุก

กัมพล เลิศเกรียงไกรยิง่

เมื่อพบอาการเหลานี้ ใหออกหางหรือ
ยกเลิกการใชงานทันที
จากทีก่ ลาวมานี้ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เปน
ผูผ ลิตและจําหนายเครือ่ งดับเพลิงมาเปนปที่ 40
ทําใหเรามีประสบการณและการพัฒนาคุณภาพ
สินคารวมถึงการตรวจติดตามอยางตอเนือ่ ง และ
จากประสบการณเมือ่ ประมาณเดือนพฤษภาคม

ภาพแสดงตัวถังเครือ่ งดับเพลิงมีอาการบวม
ภาพแสดงมาตรวัดเกิดแรงดันเกิน (Overcharge)

ภาพแสดงแรงดันที่เพิ่มจนทําใหตัวมาตรวัดเสีย

2559 ที่ผานมา ทีมงานควบคุมคุณภาพของ
บริษัทฯ ตรวจพบวามีสารเคมีในคลังประมาณ
600 กิ โ ลกรั ม มี ลั ก ษณะจั บ ตั ว เป น ก อ น
จึงไดทําการเลิกใชสารเคมีในกลุมดังกลาว
หลังทําการสืบสวนสอบสวนของทีมงาน
สั นนิ ษฐานว าอาจเกิ ดความชื้ นจากเครื่ องทํา
ความเย็น และยังถือวาโชคดีทบี่ ริเวณจัดเก็บสาร
เคมีกบั พืน้ ทีด่ งั กลาวมีปริมาณจัดเก็บเพียง 600
กิโลกรัมเทานัน้ ในสวนของสารเคมีที่มีปญหา
บริษทั ฯ ไดสง ตัวอยางสินคาจากลอตดังกลาวไป
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เครือ่ งดับเพลิงทีผ่ า นการขึน้ รูป

การเตรียมชิน้ งานผลิตภัณฑ

ยังผูผลิตในตางประเทศใหตรวจวิเคราะหถึงสาเหตุ

การจับตัวเปนกอนของสารเคมีเคมีดังกลาว ผล
การตรวจไดคําตอบเชนเดียวกับที่บริษัทฯ ได
สันนิฐานไวในเบื้องตนดังรายละเอียดในอีเมล
และสําหรับสารเคมีลอตที่เสียหาย บริษัทฯ ได
ทํารีไซเคิลโดยนําไปฝกซอมของครูฝกภาย ใน
บริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังไดทําการทบทวนวิธีการ
จัดเก็บสารเคมีในคคลังทุกขัน้ ตอน

เครือ่ งดับเพลิงทีเ่ ชือ่ มประกอบแลว

จดหมายจํากผูผ ลิตสารเคมี

จากการติดตามของทีมควบคุมคุณภาพ
ของบริษัทฯ เปนผลมาจากความมุงมั่นและจิต
สํานึกในความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ไดทํา
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008, มอก.

ISO 14001:2004, ระบบฉลากเขียว และระบบ
โรงงานสีเขียว ซึง่ แมวา จะเปนการเพิม่ คาใชจา ย
และภาระจากการทําระบบมาตรฐานสงผลให
ราคาตนทุนของสินคาเพิ่มขึ้น ในระยะยาวผูใช

บริการจะหันมาสนใจใ นผลิตภัณฑทมี่ ีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
ดังนัน้ ความสําเร็จจากการดับเพลิงนัน้ เปน
ความสําเร็จเพียงครึ่งเดียว ซึ่งยังตองใหความ
สําคัญดานความปลอดภัยในตัวบุคลากรและ
สภาพแวดลอมอีกดวย
สําหรับการผลิตเครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้
ชนิดผงเคมีแหง(Portable Fire Extinguisher)
ของบริษทั ฯ ทําการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก. 332-2537[2] ซึ่ งเปน
มาตรฐานบังคับใชของประเทศไทย ซึง่ ในการทํา
ผลิตภัณฑและการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงแบบ
ยกหิ้วชนิดผงเคมีแหงมีมาตรฐานและขั้นตอน
การผลิตดังนี้
1. เกณฑขอกําหนดตามมาตรฐาน จะ
ต องใช วั สดุ ที่ ใช ผ ลิ ตเครื่ องดั บ เพลิ ง ต องทน
ความดัน (Test Pressure) ภายในไมนอยกวา
2 เทา ของความดันใชงาน และทนความดันจน
แตก (Burst Pressure) ได 4 เทาของความดัน
ใชงาน แตตองไมนอยกวา 3.5 เมกะปาสกาล
และมีความหนาของวัสดุทใี่ ชผลิตถังตองไมนอ ย
กวา 0.6 มิลลิเมตร
2. ขั้นตอนการผลิตของบริษัท นิปปอน
เคมิคอล จํากัด
2.1 เริม่ จากการคัดเลือกวัสดุทใี่ ชในการ
ผลิตใชความหนาของเหล็กขนาด 1.4 มิลลิเมตร
2.2 นําเหล็กชิน้ งานตัวอยางทีจ่ ะใชผลิต
ไปทําทดสอบคาการตานแรงดึงและคาการยืด
ตัวของเหล็กตามเกณฑของ มอก. 332-2537
2.3 กําหนดความหนาตามมาตรฐาน
มอก. 332 - 2537 โดยใชความหนา
t = 2.45 DT
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การบรรจุผงเคมีแหงลงในเครือ่ งดับเพลิง

หมายเหตุ :
t = ความหนาของวัสดุเปนมิลลิเมตร โดย
บริษทั นิปปอน ฯ ใชเหล็กแผนขนาด 1.4 มิลลิเมตร
มาตรฐานกําหนดตองไมตา่ํ กวา 0.6 มิลลิเมตร)
D = เสนผาศูนยกลางภายในของเครื่อง
ดับเพลิงเปนมิลลิเมตร
T = ความตานแรงดึงของวัสดุที่ใชผลิต
เปนเมกะปาสกาล
3. กระบวนการผลิตของบริษัท ฯ ผาน
กระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการ คุณภาพ ISO 9001: 2008, ISO14001:
2004 และทําทดสอบในทุ กขั้ นตอนจนเป น
เครือ่ งดับเพลิงพรอมจําหนาย
4. การควบคุมการใชสารเคมี โดยบริษทั ฯ
ไดนาํ เขาสารเคมีทใี่ ชบรรจุเปนสารดับเพลิงจาก
ตางประเทศและกําหนดใหผผู ลิตสารเคมีตอ งแสดง
ผลควบคุมมาตรฐานการผลิตในทุกเทีย่ วทีจ่ ดั สง
และตองมีใบรับรองการวิเคราะห (Certificate

การตรวจสภาพมาตรวัดความดัน

การทดสอบเครือ่ งดับเพลิง

สภาพมาตรวัดที่ปกติและขัดของ

รูปที่ 1
ใชงานไดปกติ

of analysis: COA) และขอมูลความปลอดภัย
(safety data sheet: SDS)
หลังจากที่ผลิตสินคาแตละรุน ทีมงาน
ควบคุมคุณภาพของบริษัท ฯ จะสุ มตัวอยาง
สงทดสอบที่ กรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่ อให
มัน่ ใจวาสินคาตรงตามเกณฑกําหนดของ มอก.
332 - 2537 และเปนไปตามเกณฑการควบคุม
คุณภาพของบริษัทฯ

รูปที่ 2
ขัดของใชงานไมได

5. ทําทดสอบการดับเพลิงและการฉีด
ใชงานตาม มอก. 332 - 2537 คือ
5.1 ทดสอบดับไฟประเภท ไม น้ํามัน
ไฟฟา (CLASS A B C)
5.2 ทดสอบจับเวลาการฉีดใชและระยะฉีดใช
สําหรับการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่ ง
ดับเพลิงของผูใช จะตองกระทําทุกระยะไมเกิน
6 เดือน/ครั้ง ตามกฎกระทรวงกําหนด (หรือ
ทาน อาจทําในทุก 3 เดือน / ครัง้ ) เพือ่ ใหเครือ่ ง
ดับเพลิงมีสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดัน
จะต องอยู ในสภาพปกติ ไม แตก ร าว
หรือมีสิ่งอื่นปดบัง
2. การอ านค าตั วมาตรวั ดฯ เข็ มของ
มาตรวัดความดันวัดจะตองอยูกิ่งกลาง ไมชี้ไป
ดานใดดานหนึง่
3. ตรวจสอบผนึกซีลและสลัก ตองอยู
ครบ ไมชํารุดหลุดหาย
4. ตรวจสอบสภาพสาย ตองไมแตกราว
มีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
5. ตรวจสอบสภาพถัง ตองไมมีรอยยุบ
บุบ บวม บิดเบี้ยว สนิม รอยขูดขีด รอยการผุ
กรอน รอยไฟไหม รวมถึงฉลากตองอยูค รบถวน
6. ทําการคว่ําถังทุก 6 เดือน (หรือทุก
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ผนึกซีลและสลักของเครือ่ งดับเพลิง

สภาพเครื่อง
ดับเพลิงที่มีรอยสนิม

ผู ผลิ ตเครื่ องดั บเพลิ งและผู แทนจําหน ายที่ มี
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให
มั่นใจไดวาจะไดรับเครื่องดับเพลิงที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานพรอมที่ จะ
ใชงานตอไป
เอกสารอางอิง
[1] 2559: ไทยรัฐออนไลน, เครื่องดับ

ทําความสะอาดเครื่องดับเพลิง

คว่าํ ถังไมใหผงเคมีจบั ตัวเปนกอน

3 เดือน/ครัง้ )
7. เช็ดทําความสะอาดดวยไมปด ฝุน หรือ
ผาชุบน้ําหมาด
8. บันทึกผลการตรวจทุก 6 เดือน โดย
บันทึกรายงานและเขียนปายบันทึกการตรวจแขวน
ไวที่เครื่องดับเพลิง เพื่อใหพนักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยตรวจไดตลอดเวลา
จากที่กลาวมาแตตน บริษัทฯ ขอใหผูใช
ใหความสนใจกับมาตรฐานและพิจารณาถึงบริบท
ขององคการทีท่ า นจะมอบความไววางใจเพือ่ เปน็
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ
และทางเลือกหนึง่ คือการพิจารณาเลือก

เพลิงระเบิด ! ทําหลังคาบานเฒาดอนเมืองทะลุ
คาดอากาศรอน: http://www.thairath.co.th/
content/617828
[2] 2537: ราชกิจจานุ เบกษา, พระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ชนิดผงเคมีแหงตองเปนไป
ตามมาตรฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

บันทึกผลการตรวจสอบ
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