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จากกรณีท่ีเปนขาวเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว
ชนดิผงเคมีแหงเกดิการระเบดิในยานดอนเมือง
ตามท่ีปรากฏในไทยรัฐออนไลน เม่ือวันท่ี 10
พฤษภาคม 2559 เวลา 00: 31[1] นั้น ไดมีผู
โทรศพัทและตดิตอมาขอความรูท่ีบริษัท นปิปอน ฯ
เพื่อขอทราบแนวทางในการปองกัน รวมถึงวิธี
ตรวจสอบวาปจจยัทีส่งผลใหเครือ่งดับเพลงิระเบิด
นัน้มีขอควรระวังและจะสงัเกตอยางไร ซึง่ผูถาม
สวนใหญเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน (จป.) ของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม
และและพาณชิยกรรมภาคอาคารสงู ซึง่มีหนาท่ี
บริหารจัดการและดูแลดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

จากประสบการณการเปนผูผลิตเคร่ือง
ดับเพลิงมากวา 40 ป บริษัท ฯ จึงขออนุญาต
เผยแพรการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจาก
กรณีดังกลาว ฯ คาดวาเกิดจาก 2 กรณีหลัก ๆ
ดังนี้

1. เกดิจากการปนเปอนของสารเคมีท่ีใช
บรรจเุปนสารดับเพลิงตางชนดิกนั เชน สารเคมี
ท่ีมีความเปนกรด อาทิ แอมโมเนียมฟอสเฟต
(Ammonium phosphate) ไปปนเปอนกบัสารเคม ี
ท่ีมีความเปนดาง อาทิ โซเดียมไบคารบอเนต
(Sodium bicarbonate) ทําใหเกดิปฏิกริิยาทาง
เคมี  (Chemical Reaction) สงผลใหเกดิกาซและ
แรงดันเพิ่มข้ึนในเคร่ืองดับเพลิงแบบตอเนื่อง
จนเกนิเกณฑความสามารถของถงัท่ีจะทนได

2. เกิดจากการจัดเก็บสารเคมีท่ีไมดีจน
ทําใหเกิดความชื้นกอนจะนําไปบรรจุใสเคร่ือง
ดับเพลิง ซึง่ความชืน้มีผลทําใหเกดิปฏิกริิยาของ
สารเคมีสงผลใหเกดิกาซและแรงดันเพิม่ข้ึนอยาง
ตอเนื่องจนทําใหตัวถังไมสามารถทนแรงดันท่ี
เพิ่มข้ึนได

ขอสังเกตกรณีเครื่องดับเพลิงที่เกิด
แรงดนัเพิม่ภายในถงั

1)  ตัวมาตรวัดแรงดันจะชี้สุดมาตรวัด
ไปอีกฝง (Overcharge)

2) เคร่ืองดับเพลิงเร่ิมเสยีรูป บวม คลาย
ตุกตาลมลุก

เม่ือพบอาการเหลานี้ ใหออกหางหรือ
ยกเลิกการใชงานทันที

จากท่ีกลาวมานี ้ในฐานะท่ีบริษทั ฯ เปน
ผูผลิตและจาํหนายเคร่ืองดับเพลิงมาเปนปท่ี 40
ทําใหเรามีประสบการณและการพฒันาคุณภาพ
สนิคารวมถงึการตรวจติดตามอยางตอเนือ่ง และ
จากประสบการณเม่ือประมาณเดือนพฤษภาคม

2559 ท่ีผานมา ทีมงานควบคุมคุณภาพของ
บริษัทฯ ตรวจพบวามีสารเคมีในคลังประมาณ
600 กิ โลกรัม มี ลักษณะจับตัวเปนก อน
จึงไดทําการเลิกใชสารเคมีในกลุมดังกลาว

หลังทําการสบืสวนสอบสวนของทีมงาน
สันนิษฐานวาอาจเกิดความชื้นจากเคร่ืองทํา
ความเยน็ และยงัถอืวาโชคดีท่ีบริเวณจดัเกบ็สาร
เคมีกบัพืน้ท่ีดังกลาวมีปริมาณจดัเกบ็เพยีง 600
กโิลกรัมเทานัน้ ในสวนของสารเคมีท่ีมีปญหา
บริษทัฯ ไดสงตัวอยางสนิคาจากลอตดังกลาวไป

ภาพแสดงมาตรวัดเกิดแรงดันเกิน (Overcharge)

ภาพแสดงแรงดันท่ีเพิ่มจนทําใหตัวมาตรวัดเสีย

ภาพแสดงตัวถังเครือ่งดับเพลิงมีอาการบวม

กมัพล เลิศเกรยีงไกรย่ิง
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ยงัผูผลติในตางประเทศใหตรวจวเิคราะหถงึสาเหตุ
การจบัตัวเปนกอนของสารเคมีเคมีดังกลาว ผล
การตรวจไดคําตอบเชนเดียวกับท่ีบริษัทฯ ได
สันนิฐานไวในเบื้องตนดังรายละเอียดในอีเมล
และสําหรับสารเคมีลอตท่ีเสียหาย บริษัทฯ ได
ทํารีไซเคิลโดยนําไปฝกซอมของครูฝกภาย ใน
บริษทัฯ นอกจากนี ้ยงัไดทําการทบทวนวิธีการ
จดัเกบ็สารเคมีในคคลังทุกข้ันตอน

บริการจะหันมาสนใจใ นผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน

ดังนัน้ความสาํเร็จจากการดับเพลิงนัน้เปน
ความสําเร็จเพียงคร่ึงเดียว ซึ่งยังตองใหความ
สําคัญดานความปลอดภัยในตัวบุคลากรและ
สภาพแวดลอมอีกดวย

สาํหรับการผลิตเคร่ืองดับเพลิงแบบยกห้ิว
ชนิดผงเคมีแหง(Portable Fire Extinguisher)
ของบริษทัฯ ทําการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก. 332-2537[2] ซึ่งเปน
มาตรฐานบงัคับใชของประเทศไทย ซึง่ในการทํา
ผลิตภัณฑและการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงแบบ
ยกห้ิวชนิดผงเคมีแหงมีมาตรฐานและข้ันตอน
การผลิตดังนี้

1. เกณฑขอกําหนดตามมาตรฐาน จะ
ตองใชวัสดุท่ี ใชผลิตเคร่ืองดับเพลิงตองทน
ความดัน (Test Pressure) ภายในไมนอยกวา
2 เทา ของความดันใชงาน และทนความดันจน
แตก (Burst Pressure) ได 4 เทาของความดัน
ใชงาน แตตองไมนอยกวา 3.5 เมกะปาสกาล
และมีความหนาของวัสดุท่ีใชผลิตถงัตองไมนอย
กวา 0.6 มิลลิเมตร

2. ข้ันตอนการผลิตของบริษัท นิปปอน
เคมิคอล จํากัด

2.1 เร่ิมจากการคัดเลือกวัสดุท่ีใชในการ
ผลิตใชความหนาของเหล็กขนาด 1.4 มิลลิเมตร

2.2 นาํเหล็กชิน้งานตัวอยางท่ีจะใชผลิต
ไปทําทดสอบคาการตานแรงดึงและคาการยืด
ตัวของเหล็กตามเกณฑของ มอก. 332-2537

2.3 กําหนดความหนาตามมาตรฐาน
มอก. 332 - 2537 โดยใชความหนา

t = 2.45 D

           
 T

จดหมายจํากผูผลิตสารเคมี

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

การเตรียมช้ินงานผลิตภัณฑ

ISO 14001:2004, ระบบฉลากเขียว และระบบ
โรงงานสเีขียว ซึง่แมวาจะเปนการเพิม่คาใชจาย
และภาระจากการทําระบบมาตรฐานสงผลให
ราคาตนทุนของสินคาเพิ่มข้ึน ในระยะยาวผูใช

เครือ่งดับเพลิงท่ีผานการข้ึนรปู

เครือ่งดับเพลิงท่ีเช่ือมประกอบแลว
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หมายเหต ุ:
t = ความหนาของวัสดุเปนมิลลิเมตร โดย

บริษัท นปิปอน ฯ ใชเหลก็แผนขนาด 1.4 มิลลเิมตร
มาตรฐานกาํหนดตองไมตํ่ากวา 0.6 มิลลิเมตร)

D = เสนผาศูนยกลางภายในของเคร่ือง
ดับเพลิงเปนมิลลิเมตร

T = ความตานแรงดึงของวัสดุท่ีใชผลิต
เปนเมกะปาสกาล

3. กระบวนการผลิตของบริษัท ฯ ผาน
กระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการ
จดัการ คุณภาพ ISO 9001: 2008, ISO14001:
2004 และทําทดสอบในทุกข้ันตอนจนเปน
เคร่ืองดับเพลิงพรอมจาํหนาย

4. การควบคุมการใชสารเคม ี โดยบริษทัฯ
ไดนาํเขาสารเคมีท่ีใชบรรจเุปนสารดับเพลิงจาก
ตางประเทศและกําหนดใหผูผลติสารเคมตีองแสดง
ผลควบคุมมาตรฐานการผลิตในทุกเท่ียวท่ีจดัสง
และตองมีใบรับรองการวิเคราะห (Certificate

of  analysis: COA) และขอมูลความปลอดภัย
(safety data sheet: SDS)

หลังจากท่ีผลิตสินคาแตละรุน  ทีมงาน
ควบคุมคุณภาพของบริษัท ฯ จะสุมตัวอยาง
สงทดสอบท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อให
ม่ันใจวาสินคาตรงตามเกณฑกําหนดของ มอก.
332 - 2537 และเปนไปตามเกณฑการควบคุม
คุณภาพของบริษัทฯ

การบรรจผุงเคมีแหงลงในเครือ่งดับเพลิง การทดสอบเครือ่งดับเพลิง

การตรวจสภาพมาตรวัดความดัน

สภาพมาตรวัดที่ปกติและขัดของ

      รูปที่ 1
ใชงานไดปกต ิ

             รูปที่ 2
ขัดของใชงานไมได

5. ทําทดสอบการดับเพลิงและการฉีด
ใชงานตาม มอก. 332 - 2537 คือ

5.1 ทดสอบดับไฟประเภท ไม น้ํามัน
ไฟฟา (CLASS A B C)

5.2 ทดสอบจับเวลาการฉดีใชและระยะฉดีใช
สาํหรบัการตรวจสอบและบํารงุรกัษาเครือ่ง

ดับเพลิงของผูใช จะตองกระทําทุกระยะไมเกิน
6  เดือน/คร้ัง ตามกฎกระทรวงกําหนด (หรือ
ทาน อาจทําในทุก 3 เดือน / คร้ัง) เพือ่ใหเคร่ือง
ดับเพลิงมีสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.  ตรวจสอบมาตรวัดแรงดัน
จะตองอยู ในสภาพปกติ ไมแตก ราว

หรือมีสิ่งอ่ืนปดบัง
2. การอานคาตัวมาตรวัดฯ เข็มของ

มาตรวัดความดันวัดจะตองอยูกิ่งกลาง ไมชี้ไป
ดานใดดานหนึง่

3. ตรวจสอบผนึกซีลและสลัก ตองอยู
ครบ ไมชํารุดหลุดหาย

4.  ตรวจสอบสภาพสาย ตองไมแตกราว
มีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน

5. ตรวจสอบสภาพถัง ตองไมมีรอยยุบ
บุบ บวม บิดเบี้ยว สนิม รอยขูดขีด รอยการผุ
กรอน รอยไฟไหม รวมถงึฉลากตองอยูครบถวน

6. ทําการควํ่าถังทุก 6 เดือน (หรือทุก
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3 เดือน/คร้ัง)
7. เชด็ทําความสะอาดดวยไมปดฝุนหรือ

ผาชุบน้ําหมาด
8. บันทึกผลการตรวจทุก 6 เดือน โดย

บนัทึกรายงานและเขียนปายบนัทึกการตรวจแขวน
ไวท่ีเคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหพนักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยตรวจไดตลอดเวลา

จากท่ีกลาวมาแตตน บริษัทฯ ขอใหผูใช
ใหความสนใจกบัมาตรฐานและพจิารณาถงึบริบท
ขององคการท่ีทานจะมอบความไววางใจเพือ่เปน็
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ

และทางเลือกหนึง่คือการพจิารณาเลือก

ผนึกซลีและสลักของเครือ่งดับเพลิง

ผูผลิตเคร่ืองดับเพลิงและผูแทนจําหนายท่ีมี
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให
ม่ันใจไดวาจะไดรับเคร่ืองดับเพลิงท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานพรอมท่ีจะ
ใชงานตอไป

เอกสารอางองิ
[1] 2559: ไทยรัฐออนไลน, เคร่ืองดับ

เพลิงระเบดิ ! ทําหลังคาบานเฒาดอนเมืองทะลุ
คาดอากาศรอน: http://www.thairath.co.th/
content/617828

[2] 2537: ราชกิจจานุเบกษา, พระ
ราชกฤษฎีกากาํหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนดิผงเคมีแหงตองเปนไป
ตามมาตรฐาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗          สภาพเครื่อง

ดับเพลิงที่มีรอยสนิม

ทําความสะอาดเครื่องดับเพลิง

บันทึกผลการตรวจสอบ
คว่าํถังไมใหผงเคมีจบัตัวเปนกอน


