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สิง่ สําคัญทีส่ ุดในการใชสารดับเพลิงหรือ
เครือ่ งดับเพลิงคือความปลอดภัยของผูใ ช เทคนิค
ที่ทําใหเกิดอันตรายตอผูใชโดยไมจําเปนคือสิ่ง
ไมมคี ณ
ุ คาทีจ่ ะนํามาสอนหรือสาธิตในการอบรม
ขอแนะนําประการแรกสําหรับผู ใชสาร
ดับเพลิงหรือเครือ่ งดับเพลิงคือ ตองอยูเ หนือลม
หางจากควัน เปลวไฟ และรังสีความรอน ซึ่งสิ่ง
ตางๆ ดังกลาวนีเ้ ปนเรือ่ งที่ดแี ตไมอาจทําไดใน
ทางปฏิบัติเสมอไป และโดยไมคํานึงถึงทิศทาง
ลม การเขาไปดับไฟควรเขาไปทางดานที่ มีที่
วางสําหรับหนีไฟเทานั้ น อยาอยู ตรงขามกับ
ดานที่จะใชเปนทางหนีไฟเพื่อใหอยูเหนือลม
ในการเขาไปผจญเพลิง ตองกําหนดสิง่ ที่
ควรทํากอนหลัง ดังตอไปนี้
สิ่งตองทําอันดับแรก รักษาชีวิตและ
ปกปองสวัสดิภาพของรางกาย ดับไฟดวยเครือ่ ง
ดับเพลิงหากเห็นวา มีความปลอดภัยที่จะทํา
เทานั้น กดสัญญาณเตือนเพื่อใหผูอยูในพื้นที่
เพลิงไหมอพยพออกมา
สิง่ ตองทําอับดับสอง หลังจากทําสิง่ ตอง
ทํ า อั น ดั บ แรกเสร็ จ สิ้ นไปแล ว ให ค วบคุ ม
สถานการณใหอยูนิ่ง ยับยั้งการลามของไฟ ถา
ทําไดหรือทําแลวปลอดภัย
สิง่ ตองทําอันดับสาม หลังจากทําสิง่ ตอง
ทําอันดับแรกและอันดับสองเสร็จสิ้นลงไปแลว
ใหจํากัดความเสียหายของทรั พยสิ นด วยการ
เลือกใชสารดับเพลิงที่ถูกตอง นั่นคือ สารดับ

เพลิงที่ใหประสิทธิภาพดับไฟสูงแตสรางความ
หายใหกับทรัพยสินนอยที่สุด

เทคนิคการใชโฟม (Foam Application
Techniques)
เมื่อใชโฟมดับไฟ สิ่งสําคัญคือ ผูใชตอง
ถอยหางออกไปขณะเริ่มตนฉีด โฟมไมเหมือน
น้าํ หรือผงเคมีตรงทีม่ นั ปองกันการแผรงั สีความ
รอนไดในระดับต่ํา หลังจากเริ่มควบคุมเพลิง
ไหมไดแลว ผูใชโฟมจึงสามารถขยับเขาไปใกล
อยางปลอดภัย
ขณะใชโฟมใหคอยดูแลและเอาใจใสเพือ่
ใหแนใจวาโฟมไมไดจมลงไปใตเชื้อเพลิงที่เปน
ของเหลว ให ฉี ดโฟมลงบนผิ วหน าเชื้ อเพลิ ง

อย างนุ มนวลและเกิ ดแรงกระทบกั บผิ วหน า
เชื้อเพลิงนอยที่สุด บางวิธีที่ใชไดผล เชน ฉีด
แบบกระทบกับวัสดุแนวตั้งใกลๆ เพลิงไหมให
โฟมไหลลงมาแผคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงอยางชาๆ
และนุม นวล อีกวิธหี นึง่ คือฉีดโฟมลงบนพืน้ ดาน
หนากองไฟแลวปลอยใหโฟมวนตัวคลุมเชือ้ เพลิง
ตรงขอบดานหนาสุด วิธีเหลานี้จะกระทบกับ
ผิ วหน าเชื้ อเพลิ งน อยมาก ไฟจะไม ปะทุหรื อ
กระเด็นขึ้นมา
ในกรณีดบั ไฟทีม่ เี ชือ้ เพลิงเปนสารไฮโดร
คารบอน เชน น้ํามันเชือ้ เพลิงชนิดตางๆ ใหฉีด
ตรงขึน้ ไปเหนือเพลิงไหมเพือ่ ใหโฟมโปรยลงมา
เหมือนฝนตกแลวคลุมเชื้อเพลิงอยางนิ่ มนวล
และกระจายเปนวงกวางซึ่ งกระทบตอผิวหนา
เชือ้ เพลิงบางแตไมมากนัก การใชโฟมจะเสร็จสิน้
อยางรวดเร็วหากโฟมกระจายตัวครอบคลุมผิว
หนาเชือ้ เพลิงอยางทัว่ ถึงไมกองรวมกันเฉพาะจุด
ที่ ฉี ดลงไปซึ่ งต องรอใหโฟมเคลื่ อนตัวไปตาม
พื้นผิวเชื้อเพลิงเปนเวลานาน
หลังจากโฟมครอบคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิง
ทัง้ หมดซึง่ หมายถึงเราสามารถควบคุมเพลิงไหม
ไวได ใหปดหัวฉีดและดูวาโฟมปดผนึกและดับ
ไฟไดแลวหรือไม แตหากยังฉีดโฟมไปกระทบ
ผิวหนาเชื้อเพลิงอยูเรื่อยๆ โฟมจะไมปดผนึก
ผิวหนาเชือ้ เพลิงและไฟจะดับยากและใชเวลานาน
ในกรณีของเหลวเชือ้ เพลิงเปนสารละลาย
ผสมน้ําประเภทโซลารโซลเวนท จะตองใชโฟม

SAFET Y LIFE 1

ชนิดแอลกอฮอล แมจะมีอัตราเปอรเซ็นตสวน
ผสมนอยก็ตาม เมือ่ ใชโฟมแอลกอฮอล ตองอยา
ใหผิวหนาเชื้อเพลิงถูกกระทบเพื่อใหโฟมสราง
ชั้นฟลมเหนือผิวเชื้อเพลิงไดดี
เนือ่ งจากไมมโี ฟมชนิดไหนปดคลุมผิวหนา
เชื้อเพลิงอยางถาวร ดังนั้นจึงตองมีการฉีดซ้ํา
ตามชวงเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปองกันไฟลุกติดขึน้
มาใหม ฟองโฟมเมื่อแตกก็จะกลายเปนน้ําแลว
ไหลออกไป (Drain down) ชวงเวลาที่ฟองโฟม
แตกกลายเปนน้ํา (Drain down time) ของโฟม
แตละชนิดจะไมเทากันซึ่งผูผลิตจะตองทําการ
ทดลองใหไดตัวเลขที่แนนอน และระบุใหผูใช
โฟมรับรูเพื่อประมาณเวลาฉีดโฟมซ้ําไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ นักดับเพลิงตองไมลากสายสูบ
ดับเพลิงผานฟองโฟมทีค่ ลุมเชือ้ เพลิงหรือเดินย่าํ
เขาไป หลังจากฉีดโฟมคลุมเชื้อเพลง ตองไมใช
น้าํ ฉีดตามลงไปเพราะจะทําใหแผนโฟมแตกและ
ละลายไปกับน้ํา ในการดับไฟโพลารโซลเวนท
โดยเฉพาะแอลกอฮอลตองใชความระมัดอยาง
ยิ่งยวดเพราะแอลกอฮอลมีอันตรายเฉพาะตัว
นัน่ คือ ลุกไหมสะอาดและสังเกตเปลวไฟไดยาก

ไมวาผูใชผงเคมีแหงจะฉีดจากจากจุดใดก็ตาม
ไฟแลบออกจากขอบเชื้อเพลิง (Flare-up) เมื่อ
ฉีดผงเคมีแหงลงไปอาจทําใหเชื้อเพลิงอื่นที่อยู
พนระยะการฉีดลุกติดไฟได นอกจากนี้ยังตอง
สังเกตเชื้อเพลิงที่ฝงตรงขามและดูแลบุคคลใน
บริเวณนัน้ ทีอ่ าจสัมผัสกับเปลวไฟทีแ่ ลบออกมา
ไมวา จะมีผใู ชเครือ่ งดับเพลิงคนเดียวหรือ
หลายคนจะตองมีความตื่นตัวอยูเสมอ สื่อสาร
กันดวยเสียงดัง และเตรียมเสนทางไวหลบหนี
ในกรณีดับไฟไมสําเร็จไวดวย
เชื้อเพลิงมีความลึก (Fuel in Depth)
เชือ้ เพลิง Class B ทีม่ คี วามลึกเปนปญหา
ใหญในการใชผงเคมีแหง เชื้อเพลิงมีความลึก
คือของเหลวไวไฟบรรจุ อยู ในพื้ นที่ มีความลึก
เชน ถัง อาง หลุม บอ ฯลฯ จริงๆ แลวพื้นที่ผิว

การใชผงเคมีแหง (Dry Chemical
Application)
ในการดับไฟ Class B ผงเคมีแหงตางจาก
โฟมตรงที่ไมมีคุณสมบัติปดคลุมเชื้อเพลิง แต
เพลิงไหมทงั้ หมดตองถูกดับหรือไมกป็ ลอยใหลกุ
ตอไป ผงเคมีแหงใชวธิ ี “ตัดลูกโซปฏิกริ ยิ าเคมี”
ดับไฟ Class B โดยไมทาํ ปฏิกิรยิ าทางกายภาพ
ไมเขาแทนทีอ่ อกซิเจน ลดความรอนไดเล็กนอย
และไม ได จํากั ดเชื้ อเพลิ งออกไป ดั ง นั้ นจึ ง มี
โอกาสที่ไฟจะลุกติดขึน้ มาใหม มากนอยเทาใด
ขึน้ อยูกบั วัตถุทอี่ ยูต ดิ กับไฟ เชน เหล็ก กอนหิน
วัสดุตดิ ไฟได ผูใ ชผงเคมีแหงจะตองเฝาระวังและ
อยาหันหลังใหกับเพลิงไหม
พึงตระหนักไววา “ไมมเี หตุผลใดๆ ทีจ่ ะ
กาวเทาตรงเดินไปยังแหลงสะสมเชือ้ เพลิงเหลว

ขณะมีเพียงเครือ่ งดับเพลิงใชงานเทานัน้ ”
ขอยกเวน เมือ่ เขาไปดับไฟในอาคารหรือ
เหมืองใตดิน ผูใชเครื่องดับเพลิงตองยืดตัวตรง
และเคลือ่ นไหวไปขางหนาดวยทาทางทีป่ ลอดภัย
การเดินกมตัวหรือวิง่ อาจทําใหผใู ชเครือ่ งดับเพลิง
ลื่นลมได
การดับไฟตองเริม่ ตนจากระยะปลอดภัย
มนุษยถูกสรางใหเดินไปขางหนา การวิ่งถอย
หลังเปนกิริยาที่ไมมีความปลอดภัย
ใหระวังสิ่งที่อยูฝงตรงขามกับเพลิงไหม

หนาเชื้อเพลงเทานั้นที่มีปญหา ไมวาปริมาณ
เชือ้ เพลิงจะมี 50 แกลลอน หรือ 500 แกลลอน
ก็ไมตา งกันเพราะผิวหนาเชือ้ เพลิงภายในทีบ่ รรจุ
มั กมี ขนาดจํากัดที่ ใกลเคี ยงกั น สิ่ งสําคั ญคื อ
ผู ใชเครื่ องดับเพลิงผงเคมีแหงตองเขาไปใกล
ผิวหนาของเหลวไวไฟมากเกินไปซึง่ เสีย่ งตอการ
ถูกน้ํามันกระฉอกใส โดยยิ่ งเขาใกลก็เหมือน
พื้นที่ผิวหนาเชื่อเพลิงจะมีมากขึ้น
วิธที ถี่ ูกตอง ใหดบั ไฟจากจุดอยูเ หนือลม
แตหากทิศเหนือลมไมมที างหนีหรือเปนทางตัน
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ก็จาํ เปนตองดับไฟทิศตานลมหรือทแยงลม
สิ่งสําคัญคือ ใหเริ่มฉีดผงเคมีแหงจากระยะที่
เหมาะสม สะดวกและสบาย โดยฉีดในแนวต่ํา
ใหเปลวไฟนอนลงไปกอน จากนัน้ ขยับตัวเขาไป
ใกล หากผิวหนาเชื้อเพลิงเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เริ่มฉีดไปที่ดานไกลสุดอยางชาๆ โดยฉีดไปที่
ชองวางระหวางขอบทีบ่ รรจุกบั ผิวหนาเชือ้ เพลิง
และระมัดระวัง อยาใหผงเคมีลนขอบที่ บรรจุ
ออกไป คอยคอบคุมใหอยูระหวางขอบที่บรรจุ
กับผิวหนาเชื่ อเพลิง จากนั้นแยกฉีดใหปลาย
สุ ดของแนวผงเคมี แห งอยู ที่ ผนั งด านไกลสุ ด
เหนือเปลวไฟอยางนอย 6 นิว้ จากนัน้ ฉีดกวาด
หรือตัด เริ่มจากระยะอยางนอย 6 นิ้วหางจาก
ขอบเปลวไฟดานหนึ่งตัดไปยังดานตรงขามจน
ถึงระยะหางจากขอบเปลวไฟอีกดานอยางนอย
6 นิ้ว เรียกวา ฉีดใหครอบคลุมเพลิงไหมบนผิว
หนาของเหลวเชื้อเพลิงที่อยูที่บรรจุมีความลึก
หากหลังจากการฉีดกวาดครั้ งแรก ไฟ
ลุกขึน้ มาจากขอบไกลสุดทันทีทแี่ นวผงเคมีแหง
ฉีดผาน แสดงวาเปาการฉีดสูงเกินไป หรือใน
กรณีขอบผิวหนาเชื้อเพลิงอยูต่ํา (ลึก) ผงเคมี
แหงฉีดลงไปไมถึงผิวหนาเชื้อเพลิง หากมีไฟ
ลุกซ้าํ ขณะฉีดกวาดเปลวไฟสองดาน แสดงวาฉีด
ผงเคมีแหงไมครอบคลุมขอบเปลวไฟของแตละ
ดาน จะตองขยายระยะผงเคมีออกไป
ในกรณีผิวหนาเปนรูปทรงกลมเหมือน
กระทะ ใหเริ่มฉีดจากจุดที่อยูใกลสุดแลวฉีดไล
ไปยังขอบไกลสุด จากนั้นหยุดสักครู นับ 1-2
แลวเริ่มฉีดกวาดจากดานหนึ่งไปยังอีกดานใน
ลักษณะเดียวกับถังสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก นัน่ คือฉีดให
ครอบคลุ มบริ เวณปลายสุ ดของไฟแต ละด าน
และฉี ด ขยายออกไปเป น ระยะที่ เหมาะสม
(อยางนอย 6 นิ้ว)

ทันทีทเี่ พลิงไหมตยี อ นกลับมาหาตัวผูฉ ดี
ใหผูฉีดกาวไปขางหนาอยางชาๆ ฉีดกวาดซาย
ขวาจนกวาไฟจะดับ ระหวางทีฉ่ ดี กวาด ใหขยาย
ระยะฉีดออกไปอยางนอย 6 นิ้วจากขอบเพลิง
ไหมแตละดาน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย เชน หัวฉีด
ที่ใชไมสามารถทําได ซึ่งถาเปนเชนนั้น ใหถอย
หางจากเชือ้ เพลิงออกมาใหไกลทีส่ ดุ ทาทีจ่ ะทําได
เนื่องจากอาจมีกระแสลมเปลี่ยนทิศขณะที่ดับ
ไฟยังไมสําเร็จ ผิวหนาเชื้อเพลิงที่ยังไมถูกคลุม
ด วยผงเคมี แห งอาจลุ กไหม และพื้ นที่ ผิ วหน า
เชื้อเพลงทั้งหมดลุกเปนไฟพรอมกัน
ในบางกรณี มี ความจําเป นจะต องป ด
ที่บรรจุหรือแหลงสะสมเชื้อเพลิง ผูฉีดตองเรง
ฉีดกวาดใหเร็วขึน้ เพือ่ ไมใหกระฉอก อยาฉีดไล
เปลวไฟแต ให ฉี ดลงต่ําไปที่ ผิ วหน าเชื้ อเพลิ ง
เปลวไฟจะไหมและหายไปอยางรวดเร็ว
ทันทีทไี่ ฟดับลงหมดแลว ใหยืนเฝาระวัง

การลุกติดไฟขึ้ นมาใหมชั่ วเวลาหนึ่ ง จากนั้ น
ถอนตัวกลับตามเสนทางหนีที่เตรียมไวแลว
เพลิงไหมจากการรัว่ ไหล (Spill Fires)
ไฟไหมจากการรั่วไหลโดยสวนใหญเปน
เหตุไฟไหมของเหลวไวไฟทีด่ บั ดวยเครือ่ งดับเพลิง
ผงเคมีแหงงายที่สุด เนื่องจากไมมีขอบที่บรรจุ
ดานไกลสุดและไมมรี ะยะระหวางขอบทีบ่ รรจุกบั
ผิวหนาเชื้อเพลิง (Freeboard) ใชเทคนิคเดียว
กับการดับไฟเกิดจากของเหลวเชือ้ เพลิงทีม่ คี วาม
ลึก (ฉีดตรงไปขางหนาแลวฉีดกวาดไปมาทาง
ดานขางซายขวา) โดยใหเพิ่มขอควรระวังเปน
พิเศษ นั่นคือ เมื่อผงเคมีแหงที่ฉีดออกไปจะฟุง
กระจายจนอาจไมสามารถสังเกตจุดที่รั่วไหลที่
แทจริงได ผูฉีดตองถอยหลังออกมาใหไกลสุด
เทาที่จะทําไดเพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียบลงไปที่
แหลงสะสมของเหลวไวไฟ
ไฟสามมิติ (Three Dimensional Fire )
การดับไฟสามมิตติ อ งการเครือ่ งดับเพลิง
อัตราฉีดสูง (High Flow Rates Extinguisher)
ตามมาตรฐาน NFPA 10 - 2007 Edition
ไฟสามมิตเิ กีย่ วของกับของเหลวไวไฟทีม่ ี
ความเคลือ่ นไหว เชน ไหลออกจากแหลงสะสม
หรือที่บรรจุแลวตกลงมาหลายระดับและทวม
นองพืน้ สิง่ กีดขวางการตกจะทําใหเชือ้ เพลิงไหล
ไปตามโครงสร างและสะสมอยู ตามจุ ดต างๆ
ลักษณะนี้ตองใชผูปฏิบัติงานหลายคนในเวลา
เดียวกัน การเริม่ ตนฉีดผงเคมีแหงใหทาํ ลักษณะ
เดียวกับการดับไฟเกิดจากน้ํามันรั่วไหล โดยผู
ปฏิบตั งิ านเหลานัน้ ฉีดผงเคมีจากระยะทีป่ ลอดภัย
พรอมเคลียรเสนทางหนีภยั ทันทีที่ไฟเคลื่อนที่
ให เคลื่ อนที่ ตามอย างระมั ดระวั งและอยู ห าง
น้ํามันเชื้อเพลิงที่รั่วไหล การดับไฟใหเริ่มตนที่
พืน้ แลวฉีดขึน้ ไปหาจุดกําเนิดการรัว่ ไหล แตตอ ง
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ทําอยางรอบคอบและเปนระบบ โดยฉีดไปยัง
ทุกจุดทีน่ า้ํ มันเชือ้ เพลิงรัว่ ออกมาสัมผัสผิวโลหะ
หรือฉีดหุม สิง่ กีดขวาง ลักษณะการฉีด ใหฉดี ครัง้
แรกในระยะสั้นๆ แลวหยุดเพื่อสารเคมีกอตัว
ทีจ่ ดุ นัน้ กอนจะฉีดซ้าํ ลงไป
หากระหวางการฉีด ไฟที่อยูดานลางลุก
ติดขึ้นมาใหมที่จุดใดจุดหนึ่ง ใหฉีดผงเคมีกลับ
ลงไปที่พื้นเพื่อใหไฟดับโดยเร็ว
การใชเครือ่ งดับเพลิงทีม่ ากกวาหนึง่ คน
(Applications with More than One Operator)
การใชเครือ่ งดับเพลิงพรอมกันหลายคน
เรียกวา “การทํางานเปนทีม” เปนวิธปี ลอดภัย
ที่สุดและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดใน
การดับไฟขัน้ เริม่ ตน กุญแจสําคัญคือการสือ่ สาร
ระหวางผูใ ชเครือ่ งดับเพลิงดวยกันเพือ่ ใหเกิดความ
ปลอดภัย ปจจัยพื้นฐานอื่นๆ ก็มี การเตรียม
ทางออก ระยะหางในการฉีด ผูฉ ดี แตละคนตอง
ยืนอยูหา งเพลิงไหมและเพือ่ นรวมงานบนพื้นที่
โลงไรสิ่งกีดขวาง ในการสื่อสาร ผูฉีดตองพูด
เสียงดังและชัดเจนกับเพื่ อนรวมงาน การฉีด
ตองเริ่มตนพรอมกันเพื่อเปนการเพิ่มอัตราฉีด
ของผงเคมีแหงเปนสองเทา และผูฉ ดี ตองรูว า อีก
คนหนึง่ จะทําอะไรกอนการโจมตีไฟ
ในการฉีดผงเคมีแหง จะตองไมยืนฉีด
ประจันหนากันเพราะฝุน ผงเคมีจะบดบังทัศนวิสยั
ของแตละคน เนื่ องจากผู ฉีดแตละคนจําเปน
ตองมองเห็นเพื่อนรวมงานอยูตลอดเวลาวาอยู
ที่ไหนและกําลังทําอะไร
เมือ่ ผูฉ ดี คนหนึง่ ผงเคมีหมดถัง ใหตะโกน
ดังๆ “เคมีของผมหมด” จากนั้นถอยไปยืนยัง
จุดที่ปลอดภัย เมื่อเพื่อนรวมงานไดยินเสียงก็
จะเขามาคุมกัน โดยฉีดผงเคมีแหงระหวางกอง
ไฟกับคนที่สารเคมีหมดเพื่อเปนแนวกั้นความ
รอน ทําใหออกจากจุดเกิดเหตุไดอยางปลอดภัย

หากผูใชเครื่องดับเพลิงรายใดมองเห็น
ไฟทีค่ นอืน่ มองไมเห็นหรือผานตาไป เขาคนนัน้
ต องชี้ ให คนอื่ นเห็ นทันที เนื่ องจากในขณะผู
ปฏิบตั งิ านแตละคนมีงานของตัวเองทีต่ อ งทําหรือ
ตองดับไฟในสวนอืน่ ซึง่ จําเปนตองดูแลในสวนนัน้
หรือผู ฉีดคนอื่ นไมสามารถมองเห็นไฟลุกติด
อยางออยอิ่งในพื้นที่เล็กๆ เพราะมีผงเคมีแหง
ที่ฉดี ออกมาบดบังอยู
เมื่อดับไฟสําเร็จแลว ใหผูฉีดคนใดคน
หนึง่ ตะโกนออกมา “ไฟดับแลว” จากนั้น ทั้งคู
หยุดฉีดแลวยืนเฝาระวังไฟลุกติดขึน้ ใหม จากนัน้
ให เดิ นกลั บอย างปลอดภั ยตามเส นทางที่ ใช
เดินเขามา
ดับไฟจากเชือเพลิ
้ งรัว่ ไหลหรือมีความลึก
ซึ่งมีสิ่งกีดขวาง (Spill or Fuel in Depth with
an Obstacle)
การดับไฟทีเ่ กิดจากของเหลวไวไฟรัว่ ไหล
หรือมีความลึกซึ่ งมีสิ่ งกีดขวาง ตองใชคนฉีด
หลายคน และ/หรือ ใชเครื่ องดับเพลิงอัตรา
ฉีดสูง (High Flow Rates Extinguisher) ตาม
มาตรฐาน NFPA 10 - 2007 Edition
สิ่ งกี ด ขวางที่ อยู ในความลึ ก หรื อ การ
รั่ วไหลของของเหลวเชื้ อเพลิงจะเปนอุปสรรค
ในการฉีดผงเคมีครอบคลุมพื้ นที่ ผิวเชื้ อเพลิง
ซึ่งอยางนอยตองใชคนฉีด 2 คน
ขั้นแรกตองมีการวางแผนการทํางานซึ่ง
ไดรบั ความเห็นชอบจากทัง้ สองคน ตกลงกันวา
ใครจะไปทางไหนหรือฉีดตรงสวนใด เริ่ มตน
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ สองยืนเคียงขางกัน จากนัน้ ฉีดผง

เคมีแหงพรอมกันใหครอบคลุม 2 ใน 3 ของ
พื้นที่เพลิงไหม และทันทีที่ไฟเคลื่อนที่ ใหพวก
เขาตามไปฉีดโดยแยกไปคนละดานจนไปถึงดาน
หลังของสิ่งกีดขวางในมุม 45 ํ เมื่อไฟดานหลัง
สิ่งกีดขวางดับลง ใหดับสวนที่เหลือ
เมื่อดับไฟสําเร็จแลว ใหผูฉีดคนใดคน
หนึ่ ง ตะโกนออกมา “ไฟดั บแล ว ” จากนั้ น
ทั้งคูหยุดฉีดแลวยืนเฝาระวังการลุกติดขึ้นใหม
จากนั้นใหเดินกลับอยางปลอดภัยตามเสนทาง
ที่ใชเดินเขามา
ดับไฟของเหลวไวไฟทีม่ แี รงดัน (Fires
with Flammable Liquids Under Pressure)
การดับไฟที่ เกิ ดจากของเหลวไวไฟที่ มี
แรงดัน ตองใชเครือ่ งดับเพลิงอัตราฉีดสูง (High
Flow Rates Extinguisher) ตามมาตรฐาน NFPA
10 - 2007 Edition และวิธีที่ใชกันตามปกติ
ทั่ วไปคือปดวาลวแหลงเชื้อเพลิง ซึ่ งในหลาย
กรณีไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ และการใช
ผงเคมีแหงจะใหประสิทธิภาพสูงในการดับไฟ
ประเภทนี้
สิ่งสําคัญในการใชผงเคมีแหงดับไฟเกิด
จากของเหลวไวไฟทีม่ ีแรงดันคือ ตองฉีดตรงไป
ยังจุดทีม่ เี ปลวไฟพุง ออกมา ฉีดย้าํ ตรงจุดนัน้ จน
ไฟดับ จากนัน้ ฉีดดับไฟทีพ่ นื้ (ถามี) ทีต่ องระบุ
ใหใชเครือ่ งดับเพลิงทีม่ อี ตั ราสูงดับไฟประเภทนี้
เนือ่ งจากตองใหอตั ราฉีดผงเคมีแหงเทียบเทาหรือ
ใกลเคียงกับอัตราการไหลออกมาของเชื้อเพลิง
ที่มีแรงดัน
ฉีดผงเคมีแหงรวมกับสายฉีดน้าํ ดับเพลิง
การฉีดผงเคมีแหงฝอยน้าํ จะใหผลดีในการ
ปฏิบัติงานอยางยิ่ง เนื่องจากหมอกน้ําจะชวย
ปองกันตัวผูฉีด และชวยทําความเย็นเพลิงไหม
อีกทัง้ เปลวไฟจะไมยอ นมายังตัวผูฉ ดี ผงเคมีแหง
อีกดวย เมื่อใชเทคนิคนี้ จําเปนตองฉีดผงเคมี
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Dry Powder on Class D Fire

ไฟลามจากตนเพลิงอยางรวดเร็ว
 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ไม มี ผ ลกระทบหรื อ
ปฏิกิริยาใดๆ กับเพลิงไหม
 ชีวต
ิ ของคุณกําลังตกอยูใ นความเสีย่ ง
 คุ ณ ไม ส ามารถดั บ ไฟได ต ามเวลาที่
กําหนด (นอยกวา 30 วินาที)
 คุณไมรว
ู า ไฟทีก่ าํ ลังไหมเกิดจาก หรือ
เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงประเภทไหน
จําไววา การรักษาชีวิตดวยการหนีออก
ไปโดยเร็ วสําคั ญกว าการรั ก ษาทรั พย สิ นให
รอดพนจากเปลวไฟ
ในสถานการณฉกุ เฉินจากเหตุเพลิงไหม
คุณไมมีเวลาอานวิธีใชเครื่องดับเพลิง ถาคุณ
ใช ไม เป นหรื อไม ได ผ านการฝ กอบรมมา ให
ปฏิบตั ดิ งั นี้
 ปดประตูหอ
 งขังไฟไว
 บอกใหทุกคนออกจากตัวอาคาร
 โทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
 เมื่อออกจากตัวอาคารแลว หามกลับ
เขาไปอีก
 รอพบเจ าหน าที่ หน วยดั บ เพลิ ง เพื่ อ
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเพลิงไหมเทาที่รู


Using Dry Chemical with Foam

แหงตอไปแมจะหยุดฉีดหมอกน้ํา
ความผิดพลาดในการใชผงเคมีแหงรวม
กับการฉีดน้ําที่พบเห็นทั่วไปคือ ฉีดผงเคมีแหง
ไปที่สายน้ําซึ่งมีผลตอการดับไฟนอยมาก หรือ
ฉีดผงเคมีแหงติดไปพรอมกับฝอยน้าํ (ใหผงเคมี
แหงเปนสวนหนึ่งของหมอกน้าํ ) วิธีนอี้ าจทําให
เปลวไฟยอนกลับมาทีค่ นฉีดได เพราะตัวคนฉีด
ผงเคมีแหงจะอยู ดานหนาในแนวเดียวกับคน
ฉีดน้าํ และไมไดรบั การปกปองจากการหมอกน้าํ
การใชผงเคมีรวมกับโฟม (Using Dry
Chemical with Foam)
การใช ผ งเคมี แ ห ง ร ว มกั บ โฟมจะให
ประสิทธิภาพในการดับไฟมากกวาการใชตัวใด
ตัวหนึง่ เพียงอยางเดียว โดยใชอปุ กรณฉีดสารคู
(Twinned-agent Equipment) ซึง่ มีถงั บรรจุและ
สายพรอมหัวฉีดแยกกันระหวางโฟมกับผงเคมี
แหงอยู ในอุ ปกรณเดียวกั น ใชได ผลดีในการ
ดับไฟเกิดจากของเหลวเชื้อเพลิงรั่วไหลหรือมี
ความลึ ก การใช อุ ปกรณ นี้ มี หลั ก การสําคั ญ
พยายามดึงจุดเดนของสารดับเพลิงแตละชนิดออก
มาใชใหตรงเปาหมาย นัน่ คือ ฉีดผงเคมีแหงเพือ่
ลมเปลวไฟกอน หลังจากนั้นฉีดโฟมเคลือบผิว
หนาเชือ้ เพลิงเพือ่ ปองกันการลุกติดไฟขึน้ มาใหม
ผงแหงสําหรับดับไฟ Class D (Dry
Powder on Class D Fire)
การใชผงแหงดับไฟ Class D ที่เกิดจาก

เชือ้ เพลิงเปนโลหะติดไฟไดเนนที่ความนุม นวล
ในการฉีดเพือ่ ใหผงแหงถมวัตถุที่กาํ ลังไหมแลว
พูนขึ้นมา ผูฉีดตองระวังอยาใหความชื้นมีอยู
หรื อเกิ ดขึ้ นในบริ เวณโดยรอบแล วสั มผั สกั บ
โลหะเชือ้ เพลิง เมือ่ โลหะเชือ้ เพลิงถูกคลุมทับจน
หมดแลว ผูฉ ดี ตองยืนเฝาเพือ่ ดูวา มีจดุ รอน (Hot
Spots) คือจุดทีไ่ ฟยังลุกอยูห รือไม ถามีแสดงวา
ไฟไหมทะลุผงแหงขึน้ มาจึงตองฉีดลงไปใหมอกี
ครัง้ หนึ่งหรือหลายครัง้
ในการดับไฟ Class D หามคิดเอาเองวา
ไฟมอดดับแลว กรณีตองเคลือ่ นยายเชื้อเพลิงที่
กําลังลุกไหมตองทําดวยความรอบคอบและใช
ความระมัดระวังสูงสุด
สําหรับเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ผงแหงดับไฟ
Class D ผูผ ลิตคิดสัดสวนการบรรจุและทดสอบ
มาแลววาสามารถใชไดดี โดยทั่วไปจะมีขนาด
บรรจุ 15 ปอนดตอ หนึง่ ถัง พรอมกับระบุในปาย
ดวยวาผงแหง 1 ปอนดใชดบั ไฟที่เกิดจากโลหะ
เชื้อเพลิงในปริมาณเทาใด ทั้งนี้ ถือเปนขอมูล
จําเพาะของแตละผูผ ลิตทีไ่ มจาํ เปนตองเหมือนกัน
หรือเทากัน
ขอแนะนําในการใชเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้
จงหยุดฉีด (หรือจงฉีดตอไป) เมื่อเกิด
เหตุการณเหลานี้
 ไฟมีขนาดใหญกวาตะกราใสกระดาษ
ที่ไมใชแลว
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