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CLASS D FIRE
เครื่องดับเพลิงสําหรับไฟ D

Magnesium Fire

การฉีดผงแหงดับไฟ D

สาเหตุการลุกไหมและวิธกี ารดับ
เพลิงไหมประเภท D (Class D Fire)
หมายถึงเพลิงไหมทเี่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนโลหะ
หรื ออธิ บายง ายๆว าเป นไฟไหม โลหะนั่ นเอง
แตตอ งทําความเขาใจกอนวาไมใชโลหะทุกชนิด
ลุกติดไฟได มีเพียงบางชนิดเทานัน้ มีคณ
ุ สมบัตนิ ี้
เรียกวา “โลหะติดไฟได ” (Combustible Metals)
ได แ ก แม็ ก นี เ ซี ยม ไททาเนี ย ม ยู เรเนี ย ม
โปแตสเซียม โซเดียม แคลเซียม ลิเธียม ฯลฯ
ที่ ลุ ก ไหม และกลายเป นไฟประเภท D ตาม
หัวขอนี้
เมือ่ โลหะติดไฟได (Combustible Metals)
ไดรับความรอนที่สูงกวาอุณหภูมิลุกติดไฟของ
ตัวเองจะเกิดการจุดติดอยางรวดเร็วแลวลุกลาม
เปนไฟไหมที่ถือวาอันตรายในระดับสูง ยกเวน
โซเดียมทีไ่ มจาํ เปนตองมีแหลงความรอนมาจุด
ติด แตสามารถลุ กไหมด วยตั วเองเมื่ อสั มผัส
อากาศ หรือน้าํ โดยจะเปนการจุดติดในลักษณะ
ระเบิดออกมากอนจะลุกเปนเพลิงไหม
ทัง้ นี้ โลหะทีส่ ามารถจุดติดไฟไดตองอยู
ในรูปผงละเอียด (Metal Fine) รวมถึงเศษ หรือ
ฝุน ผงทีเ่ กิดการขัดสี การเจียร รวมถึงเสนหรือ
ใยบางๆ ขณะที่โลหะชิ้นใหญไมสามารถติดไฟ
ไดหรือติดไดยาก เพราะตองใชความรอนสูงมาก
ประกอบกับผิวหนาเชือ้ เพลิงมีมากเกินไปทําให
ความรอนสลายตัวหมดไปกอนจะเกิดการจุดติด
ไฟ อยางไรก็ตาม หากผงโลหะติดไฟไดเกิดการ
จุดติดแลวลุกไหมขึ้นมาจะกลายเปนเพลิงไหม
ทีใ่ หความรอนสูง เปลวไฟปะทุรนุ แรง ลุกลาม
รวดเร็วและสรางความเสียหายเปนบริเวณกวาง
ในสภาพการทํางานตามปกติทวั่ ไปมักไม
คอยเกิดไฟประเภท D สวนใหญไฟประเภทนี้
จะเกิดในหองทดลอง หองปฏิบัติการทางภาค
อุตสาหกรรม คลังเก็บสารเคมี รวมไปถึงการเผา
ไหมชนิ้ สวนหรือวัสดุที่มสี วนประกอบของโลหะ

Lithium Fire

ติดไฟได เชน ลอรถยนต ใยสังเคราะห ฯลฯ
ทําใหเศษผงของโลหะเหลานั้นลุกติดไฟขึ้นมา
ตางหากซึง่ สวนใหญจะรุนแรงและอันตรายกวา
เพลิงไหมทเี่ กิดกอนหนา
ผงโลหะจะติดไฟไดตอ เมือ่ ผงโลหะติดได
สัมผัสความรอนสูงในระยะเวลาทีเ่ พียงพอจะทําให
เกิดการลุกติดไฟได สวนไฟไหมทอ นโลหะทัว่ ไป
ที่ เป นภาชนะหรื อวั สดุ ใช งานรวมไปถึ งโลหะ
ทีใ่ ชเปนโครงสรางตางๆ เชนอาคาร ยานพาหนะ
และอื่นๆ ไมใชไฟประเภท D
ไฟประเภท D มี ลั กษณะคล ายกั บไฟ
ประเภท C นัน่ คือหามใชนา้ํ ดับไฟการใชนา้ํ ดับ
ไฟประเภท C มีความเสีย่ งจะถูกไฟฟาดูดหรือ
ชอต สวนการใชน้ําดับไฟประเภท D จะทําให
เกิดปฏิกิริยารุนแรงไฟจะลุกแรงขึ้นหรือระเบิด
ออกมาซึง่ มีความเสีย่ งจะเกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยูเปน
จํานวนมาก เปลวไฟ และความรอนจากปฏิกริ ยิ า
กับน้าํ อาจทําใหเกิดเพลิงไหมขนาดใหญ ดังนัน้
จึ งเป นข อห ามในการใช น้ําหรื อสารดั บเพลิ ง
ชนิดใดๆ ก็ตามที่มนี ้ําเปนพืน้ ฐาน หรือผสมอยู
ทําการดับไฟประเภท D สําหรับผงเคมีแหง (Dry
Chemicals) แม ไม ทําให เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาแต ไฟ
ประเภท D มี ค วามร อ นสู ง กว า เพลิ ง ไหม
ประเภทอื่ นซึ่ งสามารถเผาผงเคมีแห งใหเปน
เถาถานภายในเวลาอันรวดเร็ว
ขอสังเกตความแตกตางระหวางไฟประเภท
D กับไฟประเภทอืน่ ๆ ไฟประเภท D ลุกรอนแรง
และมีแสงสวางจา ทีส่ ําคัญคือมีปฏิกิริยาตอน้ํา
อากาศ ความชื้น และสารเคมีอื่น โดยเฉพาะ
ไฟไหมโซเดียม จะมีปฏิกิรยิ าตอน้าํ รุนแรงทีส่ ุด
เปนตัวเรงใหไฟลุกและลามอยางรวดเร็ว ซึง่ เปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง
การดับไฟประเภท D ทีถ่ กู ตองและไดผล
ต องใช เครื่ องดั บ เพลิ ง ประเภทผงแห ง (Dry

Power) สําหรับใชดับไฟไหมโลหะเฉพาะชนิด
โดยผงแหงดับไฟไหมโลหะเฉพาะชนิดจะทําหนาที่
ดู ดซั บความร อนพร อมกั บ กําจั ดเปลวไฟและ
ออกซิเจนใหหมดไป จึงทําใหไฟมอดลงไปแลว
ดับสนิทในที่ สุด ไมมีปฏิกิริยาใดๆที่ จะทําให
ไฟโหมรุนแรงหรือลุกติดขึ้นมาใหม เนื่องจาก
โลหะเย็ นลงไม มี เปลวไฟ (ความร อน) และ
ออกซิเจนหลงเหลือในปริมาณพียงพอจะทําให
เกิดการลุกเปนไฟไดอีกตอไป
การฉีดผงแหงดับไฟไหมโลหะจะแตกตาง
ไปจากการฉีดผงเคมีแหงดับไฟไหมทั่วไป การ
ฉีดผงเคมีแหงจะฉีดใหแรงใชแรงดันทีม่ อี ยูท าํ ให
วงจรปฏิกริ ยิ าเคมีขาดออกจากกัน เรียกวา ฉีดให
เปลวไฟลมแลวดับลงไป แตการฉีดผงแหงดับ
ไฟประเภท D จะฉีดลงไปเบาๆเพื่อใหผงแหง
คอยๆ กอตัวเปนแนวกัน้ ระหวางเชือ้ เพลิง (ผง
โลหะ) กับอากาศทําใหไฟมอดลงไปซึง่ แนวกัน้
ของผงแหงควรหนาอยางนอย 1 นิ้วบนผิวหนา
เชื้ อเพลิง (โลหะ) ที่ กําลังลุกไหม อัตราการ
ใชงานของผงแหงที่เหมาะสมคือ 10 ปอนด/
ตารางฟุต (4.5 ก.ก./0.9 ตารางเมตร) หมายถึง
ใหใชผงแหงกับ ไฟประเภท 10 ปอนด ตอพืน้ ที่
เพลิงไหม 1 ตารางฟุต เมื่อฉีดผงแหงลงไปที่
เพลิงไหม ผงแหงจะคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงไวแลว
ไฟจะเริม่ ดับ เนือ่ งจากชัน้ ของผงแหงจะแยกเชือ้
เพลิงกับออกซิเจนออกจากกัน และตัวผงแหงจะ
ดูดซับความรอนไว เมื่อเวลาผานไปผงแหงจะ
เริม่ รอนและแหงกรอบ สงผลใหเกิดรอยแยกที่
ผิวหนา ซึ่งเปนชองทางใหออกซิเจนเขาไปหา
เชือ้ เพลิงไดอีกครัง้ แลวไฟก็จะเริม่ ลุกขึน้ มาใหม
ดังนัน้ จึงควรโปรยผงแหงลงบนผิวหนาเชือ้ เพลิง
ใหมคี วามหนาอยางนอย 1 นิว้ จากนัน้ ปลอยทิง้
ไวราว 30 นาที หรือจนแนใจวาเชือ้ เพลิงเย็นลง
จนมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดลุกติดไฟได (Ignition
Temperature) ของตัวเอง จึงจัดการกวาดเก็บ
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แลวเคลื่อนยายออกไป
ผงแหงดับไฟประเภท D ทีใ่ ชกันทัว่ ไปมี
2 ประเภท ไดแก
1. ประเภทใชเกลือ (Sodium Chloride)
เปนสารพื้นฐาน และ
2. ประเภทใชกราไฟตชนิดพิเศษ(Special
Graphite) หรือผงทองแดง (Copper)
ตัวอยางเครื่องดับเพลิงสําหรับดับไฟ
Class D
MET-L-X POWDER (Sodium Chloride)
ใชดบั ไฟทีเ่ กิดจากการลุกไหมของโลหะติด
ไฟไดอาทิ แม็กนีเซียม โซเดียม(ทีห่ กลนหรืออยู
ในความลึกของที่บรรจุ) โปแตสเซียมโซเดียม
โปแตสเซี ย มอั ล ลอยลส ยู เ รเนี ย ม และผง
อะลูมิเนียม
วิธีใชงาน ดึงสลักแลวจับสายฉีดใหมนั่
หันหัวฉีดออกจากตัว จากนัน้ ดึงสลักทีอ่ ยูใ ตคนั
บีบออก ยกถังดับเพลิงขึน้ ดวยมือจับ แตยังไม
ฉี ดผง ถื อหั วฉี ดเหนื อกองไฟ ความยาวของ
สายฉีดรวมสวนขยาย 6 ฟุต พยายามใหหัวฉีด
อยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถฉีดสารออกมาไดอยาง
เต็มที่ ไมติ ดขั ดหรื อมีสิ่ งกี ดขวาง อยาลื มว า
เครื่องดับเพลิงออกแบบมาใหทํางานไดดีเมื่อ
อยูใ นลักษณะตัง้ ขึน้ ดังนัน้ จึงตองใหถงั ดับเพลิง
ตั้ งตรง หามใหถั งอยู ในแนวนอนหรื อใชแขน
ประคองไว หากถังหนักเกินไปสําหรับคุณ ใหตงั้
ถังลงบนพืน้ ดานหนาเพือ่ ฉีดสาร
เมือ่ เล็งหัวฉีดไปยังเปาหมายแลว ใหบีบ
คันปลอยสาร โดยทําชาๆ แตมนั่ คง การกระทํา
ลักษณะนีผ้ งแหงจะถูกดันออกมาจากถัง ขัน้ ตอน
ตอไปใหฉดี ผงแหงลงบนผิวหนาเชือ้ เพลิง (โลหะ)
ฉีดโปรยเปนชั้นบางๆกอนแลวเพิ่มความหนา
ของชัน้ ผงแหง ควบคุมจังหวะและน้าํ หนักการฉีด
ใหดี อยาใหชั้นผงแหงแตกกระจาย ฉีดจนชั้น
มีความหนามากวา 1 นิว้ เมือ่ ทําเสร็จแลวใหปด
เครือ่ งดับเพลิง
ตามปกติทั่วไปเครือ่ งดับเพลิง Class D
ชนิดเกลือสามารถฉีดในแนวราบไดไกล 6-8
ฟุต และหากใชขนาด 30 ปอนด จะฉีดตอเนือ่ ง
ไดประมาณ 28 วินาที แตความสําคัญของการ
ฉีดเครื่ องดับเพลิงชนิดนี้คือตองทําชั้นผงแหง
เปนแนวยาวเพือ่ ขวางกัน้ เชือ้ เพลิงกับออกซิเจน
เมือ่ ผงแหงคลุมเชือ้ เพลิงจนมิด ออกซิเจนจะไม
สามารถเขาถึงไดจงึ เทากับเปนการตัดองคประกอบ
การเกิดไฟออก ไฟจะเริ่มมอดและดับลงไป
สําหรับผงเกลือเมือ่ คลุมทับเชื้อเพลิง จะ

ดูดซับความรอนไวกบั ตัวจนทําใหแหงและกรอบ
ซึง่ จะไลทงั้ ความรอนและออกซิเจนออกไปพรอม
กันดวย เมือ่ เพลิงไหมขาดออกซิเจนและมีความ
รอนลดลง ในไมชาก็จะมอดดับลงไปจนไมเกิด
ปฏิกิรยิ าใดๆ ตามมา
จุ ดอ อนของเครื่ องดั บเพลิ งชนิ ดนี้ คื อ
มีนา้ํ หนักมากเกิน ถังดับเพลิงขนาด 30 ปอนด
เมือ่ รวมผงแหงทีบ่ รรจุเขาไปดวยจะหนักประมาณ
53 ปอนด ซึง่ ไมเหมาะจะนําไปใชดบั ไฟทัว่ ไปใน
ลักษณะของเครือ่ งดับเพลิงเอนกประสงค (A-BC) ตองนําไปใชดับไฟ Class D และมีบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานเทานัน้
Amerex 30 lbs Class D Copper Powder
ถังดับเพลิง Class D ขนาด 30 ปอนด
เหมาะสําหรั บ ใช ดั บ ไฟไหม โลหะขนาดใหญ
ผลิตภัณฑของ Amerex รุน 571 ชนิดผงทองแดง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ (Navy 125S)
สําหรับดับไฟทีไ่ หมโลหะลิเธียมและลิเธียมอัลลอยส
ผงทองแดงสามารถทําใหไฟมอดลงโดยการดูดซับ
และขับไลความรอนโดยเปนสารดับเพลิงชนิด
เดียวเทานัน้ ทีส่ ามารถดับไฟไหมลิเธียมไดโดย
ใหฉีดเปนชั้นแนวตั้งแลวคอยๆ กอเปนชั้นรูป
สามมิตคิ ลุมอยูเ หนือเชือ้ เพลิง ตามแนวยาวของ
เปลวไฟ
โลหะลิเธียมที่ลุกติดไฟมีทั้งชนิดที่เปน
ผงโลหะใช ในห อ งทดลอง และที่ ผ สมอยู ใน
แบตเตอรี่อุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพท
มือถือ
ทัง้ นีเ้ ครือ่ งดับเพลิง Class D รุน นีม้ สี ว น
ขยายเปนหัวฉีดแรงดันต่ําใหการฉีดที่นิ่มนวล
(Soft Flow) ปองกันผงโลหะเปลวไฟและแกสพิษ
ตางๆ ฟุง กระจายขึน้ มาทําอันตรายคนฉีด อีกทัง้
การฉีดทีเ่ บาจะทําใหสารดับเพลิงกอตัวเปนชัน้
เหนือผิวเชือ้ เพลิงไดงายขึน้
Ansul Lith-X Class D Extinguisher
คนคิดและพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใชดบั ไฟไหม
ลิ เ ธี ยม และโลหะชนิ ดอื่ น ทั้ งแม็ ก นี เ ซี ย ม
โซเดียม โปแตสเซียม รวมถึงสารที่มีสวนผสม
ของเซอรโคเนียม ยูเรเนียม โซเดียม โปแตส
เซียม อัลลอยลส ผลิตจากสารพื้นฐานที่เปน
กราไฟท (คารบอน) ชนิดพิเศษพรอมสวนผสม
เพือ่ ใหสารเคลือ่ นไหวอิสระและไมแข็งตัวหมือน
สารโซเดียมคลอไรด แตมีคณ
ุ สมบัติดดู ซับและ
ไลความร อนทั ดเทียมกัน ขนาด 45 ปอนด
(22.2 ก.ก.) เพียงพอสําหรับดับไฟไหมโลหะ
ขนาดใหญได แตจะตองมีผปู ฏิบตั ิงานเพียงพอ

การฉีดผงแหงดับไฟ D

เพราะถังมีขนาดใหญและหนักมากไมสามารถ
ปฏิบตั งิ านไดดว ยตัวคนเดียว
สําหรับสารดับไฟ Class D ชนิดกราไฟท
ยังมีชนิดบรรจุกระปอง ใหเลือกใชสําหรับดับ
ไฟไหมโหละขนาดเล็ก โดยใชชอ นตักผงแหงถม
เชือ้ เพลิงเพือ่ ตัดอากาศ (ออกซิเจน) และดูดซับ
ความรอนไปพรอมดันเริม่ ตนใหโรยสารดับเพลิง
บางๆ จากนัน้ เพิม่ ความหนาของชัน้ ผงแหงใหได
ไมตา่ํ กวา 1 นิว้ หรือใหหนาถึง 2 นิว้ (5.0 ซ.ม.)
แลวปลอยทิง้ ไวประมาณครึง่ ชัว่ โมงไฟจะดับสนิท
ระหวางนั้นใหคอยควบคุมไมใหชั้นของผงแหง
เกิดรอยแยกที่ จะทําใหไฟลุกติดขึ้ นมาใหมได
พยายามเติมสารไปทีจ่ ดุ มีแนวโนมจะเกิดรอยแตก
สําหรับพนักงานหรือผูป ฏิบตั กิ ารสารเคมี
หากไมมั่ นใจวาสามารถดับไฟประเภท D ได
หรือไมกลาลงมือ ใหกดสัญญาณเตือนหรือแจง
หนวยดับเพลิงรับทราบ จากนัน้ รีบออกมาจากที่
เกิดเหตุโดยเร็ว
สวนผูไ มเกีย่ วของในการดับไฟประเภท D
ใหอยูจ ากเพลิงไหมในระยะปลอดภัยคือไมนอ ยกวา
75 ฟุต (22.5 เมตร) จากจุดทีเ่ กิดเพลิงไหม
อันตรายอีกประการหนึง่ ของไฟประเภท
D คือ ความไมรขู องคนทั่วไปวา ไฟประเภท D
คืออะไร พิจารณาจากอะไร และจะใชเครือ่ งดับ
เพลิงชนิดใดมาใหดบั ประเด็นนากังวลไดแกเมือ่
ไมรหู รือแยกแยะไมออก ระหวางไฟทัว่ ไปกับไฟ
ประเภท D จะทําใหใชสารดับเพลิงผิดประเภท
โดยเฉพาะถาใชนา้ํ สาดไประเภท D จะอันตราย
มาก ทําใหไฟลุกแรงหรือระเบิดออกมากลาย
เปนไฟขนาดใหญหรือเกิดการระเบิดมีสะเก็ด
เศษโลหะพุงกระจายออกมาอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได
กรณีจะใชนา้ํ ดับไฟ Class D จะตองเปน
ชนิดฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) อาจผสม
สารดูดซับความรอนเขาไปดวยก็ได ซึง่ ลดความ
เสีย่ งจะเกิดปฏิกริ ิยาได โดยไฟจะคอยๆมอดลง
ไปแลวดับสนิทภายในเวลาระยะเวลา 10-20
นาที ขึน้ อยูก ับขนาดของเพลิงไหม
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