
1SAFET Y LIFE

สาเหตกุารลกุไหมและวธิกีารดบั
เพลิงไหมประเภท D (Class D Fire)

หมายถงึเพลิงไหมท่ีเกดิจากเชือ้เพลิงท่ีเปนโลหะ
หรืออธิบายงายๆวาเปนไฟไหมโลหะนั่นเอง
แตตองทําความเขาใจกอนวาไมใชโลหะทุกชนดิ
ลุกติดไฟได มีเพยีงบางชนดิเทานัน้มีคุณสมบติันี้
เรียกวา “โลหะติดไฟได” (Combustible Metals)
ไดแก  แม็กนี เซียม ไททาเนียม ยู เรเนียม
โปแตสเซยีม โซเดียม แคลเซียม ลิเธียม ฯลฯ
ท่ี ลุกไหมและกลายเปนไฟประเภท D ตาม
หัวขอนี้

เม่ือโลหะติดไฟได (Combustible Metals)
ไดรับความรอนท่ีสูงกวาอุณหภูมิลุกติดไฟของ
ตัวเองจะเกดิการจดุติดอยางรวดเร็วแลวลุกลาม
เปนไฟไหมท่ีถือวาอันตรายในระดับสูง ยกเวน
โซเดียมท่ีไมจาํเปนตองมีแหลงความรอนมาจดุ
ติด แตสามารถลุกไหมดวยตัวเองเม่ือสัมผัส
อากาศ หรือน้าํ โดยจะเปนการจดุติดในลักษณะ
ระเบิดออกมากอนจะลุกเปนเพลิงไหม

ท้ังนี้ โลหะท่ีสามารถจดุติดไฟไดตองอยู
ในรูปผงละเอียด (Metal Fine) รวมถงึเศษ หรือ
ฝุนผงท่ีเกดิการขัดส ีการเจียร รวมถึงเสนหรือ
ใยบางๆ ขณะท่ีโลหะชิ้นใหญไมสามารถติดไฟ
ไดหรือติดไดยาก เพราะตองใชความรอนสงูมาก
ประกอบกบัผวิหนาเชือ้เพลิงมีมากเกนิไปทําให
ความรอนสลายตัวหมดไปกอนจะเกดิการจดุติด
ไฟ อยางไรก็ตาม หากผงโลหะติดไฟไดเกดิการ
จุดติดแลวลุกไหมข้ึนมาจะกลายเปนเพลิงไหม
ท่ีใหความรอนสงู เปลวไฟปะทุรุนแรง ลุกลาม
รวดเร็วและสรางความเสยีหายเปนบริเวณกวาง

ในสภาพการทํางานตามปกติท่ัวไปมักไม
คอยเกิดไฟประเภท D สวนใหญไฟประเภทนี้
จะเกิดในหองทดลอง หองปฏิบัติการทางภาค
อุตสาหกรรม คลังเกบ็สารเคมี รวมไปถงึการเผา
ไหมชิน้สวนหรือวัสดุท่ีมีสวนประกอบของโลหะ

ติดไฟได เชน ลอรถยนต ใยสังเคราะห ฯลฯ
ทําใหเศษผงของโลหะเหลานั้นลุกติดไฟข้ึนมา
ตางหากซึง่สวนใหญจะรุนแรงและอันตรายกวา
เพลิงไหมท่ีเกิดกอนหนา

ผงโลหะจะติดไฟไดตอเม่ือผงโลหะติดได
สมัผสัความรอนสงูในระยะเวลาท่ีเพยีงพอจะทําให
เกดิการลุกติดไฟได สวนไฟไหมทอนโลหะท่ัวไป
ท่ีเปนภาชนะหรือวัสดุใชงานรวมไปถึงโลหะ
ท่ีใชเปนโครงสรางตางๆ เชนอาคาร ยานพาหนะ
และอ่ืนๆ ไมใชไฟประเภท D

ไฟประเภท D มีลักษณะคลายกับไฟ
ประเภท C นัน่คือหามใชน้าํดับไฟการใชน้าํดับ
ไฟประเภท C มีความเสีย่งจะถูกไฟฟาดูดหรือ
ชอต สวนการใชน้ําดับไฟประเภท D จะทําให
เกิดปฏิกิริยารุนแรงไฟจะลุกแรงข้ึนหรือระเบิด
ออกมาซึง่มคีวามเสีย่งจะเกิดความเสยีหายเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงสะสมอยูเปน
จาํนวนมาก เปลวไฟ และความรอนจากปฏิกริิยา
กบัน้าํอาจทําใหเกดิเพลิงไหมขนาดใหญ ดังนัน้
จึงเปนขอหามในการใชน้ําหรือสารดับเพลิง
ชนดิใดๆ ก็ตามท่ีมีน้ําเปนพืน้ฐาน หรือผสมอยู
ทําการดับไฟประเภท D สาํหรับผงเคมีแหง (Dry
Chemicals) แมไมทําใหเกิดปฏิกิริยาแตไฟ
ประเภท  D มีความรอนสูงกวาเพลิงไหม
ประเภทอ่ืนซึ่งสามารถเผาผงเคมีแหงใหเปน
เถาถานภายในเวลาอันรวดเร็ว

ขอสงัเกตความแตกตางระหวางไฟประเภท
D กบัไฟประเภทอ่ืนๆ ไฟประเภท D ลุกรอนแรง
และมีแสงสวางจา ท่ีสําคัญคือมีปฏิกิริยาตอน้ํา
อากาศ ความชื้น และสารเคมีอ่ืน โดยเฉพาะ
ไฟไหมโซเดียม จะมีปฏิกิริยาตอน้าํรุนแรงท่ีสุด
เปนตัวเรงใหไฟลุกและลามอยางรวดเร็ว ซึง่เปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง

การดับไฟประเภท D ท่ีถกูตองและไดผล
ตองใชเคร่ืองดับเพลิงประเภทผงแหง (Dry

Power) สําหรับใชดับไฟไหมโลหะเฉพาะชนิด
โดยผงแหงดับไฟไหมโลหะเฉพาะชนดิจะทําหนาท่ี
ดูดซับความรอนพรอมกับกําจัดเปลวไฟและ
ออกซิเจนใหหมดไป จงึทําใหไฟมอดลงไปแลว
ดับสนิทในท่ีสุด ไมมีปฏิกิริยาใดๆท่ีจะทําให
ไฟโหมรุนแรงหรือลุกติดข้ึนมาใหม เนื่องจาก
โลหะเย็นลงไมมีเปลวไฟ (ความรอน) และ
ออกซิเจนหลงเหลือในปริมาณพียงพอจะทําให
เกดิการลุกเปนไฟไดอีกตอไป

การฉีดผงแหงดับไฟไหมโลหะจะแตกตาง
ไปจากการฉีดผงเคมีแหงดับไฟไหมท่ัวไป การ
ฉีดผงเคมีแหงจะฉีดใหแรงใชแรงดันท่ีมีอยูทําให
วงจรปฏิกริิยาเคมีขาดออกจากกนั เรียกวา ฉีดให
เปลวไฟลมแลวดับลงไป แตการฉีดผงแหงดับ
ไฟประเภท D จะฉีดลงไปเบาๆเพื่อใหผงแหง
คอยๆ กอตัวเปนแนวกัน้ระหวางเชือ้เพลิง (ผง
โลหะ) กบัอากาศทําใหไฟมอดลงไปซึง่แนวกัน้
ของผงแหงควรหนาอยางนอย 1 นิ้วบนผิวหนา
เชื้อเพลิง (โลหะ) ท่ีกําลังลุกไหม อัตราการ
ใชงานของผงแหงท่ีเหมาะสมคือ 10 ปอนด/
ตารางฟตุ (4.5 ก.ก./0.9 ตารางเมตร) หมายถงึ
ใหใชผงแหงกบั ไฟประเภท 10 ปอนด ตอพืน้ท่ี
เพลิงไหม 1 ตารางฟุต เม่ือฉีดผงแหงลงไปท่ี
เพลิงไหม ผงแหงจะคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงไวแลว
ไฟจะเร่ิมดับ เนือ่งจากชัน้ของผงแหงจะแยกเชือ้
เพลิงกบัออกซเิจนออกจากกนั และตัวผงแหงจะ
ดูดซับความรอนไว เม่ือเวลาผานไปผงแหงจะ
เร่ิมรอนและแหงกรอบ สงผลใหเกดิรอยแยกท่ี
ผิวหนา ซึ่งเปนชองทางใหออกซิเจนเขาไปหา
เชือ้เพลิงไดอีกคร้ังแลวไฟก็จะเร่ิมลุกข้ึนมาใหม
ดังนัน้จงึควรโปรยผงแหงลงบนผวิหนาเชือ้เพลิง
ใหมีความหนาอยางนอย 1 นิว้ จากนัน้ปลอยท้ิง
ไวราว 30 นาที หรือจนแนใจวาเชือ้เพลิงเยน็ลง
จนมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดลุกติดไฟได (Ignition
Temperature) ของตัวเอง จึงจดัการกวาดเก็บ
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แลวเคล่ือนยายออกไป
ผงแหงดับไฟประเภท D ท่ีใชกันท่ัวไปมี

2  ประเภท ไดแก
1. ประเภทใชเกลือ (Sodium Chloride)

เปนสารพื้นฐาน และ
2. ประเภทใชกราไฟตชนดิพเิศษ(Special

Graphite) หรือผงทองแดง (Copper)
ตัวอยางเครื่องดับเพลิงสําหรับดับไฟ

Class D
MET-L-X POWDER (Sodium Chloride)
ใชดับไฟท่ีเกดิจากการลุกไหมของโลหะติด

ไฟไดอาทิ แม็กนเีซยีม โซเดียม(ท่ีหกลนหรืออยู
ในความลึกของท่ีบรรจุ) โปแตสเซียมโซเดียม
โปแตสเซียมอัลลอยลส  ยู เรเนียม และผง
อะลูมิเนียม

วธิีใชงาน ดึงสลักแลวจบัสายฉีดใหม่ัน
หันหัวฉีดออกจากตัว จากนัน้ดึงสลักท่ีอยูใตคัน
บีบออก ยกถังดับเพลิงข้ึนดวยมือจับ แตยังไม
ฉีดผง ถือหัวฉีดเหนือกองไฟ ความยาวของ
สายฉีดรวมสวนขยาย 6 ฟตุ พยายามใหหัวฉีด
อยูในตําแหนงท่ีสามารถฉีดสารออกมาไดอยาง
เต็มท่ี ไมติดขัดหรือมีสิ่งกีดขวาง อยาลืมวา
เคร่ืองดับเพลิงออกแบบมาใหทํางานไดดีเม่ือ
อยูในลักษณะต้ังข้ึน ดังนัน้จงึตองใหถงัดับเพลิง
ต้ังตรง หามใหถังอยูในแนวนอนหรือใชแขน
ประคองไว หากถงัหนกัเกนิไปสาํหรับคุณ ใหต้ัง
ถงัลงบนพืน้ดานหนาเพือ่ฉีดสาร

เม่ือเล็งหัวฉีดไปยังเปาหมายแลว ใหบีบ
คันปลอยสาร โดยทําชาๆ แตม่ันคง การกระทํา
ลักษณะนีผ้งแหงจะถกูดันออกมาจากถงั ข้ันตอน
ตอไปใหฉีดผงแหงลงบนผวิหนาเชือ้เพลิง (โลหะ)
ฉีดโปรยเปนชั้นบางๆกอนแลวเพิ่มความหนา
ของชัน้ผงแหง ควบคุมจงัหวะและน้าํหนกัการฉีด
ใหดี อยาใหชั้นผงแหงแตกกระจาย ฉีดจนชั้น
มีความหนามากวา 1 นิว้ เม่ือทําเสร็จแลวใหปด
เคร่ืองดับเพลิง

ตามปกติท่ัวไปเคร่ืองดับเพลิง Class D
ชนิดเกลือสามารถฉีดในแนวราบไดไกล 6-8
ฟุต และหากใชขนาด 30 ปอนด จะฉีดตอเนือ่ง
ไดประมาณ 28 วินาที แตความสําคัญของการ
ฉีดเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้คือตองทําชั้นผงแหง
เปนแนวยาวเพือ่ขวางกัน้เชือ้เพลิงกับออกซเิจน
เม่ือผงแหงคลุมเชือ้เพลิงจนมิด ออกซิเจนจะไม
สามารถเขาถงึไดจงึเทากบัเปนการตัดองคประกอบ
การเกิดไฟออก ไฟจะเร่ิมมอดและดับลงไป

สําหรับผงเกลือเม่ือคลุมทับเชื้อเพลิง จะ

ดูดซบัความรอนไวกบัตัวจนทําใหแหงและกรอบ
ซึง่จะไลท้ังความรอนและออกซเิจนออกไปพรอม
กนัดวย เม่ือเพลิงไหมขาดออกซเิจนและมีความ
รอนลดลง ในไมชากจ็ะมอดดับลงไปจนไมเกิด
ปฏิกิริยาใดๆ ตามมา

จุดออนของเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้ คือ
มีน้าํหนักมากเกนิ ถงัดับเพลิงขนาด 30 ปอนด
 เม่ือรวมผงแหงท่ีบรรจเุขาไปดวยจะหนกัประมาณ
53 ปอนด ซึง่ไมเหมาะจะนาํไปใชดับไฟท่ัวไปใน
ลักษณะของเคร่ืองดับเพลิงเอนกประสงค (A-B-
C) ตองนาํไปใชดับไฟ Class D และมีบุคลากร
เพยีงพอในการปฏิบติังานเทานัน้

Amerex 30 lbs Class D Copper Powder
ถังดับเพลิง Class D ขนาด 30 ปอนด

เหมาะสําหรับใชดับไฟไหมโลหะขนาดใหญ
ผลิตภัณฑของ Amerex รุน 571 ชนดิผงทองแดง
ท่ีพฒันาข้ึนโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ (Navy 125S)
สาํหรับดับไฟท่ีไหมโลหะลิเธยีมและลิเธยีมอัลลอยส
ผงทองแดงสามารถทําใหไฟมอดลงโดยการดูดซบั
และขับไลความรอนโดยเปนสารดับเพลิงชนิด
เดียวเทานัน้ ท่ีสามารถดับไฟไหมลิเธยีมไดโดย
ใหฉีดเปนชั้นแนวต้ังแลวคอยๆ กอเปนชั้นรูป
สามมิติคลุมอยูเหนอืเชือ้เพลิง ตามแนวยาวของ
เปลวไฟ

โลหะลิเธียมท่ีลุกติดไฟมีท้ังชนิดท่ีเปน
ผงโลหะใชในหองทดลอง และท่ีผสมอยู ใน
แบตเตอร่ีอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพท
มือถือ

ท้ังนีเ้คร่ืองดับเพลิง Class D รุนนีมี้สวน
ขยายเปนหัวฉีดแรงดันตํ่าใหการฉีดท่ีนิ่มนวล
(Soft Flow) ปองกนัผงโลหะเปลวไฟและแกสพษิ
ตางๆ ฟุงกระจายข้ึนมาทําอันตรายคนฉีด อีกท้ัง
การฉีดท่ีเบาจะทําใหสารดับเพลิงกอตัวเปนชัน้
เหนอืผวิเชือ้เพลิงไดงายข้ึน

Ansul Lith-X Class D Extinguisher
คนคิดและพฒันาข้ึนมาเพือ่ใชดับไฟไหม

ลิเธียม และโลหะชนิดอ่ื น ท้ั งแม็กนีเซียม
โซเดียม โปแตสเซียม รวมถึงสารท่ีมีสวนผสม
ของเซอรโคเนียม ยูเรเนียม โซเดียม โปแตส
เซียม อัลลอยลส ผลิตจากสารพื้นฐานท่ีเปน
กราไฟท (คารบอน) ชนดิพเิศษพรอมสวนผสม
เพือ่ใหสารเคล่ือนไหวอิสระและไมแข็งตัวหมือน
สารโซเดียมคลอไรด แตมีคุณสมบติัดูดซับและ
ไลความรอนทัดเทียมกัน ขนาด 45 ปอนด
(22.2 ก.ก.) เพียงพอสําหรับดับไฟไหมโลหะ
ขนาดใหญได แตจะตองมีผูปฏิบติังานเพียงพอ

เพราะถังมีขนาดใหญและหนักมากไมสามารถ
ปฏิบติังานไดดวยตัวคนเดียว

สาํหรับสารดับไฟ Class D ชนดิกราไฟท
ยังมีชนิดบรรจุกระปอง ใหเลือกใชสําหรับดับ
ไฟไหมโหละขนาดเล็ก โดยใชชอนตักผงแหงถม
เชือ้เพลิงเพือ่ตัดอากาศ (ออกซเิจน) และดูดซบั
ความรอนไปพรอมดันเร่ิมตนใหโรยสารดับเพลิง
บางๆ จากนัน้เพิม่ความหนาของชัน้ผงแหงใหได
ไมตํ่ากวา 1 นิว้ หรือใหหนาถงึ 2 นิว้ (5.0 ซ.ม.)
แลวปลอยท้ิงไวประมาณคร่ึงชัว่โมงไฟจะดับสนทิ
ระหวางนั้นใหคอยควบคุมไมใหชั้นของผงแหง
เกิดรอยแยกท่ีจะทําใหไฟลุกติดข้ึนมาใหมได
พยายามเติมสารไปท่ีจดุมีแนวโนมจะเกดิรอยแตก

สาํหรับพนกังานหรือผูปฏิบติัการสารเคมี
หากไมม่ันใจวาสามารถดับไฟประเภท D ได
หรือไมกลาลงมือ ใหกดสัญญาณเตือนหรือแจง
หนวยดับเพลิงรับทราบ จากนัน้รีบออกมาจากท่ี
เกดิเหตุโดยเร็ว

สวนผูไมเกีย่วของในการดับไฟประเภท D
ใหอยูจากเพลิงไหมในระยะปลอดภัยคือไมนอยกวา
75 ฟตุ (22.5 เมตร) จากจดุท่ีเกดิเพลิงไหม

อันตรายอีกประการหนึง่ของไฟประเภท
D  คือ ความไมรูของคนท่ัวไปวา ไฟประเภท D
คืออะไร พิจารณาจากอะไร และจะใชเคร่ืองดับ
เพลิงชนดิใดมาใหดับ ประเด็นนากงัวลไดแกเม่ือ
ไมรูหรือแยกแยะไมออก ระหวางไฟท่ัวไปกบัไฟ
ประเภท D จะทําใหใชสารดับเพลิงผดิประเภท
โดยเฉพาะถาใชน้าํสาดไประเภท D  จะอันตราย
มาก ทําใหไฟลุกแรงหรือระเบิดออกมากลาย
เปนไฟขนาดใหญหรือเกิดการระเบิดมีสะเก็ด
เศษโลหะพุงกระจายออกมาอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

กรณจีะใชน้าํดับไฟ Class D จะตองเปน
ชนิดฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) อาจผสม
สารดูดซบัความรอนเขาไปดวยกไ็ด ซึง่ลดความ
เสีย่งจะเกิดปฏิกริิยาได โดยไฟจะคอยๆมอดลง
ไปแลวดับสนิทภายในเวลาระยะเวลา 10-20
นาที ข้ึนอยูกับขนาดของเพลิงไหม

การฉีดผงแหงดับไฟ D


