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ชวงนีมี้ผลิตภัณฑดับเพลิงใหมๆ  ออกมา
จําหนายมากมายหลายรายการ บางอยางเปน
สินคาแปลกๆ หรือท่ีเรียกวา “นอกกรอบ” นกึ
ไมออกวาเอาตนแบบมาจากไหน มีสมาชิก
จํานวนไมนอยถามวา มันใชงานไดจริงหรือไม
ผมจึงบอก ลําพังวิจารณญาณของใครก็ตามชี้
ลงไปไมไดหรอกวา อุปกรณดับเพลิงนอกกรอบ
แปลกๆ เหลานั้นทํางานไดจริงหรือทํางานไดดี
ตามคําบรรยายสรรพคุณของคนขาย เราจะตอง
ตรวจสอบกลับไปท่ีมาตรฐานรับรองของสินคา
ใหมๆ ท่ีเขาเอามาเสนอขายวามีหรือไม ถามี
ตรวจสอบตอ เปนมาตรฐานอะไร หรือสถาบัน
มาตรฐานใดรับรอง

ไมตองถึงตราสินคาหรือตัวผูผลิตหรอก
ครับ เอาแคระบบหรือลักษณะการทํางานของ
สนิคาเหลานัน้ ตรวจสอบวามีมาตรฐานรับรอง
หรือไม ก็พอจะใหคําตอบกวางๆ ได ผลิตภัณฑ
นั้นดีพอท่ีจะเลือกซื้อหรือไม

มาตรฐานคืออะไร หลายทาน อาจจะยัง
ไมทราบ ขออธิบายคราวๆ ดังนี้ครับ

มาตรฐานคือหลักการหรือแนวทางในการ
ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ใชงาน และซอมบํารุง
ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเกีย่วของกับงานของเรามาก
ท่ีสุดก็คือมาตรฐานอุปกรณหรือระบบปองกัน

และระงับอัคคีภัยซึ่งจะกําหนดวา อุปกรณและ
ระบบท่ีไดการรับรองตามมาตรฐานมีอะไรบาง
และจะตองติดต้ัง ใชงาน และซอมบาํรุงอยางไร
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด

1) ประสิทธิภาพในการทํางาน
2) ความปลอดภัยในการใชงาน ท้ังตัว

ผูใช ผูอยูในท่ีเกิดเหตุ สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ
พดูงายๆ ผลิตภัณฑหรือมาตรฐานรับรอง

สามารถรับประกันไดในระดับหนึ่ง (ข้ันตํ่า) วา
มีประสทิธภิาพในการทํางานหรือทํางานไดตาม
จดุประสงค และใหความปลอดภัยขณะอุปกรณ
หรือระบบกําลังทํางาน

ท้ังนี้ มาตรฐานเขียนข้ึนจากผลของการ
ทดสอบ การทดลอง การตรวจวัด และการพสิจูน
ทราบทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการทํางานของ
อุปกรณหรือระบบดับเพลิง รวมถงึสารดับเพลิง
ชนิดตางๆ คร้ังแลวคร้ังเลาจนแนใจวามีความ
ผดิพลาดนอยท่ีสดุ ดังนัน้จงึมีความนาเชือ่ถอืใน
การนําไปอางอิงระบบหรืออุปกรณปองกันและ
ระงับอัคคีภัยท่ีมีจําหนายและนําไปใชงานใน
ท่ัวโลก แตมาตรฐานท่ีใหการรับรองนัน้ตองเปน
มาตรฐานชัน้นาํและเปนท่ียอมรับในระดับสากล
เชน NFPA, UL, FM, ASTM, EN, ISO เปนตน

ถาถาม อุปกรณหรือระบบไมมีมาตรฐาน

ใดรับรองทํางานไดไหม ถาถามผู ผลิตหรือ
คนขาย เขาก็ตองบอกวาของเขาทํางานไดดี มี
ประสิทธิภาพสูง อันนี้เปนเร่ืองปกติ เพราะเขา
ลงทุนมามากก็ตองการยอดขายสูงๆ เพื่อให
คุมทุนและมีกาํไร แตบคุคลหรือองคกรท่ีสามซึง่
ไมมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจใดละจะชวยมา
รับรองหรือยืนยันคําพูดของพวกเขา คือ คนทํา
หรือคนขายสินคา ไมวาจะอยางไรเขาก็ตองวา
สินคาของเขามีคุณภาพและปลอดภัยในการ
ใชงาน พวกเขาจะไมพูดเปนอยางอ่ืน ข้ึนอยูท่ี
คนซื้อวาจะเชื่อไหม หากเชื่อก็หมายถึงจะตอง
ยอมรับความเสียหายใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหลังจาก
นั้นโดยไมมีเงื่อนไข

แตหากระบบหรืออุปกรณมีมาตรฐาน
รับรอง หมายถึง มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดก็สามารถแนใจไดวา มีประสิทธิภาพ
และใหความปลอดภัยในการใชงาน ยิง่หากเปน
มาตรฐานท่ีคนยอมรับอยางกวางขวางก็ยิง่เพิม่
ความนาเชือ่ถอืใหกบัระบบหรืออุปกรณมากข้ึน
อยางระบบหรืออุปกรณปองกนัและระงบัอัคคีภัย
ก็ตองเปนมาตรฐาน NFPA, FM หรือ UL รวมถึง
มาตรฐาน มอก. ของไทยท่ีมีผลทางกฎหมาย
ความปลอดภัยดวย

มาตรฐานเปนเร่ืองของหลักการ ความ
นาเชื่อถือ เครดิต รวมถึงความผูกพันทางดาน
กฎหมายและการประกันภัย ดังนั้นระบบหรือ
อุปกรณตางๆ จึงตองมีมาตรฐานรับรองท้ังตัว
ระบบหรือตัวสินคา และชื่อตราสินคาหรือท่ี
เรียกกันวา “ย่ีหอ” หรือ “แบรนดสินคา”

ยกตัวอยาง ระบบหรืออุปกรณปองกัน
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และระงบัอัคคีภัยท่ีมาตรฐานชัน้นาํรับรอง อาทิ
น้าํ โฟม ถังดับเพลิงผงเคมีแหง ถังดับเพลิงและ
ระบบคารบอนไดออกไซด สารสะอาด ระบบ
แกสดับเพลิง ฯลฯ ถาอยากทราบรายละเอียด
ใหคนในเว็บไซตของ NFPA มาตรฐานชัน้นาํอ่ืนๆ
เพื่อตรวจสอบวาเขารับรองอุปกรณหรือระบบ
ดับเพลิงอะไรบาง

ถงัดับเพลิงยกห้ิวไมวาจะเปนผงเคมีแหง
น้ํา โฟม คารบอนไดออกไซด สารสะอาด สาร
เคมีเปยก ลวนไดการรับรองจากมาตรฐานท้ัง
ตางประเทศและในประเทศ (NFPA และ มอก.)
หมายความวา อุปกรณประเภทนี้สามารถดับ
เพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่ง
มาตรฐานก็มีขอกําหนดในการปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามความตองการเหลานั้นดวย

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือท่ีเรียก
วา “ระบบสปรงิเคลอร” ระบบทอยนืในอาคาร
ระบบฉีดสารสะอาด และแกสดับเพลิง ก็ไดรับ
การรับรองเชนเดียวกัน แตก็ตองทํามาตรฐาน
กาํหนดเพือ่ประสทิธภิาพและความปลอดภัยใน
การใชงาน

อุปกรณและระบบดับเพลิงตางๆ ท่ีไดรับ
การรับรองจากมาตรฐานชัน้นาํ อยางนอยท่ีสดุ
ก็ไดผานการตรวจสอบ ทดสอบ และการพิสจูน
ทราบทางวิทยาศาสตรแลววา สามารถใชดับ
เพลิงไดและมีความปลอดภัยในการใชงาน ซึ่ง
คนท่ียอมรับและเชือ่ถอืในมาตรฐานจาํนวนมาก
ท่ัวโลกเปนเคร่ืองยืนยันได

ท่ีสําคัญคือ มาตรฐานชั้นนําสวนใหญมี
อายุเปนรอยป นั่นคือ เขาตรวจสอบ ทดสอบ
และพสิจูนอุปกรณหรือระบบดับเพลิงมานานมาก

อีกท้ังไดมีการรวบรวมขอมูลผลเกีย่วผลลัพธการ
ใชมาตรฐานมาอยางตอเนือ่ง ทําใหมีบทสรุปใน
เกอืบทุกประเด็นของอุปกรณหรือระบบดับเพลิง
ท่ีมีอยูในมาตรฐานเหลานั้น

ตัวอยางเชน ถังดับเพลิงประเภทยกห้ิว
เปนอุปกรณ ท่ี อยู ในมาตรฐาน NFPA 10:
Standard for Portable Fire Extinguishers ซึ่ง
ผูคนม่ันใจไดัวา อุปกรณชนิดนี้สามารถดับไฟ
ไดอยางมีประสทิธภิาพและมีความปลอดภัยโดย
ใหทําตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ เนือ่งจาก
มีการศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวถังดับเพลิง
ประเภทยกหิว้กอนนําขอมลูมาเขียนเปนมาตรฐาน

มาตรฐานจงึสรางความเชือ่ในตัวอุปกรณ
หรือระบบ เราสามารถอางไดวาใครๆ เขาก็ใช
กันท่ัวโลก มันเปนมาตรฐานหรือตนแบบของ
ความมีคุณภาพของตัวสินคา

สําหรับอุปกรณใชดับเพลิงท่ีใชกันท่ัวไป
อีกกลุมหนึง่คือ สายสงน้าํดับเพลิง หัวฉีดน้าํดับ
เพลิง เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงกอ็ยูในมาตรฐานของ
NFPA ซึง่เราสามารถเชือ่ม่ันตัวอุปกรณดับเพลิง
เหลานี้ไดทันที (เฉพาะอุปกรณหรือระบบ สวน
ตราสนิคานัน่อีกเร่ืองหนึง่) สายสงน้าํและหัวฉีด
น้าํสามารถใชดับไฟไดอยางมีประสทิธภิาพและ
มีความปลอดภัยเพราะวา “เปนอุปกรณที่ได
มาตรฐาน” ตามสํานวนบานๆของผูใชงาน

เม่ือใครกต็ามมาแนะนาํอุปกรณดับเพลิง
ชนิดแปลกๆ ท่ีมีรูปแบบการทํางานไมเหมือน
คนอ่ืน คําถามแรกท่ีผมจะถามคือ อุปกรณหรือ
ระบบดับเพลิงลักษณะนีมี้มาตรฐานรับรองไหม
ถามี เปนมาตรฐานสถาบันใด คือผมหมายถึง
คุณสมบัติและวิธีการทํางานของอุปกรณหรือ
ระบบดับเพลิงใหมๆ ท่ีนํามาเสนอ มาตรฐาน
ชั้นนําเชน NFPA ใหการรับรองเหมือนอุปกรณ
ใน List ของเขาหรือไม เขารับรองเหมือนกับ
รับรองถงัดับเพลิงยกห้ิวในมาตรฐาน NFPA 10
หรือไม

มันเปนวิธีงายท่ีสุด (เทาท่ีนึกออก) ใน
การตัดสินอยางคราวๆ อุปกรณหรือระบบดับ
เพลิงใหมๆ ท่ีไมคุนเคย เพราะบางทีเราไมได
ศึกษามาตรฐานของแตละสถาบนัอยางละเอียด
และตอเนือ่งจงึอาจไมทราบวามีผลิตภัณฑใหมๆ
ท่ีมาตรฐานใหการรับรองเพิม่เติมหลายรายการ
เชน ระบบแอโรซอล สารเคมีเปยก ฯลฯ

ถาคําตอบคือ ใช อุปกรณหรือระบบดับ
เพลิงใหมๆ ท่ีนํามาเสนอนั้นก็ถือวาไดแตมตอ
อยางนอยท่ีสดุมีเคร่ืองรับประกนัวาอุปกรณหรือ
ระบบสามารถดับไฟไดและใหความปลอดภัย
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อีกท้ังมีขอกาํหนดในการออกแบบ ติดต้ัง ใชงาน
ซอมบํารุงโดยท่ีเราไมตองกังวลเร่ืองสวนผสม
วิธกีารใช วิธปีฏิบติัขณะระบบกาํลังทํางาน ฯลฯ

ตรงกนัขาม ถาอุปกรณหรือระบบดับเพลิง
นั้นไมอยูในมาตรฐานฉบับใดเลย คําถามมาก
มายจะตามมา อุปกรณทํางานไดจริงหรือเปลา
จะมีประสิทธิภาพหรือไม ใชแลวจะปลอดภัย
ไหม อาจรวมไปถงึเร่ืองการออกแบบ ติดต้ัง การ
ซอมบํารุงและดูแลรักษาวาจะทําอยางไรกัน

ระบบบางระบบ ผูผลิตเพิ่งคิดคนข้ึนมา
จึงยังไมไดเขาไปอยูใน List มาตรฐานชั้นนําได
เขาก็ตองใหผูซื้อทดลองใชกันไปตามวิธีการท่ี
กําหนดข้ึนมาเองซึ่ งเราก็ไมรู วามันจะไดผล
หรือไม จะเปนอันตรายหรือเปลา เปรียบเทียบ
กบัถงัดับเพลิงยกห้ิว เรารูแลววาสามารถใชงาน
ไดดีและมีความปลอดภัย เพราะอยูใน List ของ
เกอืบทุกมาตรฐานท่ีมีอยูในโลก การใชงานและ
การดูแลรักษาก็มีมาตรฐานกําหนดไวใหทํา
ตาม จึงม่ันใจไดในทุกเร่ือง

บางคนอาจเถียงวา ในเม่ืออุปกรณหรือ
ระบบสามารถทํางานได (จากการสาธติ) จะอยู
ใน List มาตรฐานใดๆ หรือไม ก็ไมสําคัญ แต
สาํหรับผม ผมวา “สาํคญัมาก” เพราะมาตรฐาน
คือเสาพงิหลักของผูมีหนาท่ีรับผดิชอบดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย หากเราไมสามารถ
หยั่งรูไดวาอุปกรณหรือระบบไหนใชงานไดดี ก็
ตองใชมาตรฐานเขามาชวยตัดสนิใจ อยางนอย
เราไมโดดเด่ียว มีคนอางอิงมาตรฐานลักษณะ
เดียวกันมากมายนับไมถวน อีกประการหนึ่ง
มาตรฐานจริงๆ แลว ก็คือแบบหรือโมเดลของ
อุปกรณหรือระบบดับเพลิงท่ีสามารถทํางานไดดี
และมีความปลอดภัย โดยมีขอแมวาอุปกรณ
หรือระบบนัน้ตองตรงตามมาตรฐานกาํหนดซึง่
นัยยะนี้ก็ชวยคัดกรองอุปกรณหรือระบบของผู
ผลิตหรือตราสนิคาท่ีไมไดมาตรฐานออกไปดวย
เราจงึมีโอกาสมากข้ึนจะไดสนิคาท่ีมีคุณภาพสงู

ท่ีสําคัญ อุปกรณหรือระบบท่ีไดรับการ
หมายถงึการการันตีคุณสมบติัซึง่จะไปเกีย่วของ
กับการประกันภัย (เพลิงไหม) โดยบริษัท
ประกันภัยจะมีสวนลดคาเบี้ยประกัน หากบาน
หรือโรงงานมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
แตระบบนัน้ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ชั้นนํา เชน ติดต้ังถังดับเพลิง ทอยืน สายสงน้ํา
หัวฉีดน้ํา สปริงเคลอร ฯลฯ หากติดต้ังระบบท่ี
ไมอยูในมาตรฐานใดๆ ก็อาจไมรับทําประกัน
หรือรับแตคิดเบีย้ประกนัสงูมากและไมมีสวนลด
ถือวาสถานท่ีมีความเสี่ยงสูง

ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเทศ ตัวอยาง

เชนประเทศไทยเรา มาตรฐานจะมีผลโดยตรง
ดานกฎหมาย มาตรฐานการปองกันและระงับ
อัคคีภัยของเรากาํหนดชดัเจนใหใชอุปกรณหรือ
ระบบท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอ่ืน อยาง
นอยท่ีสุดอุปกรณหรือระบบท่ีติดต้ังนั้นจะตอง
เปนชนิดท่ีไดรับการรับรองหรืออยูในบญัชหีรือ
List ของมาตรฐานตางๆ ดังกลาว ดังนั้นหาก
เราซื้ออุปกรณหรือระบบท่ีไมไดเปนผลิตภัณฑ
หรือสิง่ประดิษฐท่ีมาตรฐานรับรองก็เสี่ยงจะทํา
ผิดกฎหมายความปลอดภัยดานอัคคีภัยได

หลายปท่ีผานมา มีอุปกรณหรือระบบ
ดับเพลิงใหมๆ ท่ีถือวาเปนนวัตกรรม ออกมา
แนะนําในตลาดมากมาย แนนอนวา สวนใหญ
ไมอยูในมาตรฐานใดๆ เพราะใหมเกินไปและ
ไมอยูในสารบบของระบบท่ีมีใชกันท่ัวไป

จากขอมูลสินคาและการสาธิต ระบบ
ใหมๆ อาจทํางานไดดีนาพอใจ แตปญหาก็คือ
เทคนิค วิธีการ กลไกตางๆ ตลอดจนสารดับ
เพลิงท่ีนํามาใชไมไดการรับรองจากมาตรฐาน
ใดๆ จึงทําใหไมแนใจวาในระยะยาวเม่ือระบบ
ตองดับไฟท่ีเกิดข้ึนมาจริงๆ มันจะไดผลหรือไม
และจะมีความปลอดภัยหรือเปลา เพราะเปน
ของใหมจึงไมประวัติในสวนนี้

บางครัง้อยากลองของใหม/ของแปลก
แตเรากลาเสีย่งใชของไมไดมาตรฐานหรอืไม
ขึน้อยูทีต่ัวเรา จะรบัผิดชอบความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้มาไหวไหมเทานัน้เอง โดยเฉพาะ
ถาสิ่งที่รับผิดชอบมีมูลคาสูงมากและมีผล
กระทบตอคนจํานวนไมนอย คุมกันไหมถาจะ
เสีย่งใชของใหมทีไ่มอยูในมาตรฐานใดๆ เลย


