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ชวงนีม้ ีผลิตภัณฑดับเพลิงใหมๆ ออกมา
จําหนายมากมายหลายรายการ บางอยางเปน
สินคาแปลกๆ หรือที่เรียกวา “นอกกรอบ” นึก
ไม ออกว าเอาต นแบบมาจากไหน มี สมาชิ ก
จํานวนไมนอยถามวา มันใชงานไดจริงหรือไม
ผมจึงบอก ลําพังวิจารณญาณของใครก็ตามชี้
ลงไปไมไดหรอกวา อุปกรณดบั เพลิงนอกกรอบ
แปลกๆ เหลานั้นทํางานไดจริงหรือทํางานไดดี
ตามคําบรรยายสรรพคุณของคนขาย เราจะตอง
ตรวจสอบกลับไปที่มาตรฐานรับรองของสินคา
ใหมๆ ที่เขาเอามาเสนอขายวามีหรือไม ถามี
ตรวจสอบตอ เปนมาตรฐานอะไร หรือสถาบัน
มาตรฐานใดรับรอง
ไมตองถึงตราสินคาหรือตัวผูผลิตหรอก
ครับ เอาแคระบบหรือลักษณะการทํางานของ
สินคาเหลานัน้ ตรวจสอบวามีมาตรฐานรับรอง
หรือไม ก็พอจะใหคําตอบกวางๆ ได ผลิตภัณฑ
นั้นดีพอที่จะเลือกซื้อหรือไม
มาตรฐานคืออะไร หลายทาน อาจจะยัง
ไมทราบ ขออธิบายคราวๆ ดังนี้ครับ
มาตรฐานคือหลักการหรือแนวทางในการ
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ใชงาน และซอมบํารุง
ผลิตภัณฑตางๆ ที่เกีย่ วของกับงานของเรามาก
ที่สุดก็คือมาตรฐานอุปกรณหรือระบบปองกัน

และระงับอัคคีภัยซึ่งจะกําหนดวา อุปกรณและ
ระบบที่ไดการรับรองตามมาตรฐานมีอะไรบาง
และจะตองติดตั้ง ใชงาน และซอมบํารุงอยางไร
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด
1) ประสิทธิภาพในการทํางาน
2) ความปลอดภัยในการใชงาน ทั้งตัว
ผูใช ผูอยูในที่เกิดเหตุ สิ่งแวดลอม และอื่นๆ
พูดงายๆ ผลิตภัณฑหรือมาตรฐานรับรอง
สามารถรับประกันไดในระดับหนึ่ง (ขั้นต่ํา) วา
มีประสิทธิภาพในการทํางานหรือทํางานไดตาม
จุดประสงค และใหความปลอดภัยขณะอุปกรณ
หรือระบบกําลังทํางาน
ทั้งนี้ มาตรฐานเขียนขึ้นจากผลของการ
ทดสอบ การทดลอง การตรวจวัด และการพิสจู น
ทราบทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการทํางานของ
อุปกรณหรือระบบดับเพลิง รวมถึงสารดับเพลิง
ชนิดตางๆ ครั้งแลวครั้งเลาจนแนใจวามีความ
ผิดพลาดนอยทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงมีความนาเชือ่ ถือใน
การนําไปอางอิงระบบหรืออุปกรณปองกันและ
ระงับอัคคีภัยที่ มีจําหนายและนําไปใชงานใน
ทัว่ โลก แตมาตรฐานทีใ่ หการรับรองนัน้ ตองเปน
มาตรฐานชัน้ นําและเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
เชน NFPA, UL, FM, ASTM, EN, ISO เปนตน
ถาถาม อุปกรณหรือระบบไมมมี าตรฐาน

ใดรั บ รองทํางานได ไหม ถ าถามผู ผ ลิ ตหรื อ
คนขาย เขาก็ตองบอกวาของเขาทํางานไดดี มี
ประสิทธิภาพสูง อันนี้เปนเรื่องปกติ เพราะเขา
ลงทุ นมามากก็ตองการยอดขายสูงๆ เพื่ อให
คุม ทุนและมีกาํ ไร แตบคุ คลหรือองคกรทีส่ ามซึง่
ไมมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจใดละจะชวยมา
รับรองหรือยืนยันคําพูดของพวกเขา คือ คนทํา
หรือคนขายสินคา ไมวาจะอยางไรเขาก็ตองวา
สิ นค าของเขามี คุ ณภาพและปลอดภั ยในการ
ใชงาน พวกเขาจะไมพูดเปนอยางอื่น ขึ้นอยูที่
คนซื้อวาจะเชื่อไหม หากเชื่อก็หมายถึงจะตอง
ยอมรับความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
นั้นโดยไมมีเงื่อนไข
แตหากระบบหรื ออุปกรณ มีมาตรฐาน
รับรอง หมายถึง มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนดก็สามารถแนใจไดวา มีประสิทธิภาพ
และใหความปลอดภัยในการใชงาน ยิง่ หากเปน
มาตรฐานที่คนยอมรับอยางกวางขวางก็ยงิ่ เพิม่
ความนาเชือ่ ถือใหกบั ระบบหรืออุปกรณมากขึน้
อยางระบบหรืออุปกรณปอ งกันและระงับอัคคีภยั
ก็ตอ งเปนมาตรฐาน NFPA, FM หรือ UL รวมถึง
มาตรฐาน มอก. ของไทยที่มีผลทางกฎหมาย
ความปลอดภัยดวย
มาตรฐานเปนเรื่องของหลักการ ความ
นาเชื่อถือ เครดิต รวมถึงความผูกพันทางดาน
กฎหมายและการประกันภัย ดังนั้นระบบหรือ
อุปกรณตางๆ จึงตองมีมาตรฐานรับรองทั้งตัว
ระบบหรื อตัวสิ นค า และชื่ อตราสินค าหรือที่
เรียกกันวา “ยี่หอ” หรือ “แบรนดสินคา”
ยกตัวอยาง ระบบหรืออุปกรณปองกัน
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และระงับอัคคีภยั ทีม่ าตรฐานชัน้ นํารับรอง อาทิ
น้าํ โฟม ถังดับเพลิงผงเคมีแหง ถังดับเพลิงและ
ระบบคารบอนไดออกไซด สารสะอาด ระบบ
แกสดับเพลิง ฯลฯ ถาอยากทราบรายละเอียด
ใหคน ในเว็บไซตของ NFPA มาตรฐานชัน้ นําอืน่ ๆ
เพื่อตรวจสอบวาเขารับรองอุปกรณหรือระบบ
ดับเพลิงอะไรบาง
ถังดับเพลิงยกหิว้ ไมวา จะเปนผงเคมีแหง
น้ํา โฟม คารบอนไดออกไซด สารสะอาด สาร
เคมีเปยก ลวนไดการรับรองจากมาตรฐานทั้ง
ตางประเทศและในประเทศ (NFPA และ มอก.)
หมายความวา อุปกรณประเภทนี้สามารถดับ
เพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่ ง
มาตรฐานก็ มีข อกําหนดในการปฏิ บัติ เพื่ อให
เปนไปตามความตองการเหลานั้นดวย
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือที่เรียก
วา “ระบบสปริงเคลอร” ระบบทอยืนในอาคาร
ระบบฉีดสารสะอาด และแกสดับเพลิง ก็ไดรับ
การรับรองเชนเดียวกัน แตก็ตองทํามาตรฐาน
กําหนดเพือ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การใชงาน
อุปกรณและระบบดับเพลิงตางๆ ทีไ่ ดรบั
การรับรองจากมาตรฐานชัน้ นํา อยางนอยทีส่ ดุ
ก็ไดผานการตรวจสอบ ทดสอบ และการพิสจู น
ทราบทางวิทยาศาสตรแลววา สามารถใชดับ
เพลิงไดและมีความปลอดภัยในการใชงาน ซึ่ง
คนทีย่ อมรับและเชือ่ ถือในมาตรฐานจํานวนมาก
ทั่วโลกเปนเครื่องยืนยันได
ที่สําคัญคือ มาตรฐานชั้นนําสวนใหญมี
อายุเปนรอยป นั่นคือ เขาตรวจสอบ ทดสอบ
และพิสจู นอปุ กรณหรือระบบดับเพลิงมานานมาก

อีกทัง้ ไดมกี ารรวบรวมขอมูลผลเกีย่ วผลลัพธการ
ใชมาตรฐานมาอยางตอเนือ่ ง ทําใหมบี ทสรุปใน
เกือบทุกประเด็นของอุปกรณหรือระบบดับเพลิง
ที่มีอยูในมาตรฐานเหลานั้น
ตัวอยางเชน ถังดับเพลิงประเภทยกหิ้ว
เป น อุ ป กรณ ที่ อยู ในมาตรฐาน NFPA 10:
Standard for Portable Fire Extinguishers ซึ่ง
ผูคนมั่นใจไดัวา อุปกรณชนิดนี้สามารถดับไฟ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยโดย
ใหทาํ ตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ เนือ่ งจาก
มีการศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวถังดับเพลิง
ประเภทยกหิว้ กอนนําขอมูลมาเขียนเปนมาตรฐาน
มาตรฐานจึงสรางความเชือ่ ในตัวอุปกรณ
หรือระบบ เราสามารถอางไดวาใครๆ เขาก็ใช
กันทั่วโลก มันเปนมาตรฐานหรือตนแบบของ
ความมีคุณภาพของตัวสินคา

สําหรับอุปกรณใชดับเพลิงที่ใชกันทั่วไป
อีกกลุม หนึง่ คือ สายสงน้าํ ดับเพลิง หัวฉีดน้าํ ดับ
เพลิง เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงก็อยูใ นมาตรฐานของ
NFPA ซึง่ เราสามารถเชือ่ มัน่ ตัวอุปกรณดบั เพลิง
เหลานี้ไดทันที (เฉพาะอุปกรณหรือระบบ สวน
ตราสินคานัน่ อีกเรือ่ งหนึง่ ) สายสงน้าํ และหัวฉีด
น้าํ สามารถใชดบั ไฟไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยเพราะวา “เปนอุปกรณที่ได
มาตรฐาน” ตามสํานวนบานๆของผูใชงาน
เมือ่ ใครก็ตามมาแนะนําอุปกรณดบั เพลิง
ชนิดแปลกๆ ที่มีรูปแบบการทํางานไมเหมือน
คนอืน่ คําถามแรกทีผ่ มจะถามคือ อุปกรณหรือ
ระบบดับเพลิงลักษณะนีม้ มี าตรฐานรับรองไหม
ถามี เปนมาตรฐานสถาบันใด คือผมหมายถึง
คุณสมบัติและวิธีการทํางานของอุปกรณหรือ
ระบบดับเพลิงใหมๆ ที่นํามาเสนอ มาตรฐาน
ชั้นนําเชน NFPA ใหการรับรองเหมือนอุปกรณ
ใน List ของเขาหรือไม เขารับรองเหมือนกับ
รับรองถังดับเพลิงยกหิว้ ในมาตรฐาน NFPA 10
หรือไม
มันเปนวิธีงายที่สุด (เทาที่นึกออก) ใน
การตัดสินอยางคราวๆ อุปกรณหรือระบบดับ
เพลิงใหมๆ ที่ไมคุนเคย เพราะบางทีเราไมได
ศึกษามาตรฐานของแตละสถาบันอยางละเอียด
และตอเนือ่ งจึงอาจไมทราบวามีผลิตภัณฑใหมๆ
ทีม่ าตรฐานใหการรับรองเพิม่ เติมหลายรายการ
เชน ระบบแอโรซอล สารเคมีเปยก ฯลฯ
ถาคําตอบคือ ใช อุปกรณหรือระบบดับ
เพลิงใหมๆ ที่นํามาเสนอนั้นก็ถือวาไดแตมตอ
อยางนอยทีส่ ดุ มีเครือ่ งรับประกันวาอุปกรณหรือ
ระบบสามารถดับไฟไดและใหความปลอดภัย
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อีกทัง้ มีขอ กําหนดในการออกแบบ ติดตัง้ ใชงาน
ซอมบํารุงโดยที่เราไมตองกังวลเรื่องสวนผสม
วิธกี ารใช วิธปี ฏิบตั ขิ ณะระบบกําลังทํางาน ฯลฯ
ตรงกันขาม ถาอุปกรณหรือระบบดับเพลิง
นั้นไมอยูในมาตรฐานฉบับใดเลย คําถามมาก
มายจะตามมา อุปกรณทํางานไดจริงหรือเปลา
จะมีประสิทธิภาพหรือไม ใชแลวจะปลอดภัย
ไหม อาจรวมไปถึงเรือ่ งการออกแบบ ติดตัง้ การ
ซอมบํารุงและดูแลรักษาวาจะทําอยางไรกัน
ระบบบางระบบ ผูผลิตเพิ่งคิดคนขึ้นมา
จึงยังไมไดเขาไปอยูใน List มาตรฐานชั้นนําได
เขาก็ตองใหผูซื้อทดลองใชกันไปตามวิธีการที่
กําหนดขึ้ นมาเองซึ่ ง เราก็ ไม รู ว ามั นจะได ผ ล
หรือไม จะเปนอันตรายหรือเปลา เปรียบเทียบ
กับถังดับเพลิงยกหิว้ เรารูแ ลววาสามารถใชงาน
ไดดแี ละมีความปลอดภัย เพราะอยูใ น List ของ
เกือบทุกมาตรฐานทีม่ อี ยูใ นโลก การใชงานและ
การดู แลรั กษาก็ มี มาตรฐานกําหนดไว ให ทํา
ตาม จึงมั่นใจไดในทุกเรื่อง
บางคนอาจเถียงวา ในเมื่ออุปกรณหรือ
ระบบสามารถทํางานได (จากการสาธิต) จะอยู
ใน List มาตรฐานใดๆ หรือไม ก็ไมสําคัญ แต
สําหรับผม ผมวา “สําคัญมาก” เพราะมาตรฐาน
คือเสาพิงหลักของผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย หากเราไมสามารถ
หยั่งรูไ ดวาอุปกรณหรือระบบไหนใชงานไดดี ก็
ตองใชมาตรฐานเขามาชวยตัดสินใจ อยางนอย
เราไมโดดเดี่ยว มีคนอางอิงมาตรฐานลักษณะ
เดียวกันมากมายนับไมถวน อีกประการหนึ่ง
มาตรฐานจริงๆ แลว ก็คือแบบหรือโมเดลของ
อุปกรณหรือระบบดับเพลิงทีส่ ามารถทํางานไดดี
และมีความปลอดภัย โดยมีขอแม วาอุ ปกรณ
หรือระบบนัน้ ตองตรงตามมาตรฐานกําหนดซึง่
นัยยะนี้ก็ชวยคัดกรองอุปกรณหรือระบบของผู
ผลิตหรือตราสินคาทีไ่ มไดมาตรฐานออกไปดวย
เราจึงมีโอกาสมากขึน้ จะไดสนิ คาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ที่สําคัญ อุปกรณหรือระบบที่ไดรับการ
หมายถึงการการันตีคณ
ุ สมบัตซิ งึ่ จะไปเกีย่ วของ
กั บ การประกั นภั ย (เพลิ ง ไหม ) โดยบริ ษั ท
ประกันภัยจะมีสวนลดคาเบี้ยประกัน หากบาน
หรือโรงงานมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
แตระบบนัน้ ตองไดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
ชั้นนํา เชน ติดตั้งถังดับเพลิง ทอยืน สายสงน้ํา
หัวฉีดน้ํา สปริงเคลอร ฯลฯ หากติดตั้งระบบที่
ไมอยูในมาตรฐานใดๆ ก็อาจไมรับทําประกัน
หรือรับแตคดิ เบีย้ ประกันสูงมากและไมมสี ว นลด
ถือวาสถานที่มีความเสี่ยงสูง
ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเทศ ตัวอยาง

เชนประเทศไทยเรา มาตรฐานจะมีผลโดยตรง
ดานกฎหมาย มาตรฐานการปองกันและระงับ
อัคคีภยั ของเรากําหนดชัดเจนใหใชอปุ กรณหรือ
ระบบทีไ่ ดรบั การรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอื่น อยาง
นอยที่สุดอุปกรณหรือระบบที่ติดตั้งนั้นจะตอง
เปนชนิดทีไ่ ดรบั การรับรองหรืออยูใ นบัญชีหรือ
List ของมาตรฐานตางๆ ดังกลาว ดังนั้นหาก
เราซื้ออุปกรณหรือระบบที่ไมไดเปนผลิตภัณฑ
หรือสิง่ ประดิษฐทมี่ าตรฐานรับรองก็เสี่ยงจะทํา
ผิดกฎหมายความปลอดภัยดานอัคคีภัยได
หลายปที่ ผานมา มีอุปกรณหรือระบบ
ดับเพลิงใหมๆ ที่ถือวาเปนนวัตกรรม ออกมา
แนะนําในตลาดมากมาย แนนอนวา สวนใหญ
ไมอยูในมาตรฐานใดๆ เพราะใหมเกินไปและ
ไมอยูในสารบบของระบบที่มีใชกันทั่วไป
จากข อมูลสิ นค าและการสาธิ ต ระบบ
ใหมๆ อาจทํางานไดดีนาพอใจ แตปญหาก็คือ
เทคนิค วิธีการ กลไกตางๆ ตลอดจนสารดับ
เพลิงที่นํามาใชไมไดการรับรองจากมาตรฐาน
ใดๆ จึงทําใหไมแนใจวาในระยะยาวเมื่อระบบ
ตองดับไฟที่เกิดขึน้ มาจริงๆ มันจะไดผลหรือไม
และจะมีความปลอดภัยหรือเปลา เพราะเปน
ของใหมจึงไมประวัติในสวนนี้
บางครัง้ อยากลองของใหม/ของแปลก
แตเรากลาเสีย่ งใชของไมไดมาตรฐานหรือไม
ขึน้ อยูทตี่ ัวเรา จะรับผิดชอบความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ มาไหวไหมเทานัน้ เอง โดยเฉพาะ
ถาสิ่ งที่ รับผิดชอบมีมูลคาสูงมากและมีผล
กระทบตอคนจํานวนไมนอ ย คุม กันไหมถาจะ
เสีย่ งใชของใหมทไี่ มอยูใ นมาตรฐานใดๆ เลย
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