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น้าํ เปนสารไมตดิ ไฟและสามารถดูดซับ
ความรอนไดในปริมาณมาก
 ในการดูดซับความรอน น้า
ํ จะใชวธิ ีดงึ
ความรอนจากแหลงกําเนิด (เชน เพลิงไหม)
เพือ่ ทําใหตวั เองมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ้น ตัวอยาง น้าํ 1
กรัมจะดูดความรอนจากแหลงกําเนิด 1 แคลอรี
เพือ่ ทําใหอุณหภูมเิ พิ่มขึ้น 1 ํ C ในระบบเมตริก
และน้ํา 1 ปอนด จะดูดความรอน 1 บีทียู เพื่อ
ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 ํ F ในระบบอังกฤษ
 ความรอนจําเพาะ (Specific Heat)
ความรอนทีท่ าํ ใหนา้ํ รอนขึน้ หรือเย็นลงในขณะที่
ยังคงสถานะเดิม ในการดับไฟ น้าํ จะดูดซับความ


มีสมาชิกหลายทานถามมาวา ทําไมเมือ่
เอา น้าํ หยดลงไปในน้าํ มันรอนจัดในกระทะ น้าํ
จึงเกิดการระเบิดรุนแรง หรือแมไมมีน้ํามัน แค
เปนกระทะรอนๆ เมือ่ เอาน้าํ หยดหรือราดลงไป
จะเกิดไอน้ําปริมาณมากพุงขึ้นมาอยางรุนแรง
หรือการฉีดน้าํ จากหัวฉีดดับเพลิงไปทีผ่ วิ วัสดุทมี่ ี
ความรอนสูง ไมวาจะเปนโลหะ ไม หรือวัสดุ
ชนิดอืน่ ๆ ก็จะเกิดไอน้ํามหาศาลระเบิดออกมา
ซึง่ เปนอันตรายอยางยิง่ หากอยูใ กลเกินไปหรือ
ไมมอี ปุ กรณปอ งกันทีด่ พี อ คนฉีดน้าํ จะถูกไอน้าํ
รอนนั้นลวกบาดเจ็บสาหัสได
ปรากฏการณดงั กลาวขางตนเรียกวา การ
ระเบิดของไอน้าํ (Steam Explosion) ซึง่ เปนการ

เปลีย่ นสถานะของน้าํ จากของเหลวกลายเปนไอ
(แกส) เมื่อสัมผัสความรอนจัด (อุณหภูมิเกิน
100 ํ C ซึ่งเปนจุดเดือดของน้ํา)
กอนอื่นเรามาทําความเขาใจคุณสมบัติ
ของน้าํ กัน
คุณสมบัตขิ องน้าํ
 ตามลั ก ษณะทางกายภาพ น้ํ า มี อ ยู
ดวยกัน 3 สถานะ ไดแก
1) สถานะของแข็ งหรื อที่ เรี ยกว า
“น้ําแข็ง” น้ําจะแข็งตัวทีอ่ ุณหภูมิ 0 ํ C (32 ํ F)
2) สถานะของเหลว เป นสภาวะปกติ
ระหวางอุณหภูมิ 1 -ํ 100 ํ C (33.8 -ํ 212 ํ F)
3) สถานะแกส น้ําจะกลั่นตัวเปนไอที่
อุณหภูมิ 100 ํ C (212 ํ F)
 ในสภาวะปกติ น้ํ า มี น้ํา หนั ก 8.33
ปอนดตอ หนึง่ แกลลอน ( 1 กิโลกรัมตอ 1 ลิตร)
 น้า
ํ จะขยายตัว 1,700 เทาจากปริมาตร
เดิมเมือ่ กลัน่ ตัวกลายเปนไอทีอ่ ุณหภูมิ 100 ํ C
(212 ํ F) ตัวอยางเชน น้ํา 1 ลิตรจะไดไอน้ํา
1,7000 ลิตร เมือ่ เปลีย่ นสถานะเปนแกส (ไอ)

รอนจากเพลิงไหมมาทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น (แต
ยังไมกลั่นตัวเปนไอ) โดยมีหนวยเปนกิโลจูล/
กิโลกรัม/ ํ C หมายถึงปริมาณความรอน (กิโล
จูล) ที่ทําใหน้ํา 1 กิโลกรัมรอนขึ้น 1 ํ C ซึ่งน้ํา
บริสทุ ธิม์ คี า ความรอนจําเพาะ 4.187 KJ/kg ํ C
 ความรอนแฝง (Latent Heat) หมายถึง
พลังงานที่ถูกดูดซับหรือปลอยออกมาระหวาง
การเปลี่ยนสถานะของสสาร ในกรณีเปนการ
เปลี่ ยนจากสถานะของเหลว เชน น้ําไปเป น
แกสหรือไอน้าํ จะเรียกวา ความรอนแฝงในการ
กลั่นเปนไอ (Latent Heat of Vaporization)
 การกลัน
่ ตัวเปนไอทัง้ หมดจะไมเกิดขึน้
อยางทันทีทันใดเมื่อน้ําไดรับอุณหภูมิ 100 ํ C
(212 ํ F) อุณหภูมจิ ะตองคงทีใ่ นระดับ 100 ํ C
(212 F) จนกระทั่งน้ําที่มีอยูจะเปลี่ยนสถานะ
เปนไอทั้งหมด
 น้ําที่มีขนาดเม็ดน้ําเล็กและมีปริมาณ
มาก (มีพื้นที่ผิวหนากวาง) เชน น้ําจากการฉีด
เปนฝอยละเอียดเปนบริเวณกวาง จะเปลี่ ยน
สถานะกลายเปนไอไดเร็วขึ้น
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น้าํ จะขยายตัว1,700 เทา จากปริมาตร
เดิมหลังจากมีการเปลีย่ นสถานะเปนไอทัง้ หมด
แลวซึ่ งจะทําให ไฟเย็นลง เนื่ องจากมีการดูด
ความรอนจากเพลิงไหมปริมาณมากมาใชใน
กระบวนการกลั่นเปนไอ
 ระหวางการฉีดน้า
ํ ดับไฟ หากอุณหภูมิ
สูงไมถึง 100 ํ C กอนน้ําจะกลั่นเปนไอทัง้ หมด
ความรอนแฝงจะลดลง การกลั่นเปนไอจะหยุด
ชะงักลงไป
 น้า
ํ เปนทางผานความรอนทีด่ ี ตามหลัก
เทอรโมไดนามิกส ความรอนจะเคลื่อนที่ไปยัง
สิ่งที่เย็นกวาเสมอ นั่นคือ ความรอนจากเพลิง
ไหมจะเคลือ่ นทีม่ าหาน้าํ โดยธรรมชาติ เปนการ
ถายเทความรอนลักษณะหนึ่ง ทําใหเพลิงไหม
มีอณ
ุ หภูมลิ ดลง ทัง้ นี้ หากน้าํ มีอณ
ุ หภูมติ า่ํ (ดวย
การเติมสารที่ทําใหน้ําเย็นลง) ความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมเิ พลิงไหมกบั น้าํ จะมีมากขึน้ สง
ผลใหการถายเทความรอนมีสูงขึ้นและเร็วขึ้น
ขอดีของน้าํ ในการใชดบั เพลิง
1) น้าํ หาไดงา ย มีสาํ รองไวใชในปริมาณ
มหาศาล และเสียคาใชจายนอยในการนํามา
ใชดับเพลิง
2) น้าํ สามารถดูดซับความรอนไดดกี วา
และในปริ มาณมากกว าสารดั บเพลิ งทุ กชนิ ด
ทีม่ ใี ชกนั อยู (น้าํ มีคา ความรอนจําเพาะสูงมาก)
3) น้ําใชความรอนในการกลั่ นเปนไอ
ทั้ งหมดในปริ มาณมาก [พิจารณาที่ ค าความ
รอนแฝง (Latent Heat)]
4) น้ําสามารถนําไปใชงานไดในหลาย
ลักษณะ เชน
 ฉีดเปนลําตรง
 ฉีดเปนลําแยก
 ฉีดเปนฝอยน้ําละเอียดรัศมีแคบ
 ฉีดเปนฝอยน้ําละเอียดรัศมีกวาง


ขอเสียของน้าํ ในการใชดบั เพลิง
1) น้ํามีความตึงผิวสูง ไมสามารถฉีดได
อยางครอบคลุมพื้นที่ผิวเพลิงไดทั้งหมดและไม
ยึดติดกับผิวเพลิงไหมในระยะเวลานานได เมื่อ
ฉีดปะทะวัตถุทเี่ กิดเพลิงไหม เม็ดน้าํ จะกระจาย
ออกดานขางแลวไหลลงพืน้ ดานลางสงผลใหนา้ํ
บางสวนสูญเสียไป
2) น้าํ เปนทางผานของการแผรงั สีความ
รอนระหวางการฉีดน้ําดับไฟ น้ําจะรอนขึ้นจาก

จากเดิม 1,700 เทา โดยเปนกระบวนการนีเ้ ปน
การแผรังสีจากเพลิงไหม
3) น้ําจะแข็งตัวที่อณ
ุ หภูมิ 0 ํ C (32 ํ F) การกลัน่ เปนไอตามปกติทั่วไป
แตหากน้าํ มีการเดือดรุนแรงหรือฝอยน้าํ
4) น้ําเปนตัวนําไฟฟา
การกลั่นตัวเปนไอและการระเบิด ละเอียดสัมผัสกับวัตถุรอนจัด ตัวกลางอุณหภูมิ
สูงหรือโลหะหลอมละลายจะเกิดการกลัน่ เปนไอ
ของไอน้ํา
ดังไดกลาวไปแลว น้าํ เปลีย่ นสถานะเปน ที่ไมเปนไปตามกระบวนการปกติ ไอน้ําจะไม
แกสหรือไอทีอ่ ุณหภูมิ 100 ํ C (212 ํ F) โดยมี กระจายตัวออกมาที่ความเร็วต่ําหรือคอยๆ ฟุง
ความรอนแฝง (Latent Heat) ทีไ่ ดจากการดูดซับ กระจาย แตจะเปนลักษณะพุงออกจากศูนยกลาง
หรือถูกปล อยออกมาจากแหลงภายนอกเปน ออกไปทุกทิศทางดวยความแรงและความเร็ว
ตัวแปรสําคัญทําใหเกิดการกลั่นเปนไอทั้งหมด สูงลักษณะเหมือนกับการระเบิด
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการระเบิดของไอน้ํา
ถึงแมวาอุณหภูมิจะไมเพิ่มขึ้นอีก นั่นคือ เมื่อ
อุณหภูมขิ องน้าํ อยู 100 ํ C น้าํ จะเริม่ กลัน่ ตัวเปน คือน้าํ เปลีย่ นสถานะเปนแกสหรือไอดวยความเร็ว
ไอและจะกลั่นตัวตอไปเรื่อยๆ ที่อุณหภูมิเดิม สูงทําใหปริมาตรเพิม่ ขึน้ มหาศาล มักเกิดขึน้ เมือ่
จนกวาน้ําทีม่ ีอยูจ ะกลายเปนไอไปทั้งหมด โดย น้ําสัมผัสความรอนจัดหรือเกิน 100 ํ C ทําให
อาศัยความรอนแฝงทีเ่ กิดขึน้ ขณะมีอณ
ุ หภูมกิ อ น เกิดการกลัน่ ตัวเปนไปในอัตราเรงสูงหรือเกิดขึน้
ถึง 100 ํ C และคงที่ 100 ํ C เปนตัวเรงกิริยา ดวยความเร็วแบบทันดีทันใด แทนที่จะคอยๆ
ซึง่ เมือ่ น้าํ กลายเปนไอทัง้ หมดจะมีปริมาตรเพิม่ ขึน้ กลัน่ ตัวจนกวาน้าํ ทีม่ อี ยูท งั้ หมดจะกลายเปนไอ
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ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที แตเนื่องจากมีความ
รอนสูงมากและปริมาณความรอนแฝงมากเกิน
พอ น้ําที่สัมผัสความรอนจะกลั่นตัวเปนไอไป
ทั้ งหมดในระยะเวลาสั้ นๆ ทําใหไอน้ําเกิดขึ้ น
พรอมกันในปริมาณมากและมีพลังงานสูงจาก
ความเร็วของการกลั่นตัวเปนไอ
อีกเงือ่ นไขหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดการระเบิดของ
ไอน้ําคือ การกลั่นเปนไอเกิดขึ้นในพื้นที่จํากัด
หรือมีแรงดันทําใหความรอนแฝงและไอน้ําที่
เกิดขึ้นมีการสะสมตัวในบริเวณแคบๆ แลวเกิด
แรงอัดและระเบิดออกมาทุกทิศทาง ตัวอยาง
การระเบิดของไอน้าํ ของถังบรรจุนา้ํ ทีถ่ กู เผาดวย
ความรอนสูงจนทําใหนา้ํ มีอณ
ุ หภูมเิ กิน 100 ํ C
น้าํ ในถังเกิดการกลัน่ เปนไอทัง้ หมดอยางรวดเร็ว
ส งผลให ไอน้ําปริมาณมหาศาลอัดแน นในถั ง
ระเบิดออกมา ถังลอยขึ้นเหนือพื้นหลายเมตร
กอนแตกออกเปนแนวยาว
ตามกระบวนการปกติ น้าํ จะกลัน่ เปนไอ
เมือ่ อุณหภูมขิ องน้าํ เพิม่ ถึง 100 ํ C ซึง่ น้าํ จะเดือด
(Boiling) กอนกลัน่ ตัว จากนัน้ จะดําเนินไปอยาง
ตอเนือ่ งแมวา อุณหภูมจิ ะไมเพิม่ ขึน้ อีกแลวก็ตาม
เนือ่ งจากมีความรอนแฝงทีเ่ กิดขึน้ มาในชวงการ
เดือดมีมากพอจะทําใหน้ําที่มีอยูกลายเปนไอ
ไปทั้งหมด
แตหากน้าํ ไดรบั ความรอนเกินจุดเดือดของ
ตัวเอง (ที่ 100 ํ C) หรือสัมผัสผิวหนาวัตถุรอ น

จัด น้ําจะกลั่นตัวเปนไอสมบูรณอยางฉับพลัน
โดยขามขัน้ ตอนการเดือดไปแลวกลัน่ เปนไอทันที
ซึ่งสิ่งที่ตามมา ไอน้ําปริมาณมากแพรกระจาย
ออกมาในชวงเวลาสั้นๆ เหมือนกับการแตกตัว
หรือการระเบิด เนื่องจากน้ําที่กลั่นเปนไอจะมี
ปริมาณมากกวาเดิม 1700 เทา ฉะนั้น น้ํา 1
ชอน ปริมาตรแค 10 ซี.ซี. หยดลงไปในกระทะ
รอนจัดน้าํ จะกลัน่ เปนไอทัง้ หมดคิดเปนปริมาตร
ถึง 17,000 ซี.ซี. หรือประมาณ 17 ลิตร ซึ่งจะ
เห็นวาไอน้าํ พุง ขึน้ มาคลุมพืน้ ทีเ่ หนือกระทะเปน
บริเวณกวาง มีแรงดันแตกระเบิดออกมาซึง่ เปน
อันตรายมาก สามารถลวกผิวหนังทําใหเกิดการ
บาดเจ็บจากความรอนสูงได

ประเด็นสําคัญ หากน้ําสัมผัสความรอน
ในลักษณะถูกพุง ชนหรือฉีดกระแทกจะเกิดแรง
สะทอนกลับที่รุนแรง ดังนั้นการดับไฟโดยการ
ฉีดน้ําไปที่ผิววัตถุรอนจัดจะเกิดไอน้ําปริมาณ
มากพุง สวนกลับมา ซึง่ ไอน้าํ ดังกลาวมีทงั้ ความ
รอนและแรงดันสูง สามารถทําใหนักดับเพลิง
บาดเจ็บสาหัสได
การระเบิดของไอน้ํา จริงๆ แลวจะสื่อถึง
การกลัน่ ตัวเปนไออยางรุนแรงแบบฉับพลัน เชน
ในเตาปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปนที่มีแรงดันเพื่อ
ใหไดไอน้ําที่พลังงานสูงในปริมาณมากเพื่อนํา
ไปผลิตพลังงานไฟฟา แตโดยทั่วไป การระเบิด
ของไอน้าํ ไมใชการระเบิดทางเคมีแมจะมีเคมีเขา
ไปเกี่ยวของในลักษณะทําใหเกิดความรอนและ
ระเบิดเมื่อสัมผัสน้ําเนื่องจากสิ่งที่ทําปฏิกิริยา
กับสารเคมีจริงๆ แลว คือไอน้ําและอากาศ นั่น
หมายถึง สารที่จะเกิดปฏิกิริยากับน้ําสวนใหญ
อยูในสภาพที่รอนจัด เมื่อฉีดน้ําไปยังสารเคมี
ดังกลาว น้าํ บางสวนจะกลายเปนไอน้าํ ทันที และ
เมือ่ สารเคมีสมั ผัสน้าํ ก็จะเกิดปฏิกริ ยิ า ตัวอยาง
เชน ฉีดน้าํ ไปทีส่ ารเซอรโคเนียมทีร่ อ นจัด น้าํ จะ
กลายเปนไอกอน หลังจากนัน้ เมือ่ เซอรโคเนียม
สัมผัสไอน้ําและอากาศจะไดไฮโดรเจนปริมาณ
มากซึ่งจะเกิดลุกไหมอยางรุนแรงตามมา
สําหรับการกลั่นเปนไออยางรุนแรงและ
รวดเร็วเมือ่ ฉีดฝอยน้าํ ไปพืน้ ผิววัตถุรอ นจัด เปน
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การระเบิดของไอน้าํ ระดับพืน้ ฐาน ความรุนแรง
ของปรากฏการณขนึ้ อยูร ะดับความรอนของพืน้
ผิววัตถุ ปริมาณน้าํ ลักษณะของน้าํ กระทบความ
รอน (ถาเปนฝอยน้ําละเอียดจะกลั่นตัวเปนไอ
เร็วกวาน้ําที่เปนลํา) ระยะการฉีดและแรงดันที่
ใชในการฉีด ดังนั้นจึงตองระมัดระวังในการฉีด
และใชยุทธวิธีที่ถูกตอง เชน ไมฉีดไปยังพื้นผิว
รอนจัดโดยตรง แตใหฉดี ในลักษณะกระทบวัตถุ
ที่เย็นกวาใหน้ําไหลไปยังพื้นผิวรอนจัด เพื่อลด
ความรอนลงกอน เปนตน

การแตกกระจายของน้ําเมื่อสัมผัส
น้ํามันรอนจัด
หลายคนไมเขาใจวา ทําไมเมื่อเราลอง
หยดน้าํ ลงไปบนน้าํ มันรอนๆ บนกระทะ แลวน้าํ
จะแตกตัวรุนแรงแลวกระเด็นใสเรา หากหลบ
ไมทนั ก็ทาํ ใหผวิ หนังเปนแผลแสบรอน หรือการ
พยายามดับไฟทีล่ กุ โชนบนน้าํ มันในกระทะโดย
ใชน้ําราดลงไป แตผลที่ไดคือ “บูม” เกิดการ
ระเบิดของน้ําและน้ํามันอยางรุนแรง
เคยมีผทู ดลองเพือ่ หาคําตอบ ในป 2012
นักเคมีขื่อ ปเตอร โวเทอรส (Peter Wothers)
ชาวอังกฤษ แหงสถาบัน Royal Institution ใน
ลอนดอน ใชน้ํามัน 150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ใส

ถวยทดลองแลวเผาดวยหัวพนไฟบุนเซนจนกระทัง่
มีเปลวไฟเล็กๆ เกิดขึ้นบนผิวน้ํามัน จากนั้น
เทน้าํ จากถวยเล็กๆ ลงไปบนเปลวไฟน้าํ มันนัน้
ผลก็คือ “บูม” เกิดการระเบิด
จากการทดลอง เขาอธิบาย สาเหตุที่น้ํา
ทําปฏิกิริยากับน้ํามันรอนจัดในกระทะรุนแรง
ก็คือ น้ํากับน้ํามันรวมตัวกันไมได เมื่อน้ําถูกเท
ลงไปในถวยน้าํ มันทีก่ าํ ลังลุกไหม น้าํ จะจมลงไป
ขางลาง เนือ่ งจากมีความรอนเขมขน การกลัน่ ตัว

เปนไอของน้าํ เกิดขึน้ เกือบจะทันที เมือ่ น้าํ กลัน่ ตัว
เปนไอ น้ําจะขยายตัว 1,700 เทาจากปริมาตร
เดิมซึง่ ทําใหเกิดแรงดันกระจายออกทุกทิศทาง
โดยเฉพาะดานบนทีเ่ ปนพืน้ ทีเ่ ปด เม็ดน้าํ ขนาด
เล็กและอากาศที่รวมเรียกวาไอน้ําจะพุงขึ้นมา
อยางรุนแรง (การขยายตัวของสสารหรือวัตถุตวั
หากเกิดในชวงเวลาสั้นๆ อยางรวดเร็ว จะเกิด
แรงดันผลักอนุภาคที่เกิดจากการขยายตัวนั้น
ออกไปทุกทิศทาง ขณะที่ไอน้ําพุงขึ้นมาก็จะมี
อนุภาคของไขมันรวมอยูดวย โดยอนุภาคของ
ไขมันดังกลาวมีความรอนและเปนเชือ้ เพลิงโดย
ตัวเองอยูแ ลว เมือ่ พุง ขึน้ ขางบนจะสัมผัสอากาศ
ไดรบั ออกซิเจนและจะสันดาปลุกติดไฟทันที)
ยอนกลับไปในป 2009 นักวิทยาศาสตร
กลุม หนึง่ ในหองปฏิบตั กิ าร G.W. Pritchard แหง
มหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ถายภาพระยะใกลของปรากฏการณน้ําหยดลง
น้าํ มันรอนโดยใชกลองวิดโี อความเร็วสูงจับภาพ
ได 3,000 เฟรมตอวินาทีซงึ่ ทําใหเห็นชัดเจนวา
อะไรเกิดขึน้ บาง หลังจากหยดน้าํ ลงไปในน้าํ มัน
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หยดนาจมลงกนถวย

หยดนาเริม่ ขยายตัวเปลีย่ นสถานะ

จากการไหมระดับ 2 หรือ 3 ได
จากเหตุ ผลด งกล าว จึ งต องระวั งขณะ
ปรุงอาหาร อยาใหน้ําหยดใสน้ํามันรอนๆ ใน
หยดน้ําขยายตัวใหญขนึ้ และพุง ขึน้ ขางบน
กระทะเด็ดขาด และหากเกิดไฟไหมน้ํามันใน
กระทะจนลุกท วม อย าใชน้ําราดหรื อสาดลง
กระทะ นอกจากไฟจะไมดบั แลว ไอน้าํ ทีเ่ กิดขึน้
ปริมาณมากจะตีกลับขึน้ มาลวกจนไดรบั บาดเจ็บ
ที่สําคัญ อยาลืมวา ไฟที่ลุกติดน้ํามันเมื่อถูกน้ํา
ราดหรือสาด น้ํามันจะลอยอยูเหนือผิวน้ําและ
เคลื่อนที่ไปตามน้ําซึ่งอาจเกิดการไหมลุกลาม
ไปยังบริเวณอื่น หรือน้ําที่สาดไปกระทบกับสิ่ง
กีดขวางแลวยอนเขาหาตัวคนสาดทําใหถกู ไหม
รอนจัดในถวยทดลอง
เมือ่ น้าํ หยดเล็กๆ ตกลงไปในน้าํ มันรอน อยางรุนแรงได
จั ด เนื่ องจากอุ ณหภู มิ น้ํามั นสู งกว าจุ ดเดื อด
(Boiling Point) ของน้าํ หยดน้าํ จึงมีการขยายตัว
จากการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปน
ไออยางรวดเร็ว
แตมบี างชวงทีเ่ ปนจุดสําคัญซึง่ ไมเปนไป
ตามคาดทีจ่ ะเห็นการขยายตัวจนเกิดการระเบิด
หยดน้ําที่มีแนวโนมจะขยายตัวจากการ
กลัน่ ตัวเปนไอกลับหดตัวเล็กลงเพราะถูกบีบจาก
แรงดั นของน้ํามั นที่ อยู โดยรอบ แต จากนั้ นก็
ขยายตัวออกมาอีก แลวตอมาก็หดตัว ขยายตัว
สลับกันไปเปนวงจร ในทีส่ ดุ ก็ถงึ จุดเสถียร หยด
ทําไมการราดน้าํ ลงไปในน้าํ มันรอนจัด
น้าํ ขยายตัวสูงสุดจนมีขนาดใหญและมีแรงดันสูง
พุง ตัวขึน้ ขางบนจนพนจากผิวหนาน้าํ มันรอนแลว จึงเปนอันตราย
เมือ่ น้าํ มันในกระทะรอนจัดและเกิดไฟลุก
เกิดการระเบิดซึง่ เปนการแตกตัวของเม็ดน้าํ ระดับ
อนุภาคกับอากาศที่เรียกวา “ไอน้ํา” แตกรณีนี้ หามใชน้ําราดลงไปเพื่อดับไฟ หลายคนไดรับ
ไอน้าํ ไดพาอนุภาคของน้าํ มันรอนขึน้ มาดวย เมือ่ บาดเจ็บสาหัสเพราะถูกไอน้าํ และน้าํ มันรอนลวก
ไอน้าํ ถูกบีบจากบรรยากาศภายนอกจนแตกและ บางคนหมดบ านไปเป น หลั ง เพราะเปลวไฟ
ระเบิดออกมา เศษของการระเบิดจึงมีน้ํามัน กระเด็นไปติดจุดอื่นแลวลุกลามไปทั้งตัวบาน
น้าํ กับน้าํ มันเขากันไมได และไมมที างจะ
รอนรวมอยูดวย หากกระเด็นถูกผิวหนังมนุษย
จะเกิดการลวกและไหมซงึ่ อาจเกิดการบาดเจ็บ รวมตัวกัน ทดลองงายๆ ใสน้ําลงไปในแกวใส

น้ํามันจะลอยอยูบ นผิวน้ําเสมอ ไมมกี ารรวมตัวกัน

ประมาณ ¾ แกว จากนั้นเติมน้ํามันพืชลงไป
ประมาณ 1 ชอนโตะ การทดลองนี้ ใหทําใน
อุณหภูมิหอง ทั้งน้ําและน้ํามันอยูในสภาพเย็น
แลวลองสังเกตดู น้ํามันจะลอยอยูขางบนแยก
กันชัดเจนและจะไมรวมตัวกัน
เหตุผลคือ น้ํามีความหนาแนนมากกวา
น้ํามัน พูดงายๆ วา น้ําขนกวาน้ํามัน โดยที่น้ํา
เปนปรากฏการณตามธรรมชาติ เกิดขึ้นมาเอง
พันธะทางเคมีที่ทําใหน้ํามีลกั ษณะทีเ่ ห็นกันอยู
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ไดแก พันธะไฮโดรเจน ซึง่ เปนตัวทีท่ าํ ใหโมเลกุล
ของน้ํามาอยูชิดกันจนเกิดความหนาแนน ใน
ขณะทีน่ า้ํ มันเปนสารไฮโดรคารบอนซึง่ ไมสามารถ
ทําใหโมเลกุลของคารบอนและไฮโดรเจนมาอยู
ชิดกันได น้าํ มันจึงเบากวาและมีความหนาแนน
นอยกวาน้ําเสมอ
น้ํา 1 ตัน กับ น้ํามัน 1 ตัน เทากัน แต
น้ํามันตองการพื้นที่บรรจุมากกวา (มีปริมาตร
มากกวา) เพราะโมเลกุลของน้ํามันไมไดถูกยึด
เหนี่ยวมาชิดกันจึงมีลักษณะอิสระและกระจาย
ตัวอยางหลวมๆ ความหนาแนนมีนอยกวาน้ํา
ตามที่เราทราบกันดี เมื่อเติมน้ํามันลง
ไปในน้ํา น้ํามันจะลอยอยูเหนือผิวน้ํา และใน
ทางกลับกัน เมือ่ เติมน้าํ ลงไปในน้าํ มัน น้าํ จะจม
ลงอยูข างลาง ทีนลี้ องมานึกถึงจุดเดือดของของ
เหลวสองชนิดนี้ น้าํ มีจดุ เดือด (อุณหภูมกิ ลัน่ ตัว
เปนไอ) 100 ํ C สวนน้าํ มันปรุงอาหารมีจดุ เดือด
200 ํ C [โดยทั่วไปอยูระหวาง 150 -ํ 300 ํ C
ขึ้ นอยู กั บชนิ ดของน้ํามั นและจุ ดเริ่ มเกิดควั น
(Smoke Point)]
ลองนึกภาพตาม คุณตั้งกระทะแลวเท

น้ํามันพืชลงไป รอจนกระทั่งน้ํามันรอนจัด (มี
ควันขึ้น) อุณหภูมิประมาณ 200 ํ C จากนั้นเท
น้ําเย็นลงไป น้ําจะจมลงไปอยูขางลาง เพราะมี
ความหนาแนนมากกวา น้ําจะกลั่ นตัวเปนไอ
ทันที เพราะอุณหภูมิของน้ํามันสูงกวาจุดเดือด
ของตัวเอง
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อน้ําเดือด คําตอบคือ
ไอน้าํ ในปริมาณมาก (1,700 เทาจากปริมาตร
เดิมของน้าํ ) เมือ่ ไอน้าํ ไมมีทไี่ ป มันจึงพุง ขึน้ ขาง
บนซึ่งเปนที่วางโดยแหวกน้ํามันขึ้นไป ลักษณะ
นีจ้ งึ เกิดเปนการระเบิดของไอน้าํ น้าํ กลัน่ ตัวเปน
ไออยางทันทีทันใดและพุงตัวขึ้นขางบนและพา
น้ํามันรอนตามขึ้นไปดวย
น้าํ มันพืชรอนจัดคือเชือ้ เพลิงอยางดี มัน
สามารถจุดติดไฟและลุกเปนเพลิงไหมรุนแรง
ไดโดยไมตอ งอาศัยความรอนเพิม่ เพียงแคอาศัย
ออกซิเจนทีอ่ ยูใ นอากาศเหนือกระทะเปนตัวเรง

ดวยเหตุผลดังกลาว จงอยาราดน้ําลงไป
ที่น้ํามันรอนๆ ไมวาจะเปนน้ําเย็นหรือน้ํารอน
ลวนเปนอันตรายพอๆ กัน กรณีไฟวิธีดับไฟ
ทีล่ ุกไหมนา้ํ มันปรุงอาหารคือใชเครื่องดับเพลิง
Class K หรือผาหมกันไฟคลุมเปลวเพลิงให
ดับลงไป

การระเบิดเมือ่ น้าํ สัมผัสโลหะหลอม
ละลาย (Melting Metal)
การระเบิดทีเ่ กิดจากการสัมผัสกันระหวาง
น้าํ กับโลหะหลอมละลายเปนอุบตั เิ หตุทรี่ จู กั กันดี
ในวงการอุ ตสาหกรรมแยกโลหะออกจากแร
และบางครั้งก็เกิดขึ้นจากทํางานเกี่ยวกับโลหะ
ของคนงานทั่วไป จากฐานขอมูลดานการวิจัย
และวิเคราะหอุบัติเหตุ (ARIA) ของกระทรวง
นิเวศวิทยา การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และการพลังงาน
แหงฝรั่ งเศส (French Ministry of Ecology,
Sustainable Development and Energy) ระบุวา
มีปรากฏการณในลักษณะนี้ถึง 50 ลักษณะที่
เกี่ยวของกับโลหะหลอมละลามทั้งที่เปนเหล็ก
และไมใชเหล็ก
การสัมผัสกันระหวางน้าํ กับโลหะหลอม
ละลายทีไ่ รการควบคุมทําใหเกิดการระเบิดของ
ไอน้าํ เปนปรากฏการณทางกายภาพเกิดจากการ
กลั่นตัวเปนไอของน้ําโดยทันทีเมื่อสัมผัสโลหะ
หลอมละลายโดยมีการเพิ่มปริมาตร ทําใหเกิด
คลื่นแรงดันในพื้นที่เปด เมื่อน้ําเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวกลายเปนไอจะมีการขยายตัวโดย
ปริมาตรถึง 1,700 เทา
นอกจากนี้ การสั มผั สของน้ํากับโลหะ
หลอมละลาย ทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าลดออกซิเดชัน่
ปฏิกิริยา และหากบริเวณที่ น้ํามันกระเด็นไป โดยจะมีแกสไฮโดรเจนเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เปนสาเหตุ
สัมผัสเปนเชื้อเพลิงลุกติดไฟงาย ก็จะทําใหเกิด ของการลุกไหมและการระเบิดอยางรุนแรง ทัง้ นี้
การลุกลามกลายเปนอัคคีภัยขนาดใหญ
เมื่อน้ําไมถึง 100 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) สัมผัสกับ
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อะลูมเิ นียมหลอมละลายจะเกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรง
เทียบไดกับการระเบิดของทีเอ็นทีน้ําหนัก 1
กิโลกรัม และเนื่องจากในโลหะหลอมละลายมี
คารบอนผสมอยู (ในเหล็กกลา เหล็กหลอ) เมือ่
มีแนวโนมจะเกิดการระเบิดอาจมีแกสคารบอน
มอนอกไซดแพรกระจายออกมาดวย
ปรากฏการณการระเบิดจากน้ําสั มผัส
กับโลหะหลอมละลายไมวา จะมาจากจุดกําเนิด
ทางดานกายภาพหรือทางดานเคมีลว นมีปจ จัย
เรือ่ งอุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ สิน้ โดยเปนไปตาม

กระบวนการดังตอไปนี้
 เมื่ อน้ํา (Liquid H O) กลายเปนไอ
2
(Vapour H 2O) ปริ มาตรจะเพิ่ มขึ้ นจากการ
เปลี่ยนสถานะทางกายภาพ
 เมือ
่ โลหะหลอมละลาย (ถูกดึงออกซิเจน
ออกไป) ผสมน้ํา (H2O) จะไดโลหะออกซิไดซ
(Oxidised Metal) และไฮโดรเจน (H2)
 จากนั้ น ไฮโดรเจน (H ) ผสมกั บ
2
ออกซิเจนครึง่ โมเลกุล (½ O2) จะกลับมาไดนา้ํ
(H2O) โดยจะมีการระเบิดจากการเผาไหมกับ
ออกซิเจนที่อยูในบรรยากาศ

คารบอน (C) ผสมกับน้ํา (H2O) ได
คารบอนมอนนอกไซด (CO) และไฮโดรเจน
(H2)
 จากนั้นคารบอนมอนนอกไซด (CO)
ผสมกับออกซิเจนครึ่งโมเลกุล (½ O2) จะได
คารบอนไดออกไซด (CO2) โดยจะมีการระเบิด
จากการเผาไหมกบั ออกซิเจนทีอ่ ยูใ นบรรยากาศ
การระเบิดในลักษณะดังกลาวทัง้ หมดจะ
เกิดขึ้นขณะอยูในกระบวนการผลิต เมื่อโลหะ
หลอมละลายอยูภ ายในเตาหลอมตอเนือ่ งไปถึง
การเทลงไปในแบบที่เปนแทง หรือใชภาชนะ


ตักออก การทิ้งกากโลหะหลอม และสุดทายคือ
การเคลื่อนยายโลหะหลอมที่ตักออกมา ซึ่งใน
แตละขั้นตอนลวนมีความเสี่ยงซึ่งจะตองมีการ
วิเคราะหอยางละเอียด
การขาดการมีสว นรวมทัง้ ระดับองคกรและ
ระดับบุคคลอาจทําใหปรากฏการณไมพงึ ประสงค
เกิดขึ้ นได โลหะหลอมละลายอาจหยดลงพื้ น
หากปฏิบัติดวยความไมรอบคอบ การจัดเก็บที่
ไมเหมาะสม และขาดการควบคุม การปอนเตา
หลอมดวยวัตถุเปยกน้าํ การเททองแดงเหลวลง
ในแบบมีนา้ํ ขัง ฯลฯ มีความเสีย่ งจะเกิดอันตราย
ดังนั้นจะตองมีการระบุขั้นตอนการทํางานและ
ขอแนะนําการปฏิบัติตางๆ ที่กําหนดขึ้นโดยผู
ควบคุมงานทางเทคนิคและนายจาง รวมทั้งมี
การฝกอบรมพนักงานในการจัดการความเสีย่ ง
ดวยกฎพืน้ ฐานและขอหามตางๆ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ความผิดปกติที่จะนําไปสูการเกิดเหตุรายแรง
การสังเกตและตรวจสอบความบกพรอง
ของอุปกรณ/วัสดุปอ งกันความรอน การขัดของ
ของระบบทําความเย็น หลังคารัว่ ไหล ฯลฯ เปน
มาตรการปองกันทีม่ คี วามสําคัญและจําเปนเพือ่
ไมใหเกิดความรอนจัดและการสัมผัสระหวางน้าํ
กับโลหะหลอม โดยผูมีหนาที่รับผิดชอบความ
ปลอดภัยตองทําโครงการเพือ่ คนหา ตรวจสอบ
และประเมิ นความเสี่ ยงแล วหามาตรการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น
มาตรการสําคัญที่สุดในการปองกันการ
ระเบิดเกิดจากน้ําสัมผัสโลหะหลอม คือ การ
พยายามทุกวิธที างไมใหเกิดน้าํ มีนา้ํ หรือนําน้าํ
เขาในกระบวนการผลิตโลหะหลอมทีม่ คี วามรอน
สูง เริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย
ตองหลีกเลีย่ งน้าํ ใหไดมากทีส่ ุดซึ่งตองอาศัยวิธี
การทํางานและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ เหมาะสม
และใหความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ยังตอง
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ในบริเวณทีม่ สี ารทําละลายไวไฟสูง เชน ไอเอทีน
อีเธอร เฮกเซน เพนเทน เททระไฮโดรฟูแรน ฯลฯ
ทําใหมคี วามเสีย่ งจะเกิดอัคคีภยั รายแรงเพิม่ ขึน้
นอกเหนือจากปฏิกิริยาและความไวไฟ
แลว สารเคมีเหลานี้หลายชนิดมีความเปนพิษ
กัดกรอน กอใหเกิดพิษ กอใหเกิดสารเปอรอกไซด
ทีเ่ ปนอันตรายตอตับ ไตและระบบประสาทสวน
กลางของมนุษย ดังนั้นควรศึกษาขอมูลความ
ปลอดภั ยของสารเคมี (MSDS) ที่ จ ะนําไป
ใชงานหรือจัดการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนที่ปราศจากอันตราย

มีความรัดกุมในเรื่องของชุดทํางานโดยจะตอง
สามารถปองกันอันตรายจากความรอนได
สิง่ ไมควรมองขามคือน้าํ ที่เกิดจากระบบ
ทําความเย็นภายในพื้นทีป่ ฏิบตั ิงานอาจรั่วไหล
ไปสัมผัสกับโลหะหลอมไดโดยไมตั้งใจ รวมไป
ถึงเหงื่ อของคนงานที่ เปนไปไดอาจจะหยดใส
โลหะรอนจนเกิดปฏิกิรยิ ารุนแรง
ทัง้ นี้ การดืม่ น้าํ ก็ตอ งระมัดระวังอยางทีส่ ดุ
เพราะน้ําแคหยดเดียว ปี ริมาตรไมกี่ ซี.ซี. ไมวา
น้ําเย็นหรือน้ํารอน หากสัมผัสโลหะหลอมจะ
เกิดการระเบิดอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได

ปฏิกริ ยิ ารุนแรงเมือ่ น้าํ สัมผัสสารเคมี
บางชนิด
สารเคมีบางชนิดจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง
มากเมือ่ ถูกน้าํ ไดแก โลหะโซเดียม ลิเทียม และ
โพแทสเซียม สารประกอบออรแกโนเมแทลลิก
หรือสารประกอบไฮไดรดบางชนิด เมือ่ ถูกน้าํ จะ
เกิดความรอนสูงและเกิดกาซไฮโดรเจนสามารถ
ลุกไหมหรือระเบิดไดในบรรยากาศทีม่ อี อกซิเจน
หรือสารออกไซดของอโลหะบางชนิด เมือ่ ถูกน้าํ
จะเกิดปฏิกิริยาคายความรอนและปฏิกิริยาจะ
รุนแรงมากหากไมมีการลดความรอนลงอยาง
รวดเร็ว เชน การใชน้ําหลอเย็นภายนอกอยาง
เพียงพอ เปนตน
สารไพโรฟอลิกทัง้ ทีเ่ ปนของเหลวและของ
แข็งสามารถติดไฟไดเองภายใน 5 นาที หลังจาก
สั มผั สอากาศ สารเคมี ที่ มี ปฏิ กิ ริ ยากับน้ําจะ
ลุกไหมหรือปลอยแกสไวไฟออกมาไดเอง เมื่อ
สัมผัสน้ําไอน้ําหรือความชืน้ ธรรมชาติของการ
เกิดปฏิกริ ยิ าของสารเคมีเหลานีต้ อ งจัดการอยาง
เหมาะสมทั้งการจัดเก็บ ใชงาน ขนสง และมี
มาตรการควบคุมที่ดีเพื่อใหมั่นใจวาจ มีความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ/สวัสดิภาพของผูป ฏิบตั งิ าน
เพราะไมเชนนัน้ แลวอาจเกิดอุบตั เิ หตุไฟลุกไหม

ปฏิกริ ยิ าสารเคมีเมือ่ สัมผัสน้ํา

หรือระเบิดทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหลักเกีย่ วของกับสารไพโรฟอลิก
และสารมีปฏิกิริยากับน้ําเมื่อสัมผัสกับอากาศ
หรื อความชื้ นคื อการเกิ ดไฟไหม หลั กการที่
ถู กต องในการจั ดการกั บสารมี ความไวไฟสู ง
เหลานี้ไดแก จัดเก็บในสภาพบรรยากาศที่เปน
แกสเฉื่อย (Inert Atmosphere) และปลอดจาก
แหลงติดไฟ แตเหตุผลสําคัญที่ ทําใหสารเคมี
อันตรายเหลานีเ้ ปนปญหาใหญดา นความปลอดภัย
ก็คอื ตามสภาพความเปนจริง สารดังกลาวจัดเก็บ

สารเคมี ที่ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาคายความร อน
(Exothermic Reactions) เปนสารที่เมื่ อเกิด
ปฏิกริ ยิ าจะสงความรอนออกมาจากระบบภายใน
สูส งิ่ แวดลอม ทําใหเกิดการลุกไหม หรือตองการ
ความรอนเปนตัวกระตุน จากนั้นกระบวนการ
เผาไหมจะเกิดขึ้นดวยตัวเอง
สารคายความรอนสามารถเกิดปฏิกริ ยิ า
ไดทงั้ เมือ่ อยูใ นพืน้ ทีเ่ ปดและพืน้ ที่ปด ในทีบ่ รรจุ
ในพื้นที่เปด หลังเกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิ
ของสารทําปฏิกิรยิ าและวัตถุที่อยูโดยรอบจะสูง
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สําคัญอยางยิง่ หากเปนผูป ฏิบัตงิ านสารเคมีใน
พื้นที่มีแนวโนมนําจะรั่วไหลมาสัมผัสสารเคมี
หรือนักดับเพลิงทีไ่ มตอ งการใหสถานการณเลวราย
ลงกับการใ ชนา้ํ ฉีดไปยังเพลิงไหมทเี่ กิดจากสาร
เคมีทําปฏิกริ ิยากับน้าํ (นักดับเพลิงจําเปนตอง
รูวาเพลิงไหมเกิดจากสารเคมีชนิดใดบางที่ใช
น้าํ หรือสารดับเพลิงทีม่ พี นื้ ฐานเปนนําดับไมได)
กรดรุนแรงหลายชนิดและสารทีเ่ กีย่ วของ
กับสารกลุม นีอ้ าจจะปลอยไอสาร (ฟูม) ออกมา
ปริมาณมากเมือ่ สัมผัสน้าํ หรือความชืน้ ในอากาศ
ฟูมดังกลาวอาจเปนสวนผสมของเม็ดกรดขนาด
เล็ก และไอกรด ซึ่งทําใหเกิดการระคายเคือง
กัดกรอน และหนักกวาอากาศ
อยางไรก็ตาม สารเคมีหลายชนิดที่ถูก
ระบุเปนสารประเภทไพโรฟอลิกซึง่ เกิดปฏิกริ ยิ า
รุ นแรงหรื อคายความร อนออกมาเมื่ อสั มผั ส
อากาศ และอาจลุกไหมดวยตัวเองหลังจากนั้น
ตัวอยางเชน ฟอสฟอรัสมีการขนสงในลักษณะ
ที่ไมใหสัมผัสกับอากาศโดยใหจมอยูในน้ําหรือ
น้ํามันบางชนิดที่ใชแทนกันได ทั้งนี้ เปนความ
จริงที่วา สารนี้จะปลอดภัย ถาเก็บไวใตน้ําหรือ
เก็บไวใตน้ํามัน

ขึ้น และหากมีวัตถุบางชนิดที่ไวตอแรงดันก็จะ
ทําใหวัตถุนั้นเกิดแรงดันสูงขึ้นดวย ความรอน
จะทําให ความดันไอของวั ตถุ อันตรายเพิ่ มขึ้ น
รวมถึงเรงการกลัน่ ตัวเปนไอใหเร็วขึน้ ดวย และ
เมือ่ อุณหภูมสิ งู ถึงขีดสุด วัตถุตดิ ไฟไดทอี่ ยูร อบๆ
จะลุกติดไฟ วัตถุระเบิดไดไมวาจะมีสวนรวมใน
ปฏิกริ ยิ าหรือไมกต็ าม อาจเกิดระเบิดเมือ่ มีการ
จุดติดจากอุณหภูมริ อ นจัด
ในพื้ นปด สารเคมีที่ เกิดปฏิกิริยาคาย
ความรอนจะมีอนั ตรายคลายๆ กับในพื้นทีเ่ ปด
โดยทัว่ ไปจะเกิดในทีบ่ รรจุแบบปด ปฏิกริ ยิ าเคมี
ทําใหภายในทีบ่ รรจุเกิดความรอนสูงเชนเดียวกับ
ปริมาณแกสที่ ปลอยออกมาทําใหเกิดแรงดัน
ถึงจุดที่ทําใหที่บรรจุ เชน ถังเสียหายจากแรง
ระเบิดจากแรงดันที่มากเกินไป ซึ่งหลังจากนั้น
แลว แกสไวไฟและ/หรือแกสพิษที่อยูขางในจะ

พุงออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอกทั้งทางรอยรั่ว
รอยแตก วาลว รวมทัง้ อุปกรณอนื่ ๆ ของทีบ่ รรจุ
โดยเฉพาะแก สไวไฟจะทําให เกิ ดการลุ กไหม
รุนแรงกับเชื้อเพลิงที่อยูภายนอกได
สารเคมีทเี่ กิดปฏิกริ ยิ าคายความรอนเมือ่
เกิดปฏิกิริยากับน้ําหรืออากาศ สารเคมีชนิดนี้
สวนใหญจะเกิดปฏิกริ ยิ าเมือ่ สัมผัสน้าํ หรือละลาย
น้าํ ซึง่ มีชอื่ เรียกวา สารละลายความรอนสูง เมือ่
ละลายน้ําจะไมเปลี่ยนแปลงไปเปนสารอื่นแต

บทสรุป
น้ําเปนสสารที่ประโยชนโดยเฉพาะเมื่อ
ใชเป นสารดับ เพลิ งซึ่ งสามารถหาไดง าย มี
ปริมาณสํารองมาก ราคาถูก และใชงานไดใน
หลายลักษณะ นักดับเพลิงสวนใหญเคยชินกับ
การใช น้ําดั บเพลิ งเนื่ องจากเป นพื้ นฐานของ

จะใหความรอนขณะรวมตัวกัน
ตัวอยางเชน สารโซเดียมไฮดรอกไซด
(โซดาไฟ) และกรดซัลฟูรกิ ซึง่ จะใหความรอนถึง
จุดทีม่ คี วามรายแรงเมือ่ สวนผสมหรือสารบริสทุ ธิ์
รัว่ ไหลลงไปในน้าํ ขณะทีส่ ารอืน่ ๆ อาจจุดติดไฟ
หรือปลอยแกสไวไฟออกมา หรือเกิดปฏิกิริยา
รุนแรงลักษณะอื่นเมื่อสัมผัสน้ํา
ดังนั้น การมีความรูความเขาใจในเรื่อง
สารเคมี ที่ มี ปฏิ กิ ริ ยารุ นแรงกั บน้ําจึ งมี ความ

การระงับเหตุอคั คีภยั ทัว่ ไป โดยใชแรงดันน้าํ ลม
เปลวไฟ ลดความรอนโดยทําความเย็นเชือ้ เพลิง
ขัดขวางออกซิเจนไมใหเขารวมตัวกับเชื้อเพลิง
รวมทั้งยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี
น้ํามีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือเมื่อสัมผัสความ
รอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 ํ C ขึน้ ไป จะกลัน่ ตัวเปนไอ
ซึ่งน้ําจะแปรสภาพเปนเม็ดน้ําขนาดเล็กระดับ
อนุภาคและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเปน 1,700 เทา
จากปริมาตรเดิม เชน น้ํา 1 ลิตรเมื่อกลายเปน
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ไอทั้งหมดจะไดไอน้ํา 1,700 ลิตร โดยไอน้ํา
ดังกลาวจะแพรกระจายในบรรยากาศมองเห็น
เปนหมอกสีขาว ซึง่ แตละเม็ดน้าํ ภายในไอน้าํ จะมี
อากาศผสมอยูจ าํ นวนหนึง่ ในทางทฤษฎีดบั เพลิง
การทําใหนา้ํ ทีฉ่ ดี ดับไฟกลายเปนไอน้าํ เหมือนกับ
การเพิม่ ปริมาณน้าํ ใหมากกวาเดิม 1,700 เทา
เพราะไอน้าํ ทีเ่ กิดขึน้ คือเม็ดน้าํ ละเอียดทีส่ ามารถ
ดับไฟไดซงึ่ ปริมาณมหาศาลนัน้ ครอบคลุมพืน้ ที่
เพลิงไหมไดมากขึ้นหลายเทาตัว ที่สําคญ การ
ทําใหนา้ํ กลายยเปนไอคือการดึงความรอนจาก
เพลิงไหมมาใชในกระบวนการกลัน่ ตัวซึง่ มีผลตอ
การลดอุณหภูมิของเปลวไฟในขณะนั้นดวย
แตปญ
 หาทีน่ กั ดับเพลิงมักประสบขณะฉีด
น้ําดับเพลิงคือ การระเบิดของไอน้ํา แทนที่ นัก
ดับเพลิงจะไดประโยชนจากการเกิดไอน้ําจาก
กกระบวนการที่เปนปกติ กลับมีความเสี่ยงจะ
ไดรบั อันตราย การระเบิดของไอน้าํ เกิดจากการ
ฉีดน้าํ ไปยังวัตถุทรี่ อนจัด (มีอณ
ุ หภูมสิ ูงกวาจุด
เดือดของน้าํ หลายรอยองศา) ในระยะประชิด และ
ดวยแรงดันน้าํ สูง เมือ่ น้าํ สัมผัสกับผิววัตถุรอ นจัด
หลานัน้ ก็จะเปลีย่ นสถานะเปนไอทันทีทนใดซึง่
ปริมาณไอน้ําที่เกิดขึ้นจะเปน 1,700 เทาของ
ปริมาณน้ํา ความเร็วของการกลั่นตัว และแรง
สะท อนกลั บจากการฉีดน้ํา จะทําใหเกิ ดการ
ระเบิดของไอน้ําปริมาณมหาศาลสะทอนกลับ
มายังคนฉีดน้าํ ซึง่ หากไมมกี ารปองกันตัวทีด่ พี อ
จะไดรับบาดเจ็บสาเหตุหรือเสียชีวิตได
เชนเดียวกับการใชน้ําดับไฟที่ เกิดจาก
น้ํามันรอนจัดขณะปรุงอาหาร น้ําแมเพียงหยด
เดียวเมื่อตกลงไปในน้ํามันรอนขจัดในกระทะ

ปฏิกริ ยิ าโปแตสเซียมเมือ่ สัมผัสน้ํา

น้ําจะจมลงไปใตกระทะจากนั้น ความรอนของ
น้าํ มันทีส่ งู กวาจุดเดือดของน้าํ 2-3 เทา จะทําให
น้ํากลั่นเปนไอโดยทันทีซงึ่ การขยายตัว 1,700
เทาในรูปของเม็ดน้ําทําใหเกิดการแตกตัวและ
ดันขึ้นดานบนในลักษณะของการระเบิด โดยมี
น้าํ มันรอนๆ ติดขึน้ มาดวย ไอน้าํ และน้าํ มันรอน
จัดทีพ่ งุ ขึน้ มาหากสัมผัสผิวหนังจะทําใหเกิดเปน
แผลพุพอง และหากสัมผัสเชื้อเพลิงก็จะเกิดไฟ
ลุกลามได
มีนกั ดับเพลิงหลายรายบาดเจ็บเพราะใช
น้าํ ราดลงไปในน้าํ มันทีร่ อ นจัดจนไฟลุกทวม ซึง่
เปนการดับทีผ่ ดิ วิธแี ละเปนอันตรายอยางยิง่ ไฟ
เกิดจากน้ํามันปรุงอาหารในครัวตองใชสารดับ
เพลิงประเภทสารเคมีเปยก (Wet Chemical) ซึง่
เมื่อสัมผัสน้ํามันรอนจะรวมตัวกับน้ํามันกลาย
เปนสารผสมลักษณะคลายสบูเ หลว ทําใหเปลว
ไฟดับลงและอุณหภูมิลดลง แตกตางจากน้ําที่
เมื่อน้ําสัมผัสน้ํามันจะไมรวมตัวกัน น้ํามีความ
หนาแนนมากกวาจะจมอยูใตน้ํามัน จากนั้นจะ

ดึงความรอนจากน้ํามันทําการเปลี่ ยนสถานะ
จากของเหลวกลายเปนไอซึ่งจะมีการขยายตัว
จากเดิมถึง 1,700 เทาทําใหนา้ํ มีปริมาตรมากขึน้
และมี แรงดั นภายในจนเกิ ดการแตกตั วหรื อ
การระเบิดพุง ขึ้นไปขางบนที่เปนพื้นทีเ่ ปด ไมมี
สิ่งกีดขวาง โดยไอน้ําที่พุงขึ้นมานั้นจะมีน้ํามัน
รอนจัดติดขึ้นมาดวย ทําใหนักดับเพลิงที่ใชน้ํา
ราดน้ํามันถูกลวก หรือเกิดการลุกไหมลุกลาม
นอกจากนี้ น้าํ ทีส่ มั ผัสโลหะรอนจัดถึงขัน้
หลอมละลายก็ ทําให การระเบิ ดของไอน้ํา ได
ตามหลั กการเดี ยวกั น โลหะหลอมละลายมี
อุณหภูมิสูงวาจุดเดือดของน้ําหลายเทาตัว เมื่อ
น้าํ สัมผัส น้าํ จะกลัน่ ตัวเปนไอแบบฉับพลันทันที
เม็ ดน้ํา ในรู ป ของไอน้ํ า ปริ มาณมหาศาลและ
แรงดันจากปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้ นจากการเปลี่ ยน
สถานะโดยใชความรอนจะทําใหไอน้ําพุ งออก
มาในรูปของการระเบิดรุนแรง ตัวผูปฏิบัติงาน
อาจไดรบั บาดเจ็บสาหัสจากโลหะหลอมละลาย
และอาจเกิ ดไฟไหม ขึ้ นในพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งานได
ทัง้ นี้ หากปรากฏการณดงั กลาวนีเ้ กิดในพืน้ ทีป่ ด
แรงดันจะสูงขึน้ มาก และสรางความเสียหายทัง้
ตอชีวติ และทรัพยสนิ รายแรงมากกวาเมือ่ เกิดใน
พืน้ ทีเ่ ปดโลง
อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ าํ คัญไมแพกนั นัน่ คือ
สารเคมีบางชนิดจะระเบิดหรือมีปฏิกริ ยิ ารุนแรง
เมื่อสัมผัสน้ํา เปนเรื่องสําคัญสําหรับผูปฏิบัติ
งานเคมีและนักดับเพลิงทีต่ อ งเรียนรูว า สารเคมี
ชนิดใดบางเมื่อสัมผัสน้าํ แลวจะเกิดการแตกตัว
ทําใหลุกติดไฟและ/หรือแกสพิษ หรือเพลิงไหม
สารเคมีชนิดทีห่ ากฉีดน้าํ ดับกลับมีลกู ไฟกระเด็น
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ออกมาหรือเกิดการขยายตัวของเพลิงไหมใหญ
ขึน้ จนควบคุมไดยาก
น้ําโดยตัวของมันเองไมมีพิษภัยและไม
กออันตรายใดๆ แตหากนําไปฉีดหรือราดลงบน
พื้ นผิวโลหะรอนจัดหรือโลหะหลอมละลายจะ
เกิ ดการระเบิ ดของไอน้ํารุ นแรง หรือหยดลง
น้ํามันรอนก็เปนอันตรายจากการแตกตัวที่ มี
น้าํ มันรอนติดมาดวยทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
เกิดเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง รวมไปถึงการเกิด
ปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดกอใหเกิดไฟไหม
และแกสพิษ ดังนั้นนักดับเพลิงตองตระหนักไว
ตลอดเวลาวา น้ําหางายและใชงานไดดี แตก็มี
ขอจํากัดกับความรอนจัดทีน่ อกจากดับไฟไมได
ยังอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตจากการแตกตัวเปน
ไอน้ําอยางฉับพลันทันทีและมีแรงสะทอนกลับ
จากการฉีดน้าํ ออกมาอยางรุนแรง
นั ก ดั บเพลิ งอาชี พต องรู กฎทางฟ สิ กส
ขอนี้ของน้ํา ตองหลีกเลี่ยงการทําใหน้ําเปลี่ยน
สถานะเปนไอที่เร็วเกินไปไมวา ในพื้นที่ปด หรือ
พืน้ ทีเ่ ปด ตองระวังแรงสะทอนกลับของไอน้าํ ทีเ่ กิด
จากการฉีดน้าํ ไปยังผิววัตถุทรี่ อนจัด อยาฉีดน้าํ
ปะทะผิ วโลหะที่ กําลั งลุ ก ไหม ในระยะประชิ ด
หรือแมแตพรมน้ําลงไปยังโลหะหลอมละลาย
หามใชนา้ํ ดับไฟทีเ่ กิดจากน้าํ มันปรุงอาหารหรือ
ราดน้ําลงไปบนน้ํามันรอนจัด หากไมสามารถ
หลีกเลีย่ งการกระทําตางๆ ดังกลาว ตองมัน่ ใจวา
ไดมีการปองกันอันตรายจากความรอนไวเปน
อยางดีแลว รวมถึงการวางตําแหนงการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย เชนเดียวกับปฏิกริ ยิ า
ทางเคมีของน้ําเมื่อสัมผัสกับสารบางชนิดที่จะ
ทําใหเกิดการลุกไหมและแกสพิษ
ควรระมัดระวังใหถงึ ทีส่ ดุ เมือ่ ทําการดับไฟ
ที่เกิดจากสารเคมีที่ไวตอปฏิกิริยา โดยเฉพาะ

ปฏิกิริยาสาร Francium เมื่อสัมผัสน้ํา

ปฏิกริ ยิ าเมือ่ สัมผัสน้าํ ซึง่ มีแนวโนมจะทําใหเกิด
การขยายตัวและลุกลามของเพลิงไหม รวมถึง
ทําอันตรายนักดับเพลิงชนิดทีค่ าดไมถึง!
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