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มีสมาชิกหลายทานถามมาวา ทําไมเม่ือ
เอา น้าํหยดลงไปในน้าํมันรอนจดัในกระทะ น้าํ
จึงเกิดการระเบิดรุนแรง หรือแมไมมีน้ํามัน แค
เปนกระทะรอนๆ เม่ือเอาน้าํหยดหรือราดลงไป
จะเกิดไอน้ําปริมาณมากพุงข้ึนมาอยางรุนแรง
หรือการฉีดน้าํจากหัวฉีดดับเพลิงไปท่ีผวิวัสดุท่ีมี
ความรอนสูง ไมวาจะเปนโลหะ ไม หรือวัสดุ
ชนดิอ่ืนๆ ก็จะเกดิไอน้ํามหาศาลระเบดิออกมา
ซึง่เปนอันตรายอยางยิง่ หากอยูใกลเกินไปหรือ
ไมมีอุปกรณปองกนัท่ีดีพอ คนฉีดน้าํจะถกูไอน้าํ
รอนนั้นลวกบาดเจ็บสาหัสได

ปรากฏการณดังกลาวขางตนเรียกวา การ
ระเบดิของไอน้าํ (Steam Explosion) ซึง่เปนการ

เปล่ียนสถานะของน้าํจากของเหลวกลายเปนไอ
(แกส) เม่ือสัมผัสความรอนจัด (อุณหภูมิเกิน
100   ํC ซึ่งเปนจุดเดือดของน้ํา)

กอนอ่ืนเรามาทําความเขาใจคุณสมบัติ
ของน้าํกนั

คณุสมบัตขิองน้าํ
 ตามลักษณะทางกายภาพ น้ํามีอยู

ดวยกัน 3 สถานะ ไดแก
1) สถานะของแข็ งหรื อท่ี เรี ยกว า

“น้ําแข็ง” น้ําจะแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ 0   ํC (32   ํF)
2) สถานะของเหลว เปนสภาวะปกติ

ระหวางอุณหภูมิ 1  -ํ100   ํC (33.8   -ํ212   ํF)
3) สถานะแกส น้ําจะกล่ันตัวเปนไอท่ี

อุณหภูมิ 100   ํC (212   ํF)
 ในสภาวะปกติ น้ํามีน้ําหนัก 8.33

ปอนดตอหนึง่แกลลอน ( 1 กโิลกรัมตอ 1 ลิตร)
 น้าํจะขยายตัว 1,700 เทาจากปริมาตร

เดิมเม่ือกล่ันตัวกลายเปนไอท่ีอุณหภูมิ 100   ํC
(212  ํ  F) ตัวอยางเชน น้ํา 1 ลิตรจะไดไอน้ํา
1,7000 ลิตร เม่ือเปล่ียนสถานะเปนแกส (ไอ)

 น้าํเปนสารไมติดไฟและสามารถดูดซบั
ความรอนไดในปริมาณมาก

 ในการดูดซับความรอน น้าํจะใชวิธีดึง
ความรอนจากแหลงกําเนิด (เชน เพลิงไหม)
เพือ่ทําใหตัวเองมีอุณหภูมิสงูข้ึน ตัวอยาง น้าํ 1
กรัมจะดูดความรอนจากแหลงกาํเนดิ 1 แคลอรี
เพือ่ทําใหอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1   ํC ในระบบเมตริก
และน้ํา 1 ปอนด จะดูดความรอน 1 บีทียู เพื่อ
ทําใหอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1  ํ F ในระบบอังกฤษ

 ความรอนจําเพาะ (Specific Heat)
ความรอนท่ีทําใหน้าํรอนข้ึนหรือเยน็ลงในขณะท่ี
ยงัคงสถานะเดิม ในการดับไฟ น้าํจะดูดซบัความ

รอนจากเพลิงไหมมาทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน (แต
ยังไมกล่ันตัวเปนไอ) โดยมีหนวยเปนกิโลจูล/
กิโลกรัม/    ํC หมายถึงปริมาณความรอน (กิโล
จูล) ท่ีทําใหน้ํา 1 กิโลกรัมรอนข้ึน 1  ํ C ซึ่งน้ํา
บริสทุธิมี์คาความรอนจาํเพาะ 4.187 KJ/kg   ํC

 ความรอนแฝง (Latent Heat) หมายถงึ
พลังงานท่ีถูกดูดซับหรือปลอยออกมาระหวาง
การเปล่ียนสถานะของสสาร ในกรณีเปนการ
เปล่ียนจากสถานะของเหลว เชน น้ําไปเปน
แกสหรือไอน้าํ จะเรียกวา ความรอนแฝงในการ
กล่ันเปนไอ (Latent Heat of Vaporization)

 การกล่ันตัวเปนไอท้ังหมดจะไมเกดิข้ึน
อยางทันทีทันใดเม่ือน้ําไดรับอุณหภูมิ 100  ํ C
(212   ํF) อุณหภูมิจะตองคงท่ีในระดับ 100   ํC
(212 F) จนกระท่ังน้ําท่ีมีอยูจะเปล่ียนสถานะ
เปนไอท้ังหมด

 น้ําท่ีมีขนาดเม็ดน้ําเล็กและมีปริมาณ
มาก (มีพื้นท่ีผิวหนากวาง) เชน น้ําจากการฉีด
เปนฝอยละเอียดเปนบริเวณกวาง จะเปล่ียน
สถานะกลายเปนไอไดเร็วข้ึน
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 น้าํจะขยายตัว1,700 เทา จากปริมาตร
เดิมหลังจากมีการเปล่ียนสถานะเปนไอท้ังหมด
แลวซึ่งจะทําใหไฟเย็นลง เนื่องจากมีการดูด
ความรอนจากเพลิงไหมปริมาณมากมาใชใน
กระบวนการกล่ันเปนไอ

 ระหวางการฉีดน้าํดับไฟ หากอุณหภูมิ
สูงไมถึง 100   ํC กอนน้ําจะกล่ันเปนไอท้ังหมด
ความรอนแฝงจะลดลง การกล่ันเปนไอจะหยุด
ชะงกัลงไป

 น้าํเปนทางผานความรอนท่ีด ี ตามหลัก
เทอรโมไดนามิกส ความรอนจะเคล่ือนท่ีไปยัง
สิ่งท่ีเย็นกวาเสมอ นั่นคือ ความรอนจากเพลิง
ไหมจะเคล่ือนท่ีมาหาน้าํโดยธรรมชาติ เปนการ
ถายเทความรอนลักษณะหนึ่ง ทําใหเพลิงไหม
มีอุณหภูมิลดลง ท้ังนี ้หากน้าํมีอุณหภูมิตํ่า (ดวย
การเติมสารท่ีทําใหน้ําเย็นลง) ความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิเพลิงไหมกบัน้าํจะมีมากข้ึน สง
ผลใหการถายเทความรอนมีสูงข้ึนและเร็วข้ึน

ขอดขีองน้าํในการใชดบัเพลงิ
1) น้าํหาไดงาย มีสาํรองไวใชในปริมาณ

มหาศาล และเสียคาใชจายนอยในการนํามา
ใชดับเพลิง

2) น้าํสามารถดูดซับความรอนไดดีกวา
และในปริมาณมากกวาสารดับเพลิงทุกชนิด
ท่ีมีใชกนัอยู (น้าํมีคาความรอนจาํเพาะสงูมาก)

3) น้ําใชความรอนในการกล่ันเปนไอ
ท้ังหมดในปริมาณมาก [พิจารณาท่ีคาความ
รอนแฝง (Latent Heat)]

4) น้ําสามารถนําไปใชงานไดในหลาย
ลักษณะ เชน

 ฉีดเปนลําตรง
 ฉีดเปนลําแยก
 ฉีดเปนฝอยน้ําละเอียดรัศมีแคบ
 ฉีดเปนฝอยน้ําละเอียดรัศมีกวาง

ขอเสยีของน้าํในการใชดบัเพลงิ
1) น้ํามีความตึงผิวสูง ไมสามารถฉีดได

อยางครอบคลุมพื้นท่ีผิวเพลิงไดท้ังหมดและไม
ยึดติดกับผวิเพลิงไหมในระยะเวลานานได เม่ือ
ฉีดปะทะวัตถท่ีุเกดิเพลิงไหม เม็ดน้าํจะกระจาย
ออกดานขางแลวไหลลงพืน้ดานลางสงผลใหน้าํ
บางสวนสูญเสียไป

2) น้าํเปนทางผานของการแผรังสคีวาม
รอนระหวางการฉีดน้ําดับไฟ น้ําจะรอนข้ึนจาก

จากเดิม 1,700 เทา โดยเปนกระบวนการนีเ้ปน
การกล่ันเปนไอตามปกติท่ัวไป

แตหากน้าํมีการเดือดรุนแรงหรือฝอยน้าํ
ละเอียดสมัผัสกับวัตถรุอนจดั ตัวกลางอุณหภูมิ
สงูหรือโลหะหลอมละลายจะเกดิการกล่ันเปนไอ
ท่ีไมเปนไปตามกระบวนการปกติ ไอน้ําจะไม
กระจายตัวออกมาท่ีความเร็วตํ่าหรือคอยๆ ฟุง
กระจาย แตจะเปนลักษณะพงุออกจากศูนยกลาง
ออกไปทุกทิศทางดวยความแรงและความเร็ว
สูงลักษณะเหมือนกับการระเบิด

เงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการระเบิดของไอน้ํา
คือน้าํเปล่ียนสถานะเปนแกสหรือไอดวยความเร็ว
สงูทําใหปริมาตรเพิม่ข้ึนมหาศาล มักเกดิข้ึนเม่ือ
น้ําสัมผัสความรอนจัดหรือเกิน 100  ํ C ทําให
เกดิการกล่ันตัวเปนไปในอัตราเรงสงูหรือเกดิข้ึน
ดวยความเร็วแบบทันดีทันใด แทนท่ีจะคอยๆ
กล่ันตัวจนกวาน้าํท่ีมีอยูท้ังหมดจะกลายเปนไอ

การแผรังสจีากเพลิงไหม
3) น้ําจะแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ 0   ํC (32   ํF)
4) น้ําเปนตัวนําไฟฟา
การกลั่นตัวเปนไอและการระเบิด

ของไอนํ้า
ดังไดกลาวไปแลว น้าํเปล่ียนสถานะเปน

แกสหรือไอท่ีอุณหภูมิ 100   ํC (212   ํF) โดยมี
ความรอนแฝง (Latent Heat) ท่ีไดจากการดูดซบั
หรือถูกปลอยออกมาจากแหลงภายนอกเปน
ตัวแปรสาํคัญทําใหเกิดการกล่ันเปนไอท้ังหมด
ถึงแมวาอุณหภูมิจะไมเพิ่มข้ึนอีก นั่นคือ เม่ือ
อุณหภูมิของน้าํอยู 100   ํC น้าํจะเร่ิมกล่ันตัวเปน
ไอและจะกล่ันตัวตอไปเร่ือยๆ ท่ีอุณหภูมิเดิม
จนกวาน้ําท่ีมีอยูจะกลายเปนไอไปท้ังหมด โดย
อาศัยความรอนแฝงท่ีเกดิข้ึนขณะมีอุณหภูมิกอน
ถึง 100   ํC และคงท่ี 100   ํC เปนตัวเรงกิริยา
ซึง่เม่ือน้าํกลายเปนไอท้ังหมดจะมีปริมาตรเพิม่ข้ึน
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ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที แตเนื่องจากมีความ
รอนสูงมากและปริมาณความรอนแฝงมากเกิน
พอ น้ําท่ีสัมผัสความรอนจะกล่ันตัวเปนไอไป
ท้ังหมดในระยะเวลาสั้นๆ ทําใหไอน้ําเกิดข้ึน
พรอมกันในปริมาณมากและมีพลังงานสูงจาก
ความเร็วของการกล่ันตัวเปนไอ

อีกเงือ่นไขหนึง่ท่ีทําใหเกดิการระเบดิของ
ไอน้ําคือ การกล่ันเปนไอเกิดข้ึนในพื้นท่ีจํากัด
หรือมีแรงดันทําใหความรอนแฝงและไอน้ําท่ี
เกิดข้ึนมีการสะสมตัวในบริเวณแคบๆ แลวเกิด
แรงอัดและระเบิดออกมาทุกทิศทาง ตัวอยาง
การระเบดิของไอน้าํของถงับรรจนุ้าํท่ีถกูเผาดวย
ความรอนสงูจนทําใหน้าํมีอุณหภูมิเกนิ 100   ํC
น้าํในถงัเกดิการกล่ันเปนไอท้ังหมดอยางรวดเร็ว
สงผลใหไอน้ําปริมาณมหาศาลอัดแนนในถัง
ระเบิดออกมา ถังลอยข้ึนเหนือพื้นหลายเมตร
กอนแตกออกเปนแนวยาว

ตามกระบวนการปกติ น้าํจะกล่ันเปนไอ
เม่ืออุณหภูมิของน้าํเพิม่ถงึ 100   ํC ซึง่น้าํจะเดือด
(Boiling) กอนกล่ันตัว จากนัน้จะดําเนนิไปอยาง
ตอเนือ่งแมวาอุณหภูมิจะไมเพิม่ข้ึนอีกแลวกต็าม
เนือ่งจากมีความรอนแฝงท่ีเกดิข้ึนมาในชวงการ
เดือดมีมากพอจะทําใหน้ําท่ีมีอยูกลายเปนไอ
ไปท้ังหมด

แตหากน้าํไดรับความรอนเกนิจดุเดือดของ
ตัวเอง (ท่ี 100   ํC) หรือสมัผัสผวิหนาวัตถุรอน

จัด น้ําจะกล่ันตัวเปนไอสมบูรณอยางฉับพลัน
โดยขามข้ันตอนการเดือดไปแลวกล่ันเปนไอทันที
ซึ่งสิ่งท่ีตามมา ไอน้ําปริมาณมากแพรกระจาย
ออกมาในชวงเวลาสั้นๆ เหมือนกับการแตกตัว
หรือการระเบิด เนื่องจากน้ําท่ีกล่ันเปนไอจะมี
ปริมาณมากกวาเดิม 1700 เทา ฉะนั้น น้ํา 1
ชอน ปริมาตรแค 10 ซี.ซี. หยดลงไปในกระทะ
รอนจดัน้าํจะกล่ันเปนไอท้ังหมดคิดเปนปริมาตร
ถึง 17,000 ซี.ซี. หรือประมาณ 17 ลิตร ซึ่งจะ
เห็นวาไอน้าํพุงข้ึนมาคลุมพืน้ท่ีเหนอืกระทะเปน
บริเวณกวาง มีแรงดันแตกระเบดิออกมาซึง่เปน
อันตรายมาก สามารถลวกผวิหนงัทําใหเกดิการ
บาดเจ็บจากความรอนสูงได

ประเด็นสําคัญ หากน้ําสัมผัสความรอน
ในลักษณะถูกพุงชนหรือฉีดกระแทกจะเกดิแรง
สะทอนกลับท่ีรุนแรง ดังนั้นการดับไฟโดยการ
ฉีดน้ําไปท่ีผิววัตถุรอนจัดจะเกิดไอน้ําปริมาณ
มากพุงสวนกลับมา ซึง่ไอน้าํดังกลาวมีท้ังความ
รอนและแรงดันสูง สามารถทําใหนักดับเพลิง
บาดเจ็บสาหัสได

การระเบิดของไอน้ํา จริงๆ แลวจะสื่อถึง
การกล่ันตัวเปนไออยางรุนแรงแบบฉับพลัน เชน
ในเตาปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปนท่ีมีแรงดันเพื่อ
ใหไดไอน้ําท่ีพลังงานสูงในปริมาณมากเพื่อนํา
ไปผลิตพลังงานไฟฟา แตโดยท่ัวไป การระเบิด
ของไอน้าํไมใชการระเบดิทางเคมีแมจะมีเคมีเขา
ไปเกี่ยวของในลักษณะทําใหเกิดความรอนและ
ระเบิดเม่ือสัมผัสน้ําเนื่องจากสิ่งท่ีทําปฏิกิริยา
กับสารเคมีจริงๆ แลว คือไอน้ําและอากาศ นั่น
หมายถึง สารท่ีจะเกิดปฏิกิริยากับน้ําสวนใหญ
อยูในสภาพท่ีรอนจัด เม่ือฉีดน้ําไปยังสารเคมี
ดังกลาว น้าํบางสวนจะกลายเปนไอน้าํทันที และ
เม่ือสารเคมีสมัผัสน้าํกจ็ะเกดิปฏิกริิยา ตัวอยาง
เชน ฉีดน้าํไปท่ีสารเซอรโคเนยีมท่ีรอนจดั น้าํจะ
กลายเปนไอกอน หลังจากนัน้เม่ือเซอรโคเนยีม
สัมผัสไอน้ําและอากาศจะไดไฮโดรเจนปริมาณ
มากซึ่งจะเกิดลุกไหมอยางรุนแรงตามมา

สําหรับการกล่ันเปนไออยางรุนแรงและ
รวดเร็วเม่ือฉีดฝอยน้าํไปพืน้ผวิวัตถรุอนจดั เปน
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การระเบิดของไอน้าํระดับพืน้ฐาน ความรุนแรง
ของปรากฏการณข้ึนอยูระดับความรอนของพืน้
ผวิวัตถ ุปริมาณน้าํ ลักษณะของน้าํกระทบความ
รอน (ถาเปนฝอยน้ําละเอียดจะกล่ันตัวเปนไอ
เร็วกวาน้ําท่ีเปนลํา) ระยะการฉีดและแรงดันท่ี
ใชในการฉีด ดังนั้นจึงตองระมัดระวังในการฉีด
และใชยุทธวิธีท่ีถูกตอง เชน ไมฉีดไปยังพื้นผิว
รอนจดัโดยตรง แตใหฉีดในลักษณะกระทบวัตถุ
ท่ีเย็นกวาใหน้ําไหลไปยังพื้นผิวรอนจัด เพื่อลด
ความรอนลงกอน เปนตน

การแตกกระจายของนํ้าเม่ือสัมผัส
นํ้ามันรอนจัด

หลายคนไมเขาใจวา ทําไมเม่ือเราลอง
หยดน้าํลงไปบนน้าํมันรอนๆ บนกระทะ แลวน้าํ
จะแตกตัวรุนแรงแลวกระเด็นใสเรา หากหลบ
ไมทันกทํ็าใหผวิหนงัเปนแผลแสบรอน หรือการ
พยายามดับไฟท่ีลุกโชนบนน้าํมันในกระทะโดย
ใชน้ําราดลงไป แตผลท่ีไดคือ “บูม” เกิดการ
ระเบิดของน้ําและน้ํามันอยางรุนแรง

เคยมีผูทดลองเพือ่หาคําตอบ ในป 2012
นักเคมีข่ือ ปเตอร โวเทอรส (Peter Wothers)
ชาวอังกฤษ แหงสถาบัน Royal Institution ใน
ลอนดอน ใชน้ํามัน 150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ใส

ถวยทดลองแลวเผาดวยหัวพนไฟบนุเซนจนกระท่ัง
มีเปลวไฟเล็กๆ เกิดข้ึนบนผิวน้ํามัน จากนั้น
เทน้าํจากถวยเล็กๆ ลงไปบนเปลวไฟน้าํมันนัน้
ผลก็คือ “บูม” เกิดการระเบิด

จากการทดลอง เขาอธิบาย สาเหตุท่ีน้ํา
ทําปฏิกิริยากับน้ํามันรอนจัดในกระทะรุนแรง
ก็คือ น้ํากับน้ํามันรวมตัวกันไมได เม่ือน้ําถูกเท
ลงไปในถวยน้าํมันท่ีกาํลังลุกไหม น้าํจะจมลงไป
ขางลาง เนือ่งจากมีความรอนเขมขน การกล่ันตัว

เปนไอของน้าํเกดิข้ึนเกอืบจะทันท ี เม่ือน้าํกล่ันตัว
เปนไอ น้ําจะขยายตัว 1,700 เทาจากปริมาตร
เดิมซึง่ทําใหเกดิแรงดันกระจายออกทุกทิศทาง
โดยเฉพาะดานบนท่ีเปนพืน้ท่ีเปด เม็ดน้าํขนาด
เล็กและอากาศท่ีรวมเรียกวาไอน้ําจะพุงข้ึนมา
อยางรุนแรง (การขยายตัวของสสารหรือวัตถตัุว
หากเกิดในชวงเวลาสั้นๆ อยางรวดเร็ว จะเกิด
แรงดันผลักอนุภาคท่ีเกิดจากการขยายตัวนั้น
ออกไปทุกทิศทาง ขณะท่ีไอน้ําพุงข้ึนมาก็จะมี
อนุภาคของไขมันรวมอยูดวย โดยอนุภาคของ
ไขมันดังกลาวมีความรอนและเปนเชือ้เพลิงโดย
ตัวเองอยูแลว เม่ือพุงข้ึนขางบนจะสมัผสัอากาศ
ไดรับออกซิเจนและจะสันดาปลุกติดไฟทันที)

ยอนกลับไปในป 2009 นกัวิทยาศาสตร
กลุมหนึง่ในหองปฏิบติัการ G.W. Pritchard แหง
มหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ถายภาพระยะใกลของปรากฏการณน้ําหยดลง
น้าํมันรอนโดยใชกลองวิดีโอความเร็วสงูจบัภาพ
ได 3,000 เฟรมตอวินาทีซึง่ทําใหเห็นชดัเจนวา
อะไรเกดิข้ึนบาง หลังจากหยดน้าํลงไปในน้าํมัน
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รอนจัดในถวยทดลอง
เม่ือน้าํหยดเล็กๆ ตกลงไปในน้าํมันรอน

จัด เนื่องจากอุณหภูมิน้ํามันสูงกวาจุดเดือด
(Boiling Point) ของน้าํ หยดน้าํจงึมีการขยายตัว
จากการเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเปน
ไออยางรวดเร็ว

แตมีบางชวงท่ีเปนจดุสาํคัญซึง่ไมเปนไป
ตามคาดท่ีจะเห็นการขยายตัวจนเกดิการระเบดิ

หยดน้ําท่ีมีแนวโนมจะขยายตัวจากการ
กล่ันตัวเปนไอกลับหดตัวเล็กลงเพราะถกูบบีจาก
แรงดันของน้ํามันท่ีอยูโดยรอบ แตจากนั้นก็
ขยายตัวออกมาอีก แลวตอมาก็หดตัว ขยายตัว
สลับกนัไปเปนวงจร ในท่ีสดุกถ็งึจดุเสถยีร หยด
น้าํขยายตัวสงูสดุจนมีขนาดใหญและมีแรงดันสงู
พุงตัวข้ึนขางบนจนพนจากผวิหนาน้าํมันรอนแลว
เกดิการระเบดิซึง่เปนการแตกตัวของเม็ดน้าํระดับ
อนุภาคกับอากาศท่ีเรียกวา “ไอน้ํา” แตกรณีนี้
ไอน้าํไดพาอนภุาคของน้าํมันรอนข้ึนมาดวย เม่ือ
ไอน้าํถกูบบีจากบรรยากาศภายนอกจนแตกและ
ระเบิดออกมา เศษของการระเบิดจึงมีน้ํามัน
รอนรวมอยูดวย หากกระเด็นถูกผิวหนังมนุษย
จะเกิดการลวกและไหมซึง่อาจเกดิการบาดเจ็บ

จากการไหมระดับ 2 หรือ 3 ได
จากเหตุผลดงกลาว จึงตองระวังขณะ

ปรุงอาหาร อยาใหน้ําหยดใสน้ํามันรอนๆ ใน
กระทะเด็ดขาด และหากเกิดไฟไหมน้ํามันใน
กระทะจนลุกทวม อยาใชน้ําราดหรือสาดลง
กระทะ นอกจากไฟจะไมดับแลว ไอน้าํท่ีเกดิข้ึน
ปริมาณมากจะตีกลับข้ึนมาลวกจนไดรับบาดเจบ็
ท่ีสําคัญ อยาลืมวา ไฟท่ีลุกติดน้ํามันเม่ือถูกน้ํา
ราดหรือสาด น้ํามันจะลอยอยูเหนือผิวน้ําและ
เคล่ือนท่ีไปตามน้ําซึ่งอาจเกิดการไหมลุกลาม
ไปยังบริเวณอ่ืน หรือน้ําท่ีสาดไปกระทบกับสิ่ง
กดีขวางแลวยอนเขาหาตัวคนสาดทําใหถกูไหม
อยางรุนแรงได

ประมาณ ¾ แกว จากนั้นเติมน้ํามันพืชลงไป
ประมาณ 1 ชอนโตะ การทดลองนี้ใหทําใน
อุณหภูมิหอง ท้ังน้ําและน้ํามันอยูในสภาพเย็น
แลวลองสังเกตดู น้ํามันจะลอยอยูขางบนแยก
กันชัดเจนและจะไมรวมตัวกัน

เหตุผลคือ น้ํามีความหนาแนนมากกวา
น้ํามัน พูดงายๆ วา น้ําขนกวาน้ํามัน โดยท่ีน้ํา
เปนปรากฏการณตามธรรมชาติ เกิดข้ึนมาเอง
พันธะทางเคมีท่ีทําใหน้ํามีลักษณะท่ีเห็นกันอยู

หยดนาจมลงกนถวย

หยดนาเริม่ขยายตวัเปลีย่นสถานะ

หยดนํ้าขยายตวัใหญขึน้และพุงขึน้ขางบน

นํ้ามันจะลอยอยูบนผวินํ้าเสมอ ไมมีการรวมตวักนั

ทาํไมการราดน้าํลงไปในน้าํมนัรอนจัด
จึงเปนอนัตราย

เม่ือน้าํมันในกระทะรอนจดัและเกดิไฟลุก
หามใชน้ําราดลงไปเพื่อดับไฟ หลายคนไดรับ
บาดเจบ็สาหัสเพราะถกูไอน้าํและน้าํมันรอนลวก
บางคนหมดบานไปเปนหลังเพราะเปลวไฟ
กระเด็นไปติดจุดอ่ืนแลวลุกลามไปท้ังตัวบาน

น้าํกบัน้าํมันเขากนัไมได และไมมีทางจะ
รวมตัวกัน ทดลองงายๆ ใสน้ําลงไปในแกวใส
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ไดแก พนัธะไฮโดรเจน ซึง่เปนตัวท่ีทําใหโมเลกลุ
ของน้ํามาอยูชิดกันจนเกิดความหนาแนน ใน
ขณะท่ีน้าํมันเปนสารไฮโดรคารบอนซึง่ไมสามารถ
ทําใหโมเลกุลของคารบอนและไฮโดรเจนมาอยู
ชดิกนัได น้าํมันจงึเบากวาและมีความหนาแนน
นอยกวาน้ําเสมอ

น้ํา 1 ตัน กับ น้ํามัน 1 ตัน เทากัน แต
น้ํามันตองการพื้นท่ีบรรจุมากกวา (มีปริมาตร
มากกวา) เพราะโมเลกุลของน้ํามันไมไดถูกยึด
เหนี่ยวมาชิดกันจึงมีลักษณะอิสระและกระจาย
ตัวอยางหลวมๆ ความหนาแนนมีนอยกวาน้ํา

ตามท่ีเราทราบกันดี เม่ือเติมน้ํามันลง
ไปในน้ํา น้ํามันจะลอยอยูเหนือผิวน้ํา และใน
ทางกลับกนั เม่ือเติมน้าํลงไปในน้าํมัน น้าํจะจม
ลงอยูขางลาง ทีนีล้องมานกึถงึจุดเดือดของของ
เหลวสองชนดินี ้น้าํมีจดุเดือด (อุณหภูมิกล่ันตัว
เปนไอ) 100   ํC สวนน้าํมันปรุงอาหารมีจดุเดือด
200   ํC [โดยท่ัวไปอยูระหวาง 150  -ํ300    ํC
ข้ึนอยูกับชนิดของน้ํามันและจุดเร่ิมเกิดควัน
(Smoke Point)]

ลองนึกภาพตาม  คุณต้ังกระทะแลวเท

ดวยเหตุผลดังกลาว จงอยาราดน้ําลงไป
ท่ีน้ํามันรอนๆ ไมวาจะเปนน้ําเย็นหรือน้ํารอน
ลวนเปนอันตรายพอๆ กัน กรณีไฟวิธีดับไฟ
ท่ีลุกไหมน้าํมันปรุงอาหารคือใชเคร่ืองดับเพลิง
Class K หรือผาหมกันไฟคลุมเปลวเพลิงให
ดับลงไป

การระเบดิเม่ือนํ้าสมัผสัโลหะหลอม
ละลาย (Melting Metal)

การระเบดิท่ีเกดิจากการสมัผสักนัระหวาง
น้าํกบัโลหะหลอมละลายเปนอุบติัเหตุท่ีรูจกักนัดี
ในวงการอุตสาหกรรมแยกโลหะออกจากแร
และบางคร้ังก็เกิดข้ึนจากทํางานเกี่ยวกับโลหะ
ของคนงานท่ัวไป จากฐานขอมูลดานการวิจัย
และวิเคราะหอุบัติเหตุ (ARIA) ของกระทรวง
นเิวศวิทยา การพฒันาท่ียัง่ยนื และการพลังงาน
แหงฝร่ังเศส (French Ministry of Ecology,
Sustainable Development and Energy) ระบวุา
มีปรากฏการณในลักษณะนี้ถึง 50 ลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับโลหะหลอมละลามท้ังท่ีเปนเหล็ก
และไมใชเหล็ก

 การสมัผสักนัระหวางน้าํกับโลหะหลอม
ละลายท่ีไรการควบคุมทําใหเกดิการระเบดิของ
ไอน้าํ เปนปรากฏการณทางกายภาพเกดิจากการ
กล่ันตัวเปนไอของน้ําโดยทันทีเม่ือสัมผัสโลหะ
หลอมละลายโดยมีการเพิ่มปริมาตร ทําใหเกิด
คล่ืนแรงดันในพื้นท่ีเปด เม่ือน้ําเปล่ียนสถานะ
จากของเหลวกลายเปนไอจะมีการขยายตัวโดย
ปริมาตรถงึ 1,700 เทา

นอกจากนี้ การสัมผัสของน้ํากับโลหะ
หลอมละลาย ทําใหเกดิปฏิกริิยาลดออกซเิดชัน่
โดยจะมีแกสไฮโดรเจนเพิม่สงูข้ึน ซึง่เปนสาเหตุ
ของการลุกไหมและการระเบดิอยางรุนแรง ท้ังนี้
เม่ือน้ําไมถึง 100 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) สัมผัสกับ

น้ํามันพืชลงไป รอจนกระท่ังน้ํามันรอนจัด (มี
ควันข้ึน) อุณหภูมิประมาณ 200   ํC จากนั้นเท
น้ําเย็นลงไป น้ําจะจมลงไปอยูขางลาง เพราะมี
ความหนาแนนมากกวา น้ําจะกล่ันตัวเปนไอ
ทันที เพราะอุณหภูมิของน้ํามันสูงกวาจุดเดือด
ของตัวเอง

อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือน้ําเดือด คําตอบคือ
ไอน้าํในปริมาณมาก (1,700 เทาจากปริมาตร
เดิมของน้าํ) เม่ือไอน้าํไมมีท่ีไป มันจึงพุงข้ึนขาง
บนซึ่งเปนท่ีวางโดยแหวกน้ํามันข้ึนไป ลักษณะ
นีจ้งึเกดิเปนการระเบดิของไอน้าํ น้าํกล่ันตัวเปน
ไออยางทันทีทันใดและพุงตัวข้ึนขางบนและพา
น้ํามันรอนตามข้ึนไปดวย

น้าํมันพชืรอนจดัคือเชือ้เพลิงอยางดี มัน
สามารถจุดติดไฟและลุกเปนเพลิงไหมรุนแรง
ไดโดยไมตองอาศัยความรอนเพิม่ เพยีงแคอาศัย
ออกซเิจนท่ีอยูในอากาศเหนอืกระทะเปนตัวเรง

ปฏิกิริยา และหากบริเวณท่ีน้ํามันกระเด็นไป
สัมผสัเปนเชื้อเพลิงลุกติดไฟงาย ก็จะทําใหเกิด
การลุกลามกลายเปนอัคคีภัยขนาดใหญ
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อะลมูเินียมหลอมละลายจะเกิดปฏกิิรยิารนุแรง
เทียบไดกับการระเบิดของทีเอ็นทีน้ําหนัก 1
กิโลกรัม และเนื่องจากในโลหะหลอมละลายมี
คารบอนผสมอยู (ในเหล็กกลา เหล็กหลอ) เม่ือ
มีแนวโนมจะเกดิการระเบดิอาจมีแกสคารบอน
มอนอกไซดแพรกระจายออกมาดวย

ปรากฏการณการระเบิดจากน้ําสัมผัส
กับโลหะหลอมละลายไมวาจะมาจากจดุกําเนิด
ทางดานกายภาพหรือทางดานเคมีลวนมีปจจยั
เร่ืองอุณหภูมิท่ีเพิม่สงูข้ึนท้ังสิน้ โดยเปนไปตาม

 คารบอน (C) ผสมกับน้ํา (H2O) ได
คารบอนมอนนอกไซด (CO) และไฮโดรเจน
(H2)

 จากนั้นคารบอนมอนนอกไซด (CO)
ผสมกับออกซิเจนคร่ึงโมเลกุล (½ O2) จะได
คารบอนไดออกไซด (CO2) โดยจะมีการระเบดิ
จากการเผาไหมกบัออกซเิจนท่ีอยูในบรรยากาศ

การระเบดิในลักษณะดังกลาวท้ังหมดจะ
เกิดข้ึนขณะอยูในกระบวนการผลิต เม่ือโลหะ
หลอมละลายอยูภายในเตาหลอมตอเนือ่งไปถงึ
การเทลงไปในแบบท่ีเปนแทง หรือใชภาชนะ

ตักออก การท้ิงกากโลหะหลอม และสุดทายคือ
การเคล่ือนยายโลหะหลอมท่ีตักออกมา ซึ่งใน
แตละข้ันตอนลวนมีความเสี่ยงซึ่งจะตองมีการ
วิเคราะหอยางละเอียด

การขาดการมีสวนรวมท้ังระดับองคกรและ
ระดับบคุคลอาจทําใหปรากฏการณไมพงึประสงค
เกิดข้ึนได โลหะหลอมละลายอาจหยดลงพื้น
หากปฏิบัติดวยความไมรอบคอบ การจัดเก็บท่ี
ไมเหมาะสม และขาดการควบคุม การปอนเตา
หลอมดวยวัตถเุปยกน้าํ การเททองแดงเหลวลง
ในแบบมีน้าํขัง ฯลฯ มีความเสีย่งจะเกดิอันตราย
ดังนั้นจะตองมีการระบุข้ันตอนการทํางานและ
ขอแนะนําการปฏิบัติตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนโดยผู
ควบคุมงานทางเทคนิคและนายจาง รวมท้ังมี
การฝกอบรมพนกังานในการจัดการความเสีย่ง
ดวยกฎพืน้ฐานและขอหามตางๆ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดปกติท่ีจะนําไปสูการเกิดเหตุรายแรง

การสังเกตและตรวจสอบความบกพรอง
ของอุปกรณ/วัสดุปองกนัความรอน การขัดของ
ของระบบทําความเยน็ หลังคาร่ัวไหล ฯลฯ เปน
มาตรการปองกนัท่ีมีความสาํคัญและจาํเปนเพือ่
ไมใหเกดิความรอนจดัและการสมัผสัระหวางน้าํ
กับโลหะหลอม โดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบความ
ปลอดภัยตองทําโครงการเพือ่คนหา ตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ ยงแลวหามาตรการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น

มาตรการสําคัญท่ีสุดในการปองกันการ
ระเบิดเกิดจากน้ําสัมผัสโลหะหลอม คือ การ
พยายามทุกวิธทีางไมใหเกดิน้าํ มีน้าํ หรือนาํน้าํ
เขาในกระบวนการผลิตโลหะหลอมท่ีมีความรอน
สูง เร่ิมต้ังแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย
ตองหลีกเล่ียงน้าํใหไดมากท่ีสุดซึ่งตองอาศัยวิธี
การทํางานและวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ี เหมาะสม
และใหความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ยงัตอง

กระบวนการดังตอไปนี้
 เม่ือน้ํา (Liquid H2O) กลายเปนไอ

(Vapour H2O) ปริมาตรจะเพิ่มข้ึนจากการ
เปล่ียนสถานะทางกายภาพ

 เม่ือโลหะหลอมละลาย (ถกูดงึออกซิเจน
ออกไป) ผสมน้ํา (H2O) จะไดโลหะออกซิไดซ
(Oxidised Metal) และไฮโดรเจน (H2)

 จากนั้น ไฮโดรเจน (H2) ผสมกับ
ออกซเิจนคร่ึงโมเลกลุ (½ O2) จะกลับมาไดน้าํ
(H2O) โดยจะมีการระเบิดจากการเผาไหมกับ
ออกซิเจนท่ีอยูในบรรยากาศ
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มีความรัดกุมในเร่ืองของชุดทํางานโดยจะตอง
สามารถปองกันอันตรายจากความรอนได

สิง่ไมควรมองขามคือน้าํท่ีเกิดจากระบบ
ทําความเยน็ภายในพื้นท่ีปฏิบติังานอาจร่ัวไหล
ไปสัมผัสกับโลหะหลอมไดโดยไมต้ังใจ รวมไป
ถึงเหงื่อของคนงานท่ีเปนไปไดอาจจะหยดใส
โลหะรอนจนเกิดปฏิกิริยารุนแรง

ท้ังนี ้การด่ืมน้าํกต็องระมัดระวังอยางท่ีสดุ
เพราะน้ําแคหยดเดียว  ปีริมาตรไมกี่ ซ.ีซี. ไมวา
น้ําเย็นหรือน้ํารอน หากสัมผัสโลหะหลอมจะ
เกิดการระเบิดอยางไมอาจหลีกเล่ียงได

ปฏิกิรยิารนุแรงเม่ือนํ้าสมัผสัสารเคมี
บางชนิด

สารเคมีบางชนิดจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง
มากเม่ือถกูน้าํ ไดแก โลหะโซเดียม ลิเทียม และ
โพแทสเซียม สารประกอบออรแกโนเมแทลลิก
หรือสารประกอบไฮไดรดบางชนดิ เม่ือถกูน้าํจะ
เกดิความรอนสงูและเกดิกาซไฮโดรเจนสามารถ
ลุกไหมหรือระเบดิไดในบรรยากาศท่ีมีออกซเิจน
หรือสารออกไซดของอโลหะบางชนดิ เม่ือถกูน้าํ
จะเกิดปฏิกิริยาคายความรอนและปฏิกิริยาจะ
รุนแรงมากหากไมมีการลดความรอนลงอยาง
รวดเร็ว เชน การใชน้ําหลอเย็นภายนอกอยาง
เพียงพอ เปนตน

สารไพโรฟอลิกท้ังท่ีเปนของเหลวและของ
แข็งสามารถติดไฟไดเองภายใน 5 นาที หลังจาก
สัมผัสอากาศ สารเคมีท่ีมีปฏิกิริยากับน้ําจะ
ลุกไหมหรือปลอยแกสไวไฟออกมาไดเอง เม่ือ
สัมผสัน้ําไอน้ําหรือความชืน้ ธรรมชาติของการ
เกดิปฏิกริิยาของสารเคมีเหลานีต้องจดัการอยาง
เหมาะสมท้ังการจัดเก็บ ใชงาน ขนสง และมี
มาตรการควบคุมท่ีดีเพื่อใหม่ันใจวาจ มีความ
ปลอดภัยตอสขุภาพ/สวัสดิภาพของผูปฏิบติังาน
เพราะไมเชนนัน้แลวอาจเกดิอุบติัเหตุไฟลุกไหม

หรือระเบิดทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหลักเกีย่วของกบัสารไพโรฟอลิก

และสารมีปฏิกิริยากับน้ําเม่ือสัมผัสกับอากาศ
หรือความชื้นคือการเกิดไฟไหม หลักการท่ี
ถูกตองในการจัดการกับสารมีความไวไฟสูง
เหลานี้ไดแก จัดเกบ็ในสภาพบรรยากาศท่ีเปน
แกสเฉ่ือย (Inert Atmosphere) และปลอดจาก
แหลงติดไฟ แตเหตุผลสําคัญท่ีทําใหสารเคมี
อนัตรายเหลานีเ้ปนปญหาใหญดานความปลอดภัย
กคื็อ ตามสภาพความเปนจริง สารดังกลาวจดัเกบ็

ในบริเวณท่ีมีสารทําละลายไวไฟสงู เชน ไอเอทีน
อีเธอร  เฮกเซน เพนเทน เททระไฮโดรฟแูรน ฯลฯ
ทําใหมีความเสีย่งจะเกดิอัคคีภัยรายแรงเพิม่ข้ึน

นอกเหนือจากปฏิกิริยาและความไวไฟ
แลว สารเคมีเหลานี้หลายชนิดมีความเปนพิษ
กดักรอน กอใหเกดิพษิ กอใหเกดิสารเปอรอกไซด 
ท่ีเปนอันตรายตอตับ ไตและระบบประสาทสวน
กลางของมนุษย ดังนั้นควรศึกษาขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ท่ี จะนําไป
ใชงานหรือจัดการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีปราศจากอันตราย

สารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยาคายความรอน
(Exothermic Reactions) เปนสารท่ีเม่ือเกิด
ปฏิกริิยาจะสงความรอนออกมาจากระบบภายใน
สูสิง่แวดลอม ทําใหเกดิการลุกไหม หรือตองการ
ความรอนเปนตัวกระตุน จากนั้นกระบวนการ
เผาไหมจะเกิดข้ึนดวยตัวเอง

สารคายความรอนสามารถเกดิปฏิกริิยา
ไดท้ังเม่ืออยูในพืน้ท่ีเปดและพืน้ท่ีปดในท่ีบรรจุ

ในพื้นท่ีเปด หลังเกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิ
ของสารทําปฏิกิริยาและวัตถท่ีุอยูโดยรอบจะสงู

ปฏกิริยิาสารเคมีเม่ือสมัผสันํ้า
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ข้ึน และหากมีวัตถุบางชนิดท่ีไวตอแรงดันก็จะ
ทําใหวัตถุนั้นเกิดแรงดันสูงข้ึนดวย ความรอน
จะทําใหความดันไอของวัตถุอันตรายเพิ่มข้ึน
รวมถึงเรงการกล่ันตัวเปนไอใหเร็วข้ึนดวย และ
เม่ืออุณหภูมิสงูถงึขีดสดุ วัตถติุดไฟไดท่ีอยูรอบๆ
จะลุกติดไฟ วัตถุระเบิดไดไมวาจะมีสวนรวมใน
ปฏิกริิยาหรือไมกต็าม อาจเกดิระเบิดเม่ือมีการ
จดุติดจากอุณหภูมิรอนจดั

ในพื้นปด สารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยาคาย
ความรอนจะมีอันตรายคลายๆ กับในพื้นท่ีเปด
โดยท่ัวไปจะเกดิในท่ีบรรจแุบบปด ปฏิกริิยาเคมี
ทําใหภายในท่ีบรรจเุกดิความรอนสงูเชนเดียวกบั
ปริมาณแกสท่ีปลอยออกมาทําใหเกิดแรงดัน
ถึงจุดท่ีทําใหท่ีบรรจุ เชน ถังเสียหายจากแรง
ระเบิดจากแรงดันท่ีมากเกินไป ซึ่งหลังจากนั้น
แลว แกสไวไฟและ/หรือแกสพิษท่ีอยูขางในจะ

จะใหความรอนขณะรวมตัวกัน
ตัวอยางเชน สารโซเดียมไฮดรอกไซด

(โซดาไฟ) และกรดซลัฟริูกซึง่จะใหความรอนถงึ
จดุท่ีมีความรายแรงเม่ือสวนผสมหรือสารบริสทุธิ์
ร่ัวไหลลงไปในน้าํ ขณะท่ีสารอ่ืนๆ อาจจดุติดไฟ
หรือปลอยแกสไวไฟออกมา หรือเกิดปฏิกิริยา
รุนแรงลักษณะอ่ืนเม่ือสัมผัสน้ํา

ดังนั้น การมีความรูความเขาใจในเร่ือง
สารเคมีท่ีมีปฏิกิริยารุนแรงกับน้ําจึงมีความ

สาํคัญอยางยิง่ หากเปนผูปฏิบัติงานสารเคมีใน
พื้นท่ีมีแนวโนมนําจะร่ัวไหลมาสัมผัสสารเคมี
หรือนกัดับเพลิงท่ีไมตองการใหสถานการณเลวราย
ลงกบัการใ ชน้าํฉีดไปยงัเพลิงไหมท่ีเกดิจากสาร
เคมีทําปฏิกริิยากบัน้าํ (นกัดับเพลิงจําเปนตอง
รูวาเพลิงไหมเกิดจากสารเคมีชนิดใดบางท่ีใช
น้าํหรือสารดับเพลิงท่ีมีพืน้ฐานเปนนาํดับไมได)

กรดรุนแรงหลายชนดิและสารท่ีเกีย่วของ
กบัสารกลุมนีอ้าจจะปลอยไอสาร (ฟมู) ออกมา
ปริมาณมากเม่ือสมัผสัน้าํหรือความชืน้ในอากาศ
ฟมูดังกลาวอาจเปนสวนผสมของเม็ดกรดขนาด
เล็ก และไอกรด ซึ่งทําใหเกิดการระคายเคือง
กัดกรอน และหนักกวาอากาศ

อยางไรก็ตาม สารเคมีหลายชนิดท่ีถูก
ระบเุปนสารประเภทไพโรฟอลิกซึง่เกดิปฏิกริิยา
รุนแรงหรือคายความรอนออกมาเม่ือสัมผัส
อากาศ และอาจลุกไหมดวยตัวเองหลังจากนั้น
ตัวอยางเชน ฟอสฟอรัสมีการขนสงในลักษณะ
ท่ีไมใหสัมผัสกับอากาศโดยใหจมอยูในน้ําหรือ
น้ํามันบางชนิดท่ีใชแทนกันได ท้ังนี้ เปนความ
จริงท่ีวา สารนี้จะปลอดภัย ถาเก็บไวใตน้ําหรือ
เก็บไวใตน้ํามัน

บทสรปุ
น้ําเปนสสารท่ีประโยชนโดยเฉพาะเม่ือ

ใชเปนสารดับ เพลิงซึ่งสามารถหาไดงาย มี
ปริมาณสํารองมาก ราคาถูก และใชงานไดใน
หลายลักษณะ นักดับเพลิงสวนใหญเคยชินกับ
การใชน้ําดับเพลิงเนื่องจากเปนพื้นฐานของ

พุงออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอกท้ังทางรอยร่ัว
รอยแตก วาลว รวมท้ังอุปกรณอ่ืนๆ ของท่ีบรรจุ
โดยเฉพาะแกสไวไฟจะทําใหเกิดการลุกไหม
รุนแรงกับเชื้อเพลิงท่ีอยูภายนอกได

สารเคมีท่ีเกดิปฏิกริิยาคายความรอนเม่ือ
เกิดปฏิกิริยากับน้ําหรืออากาศ สารเคมีชนิดนี้
สวนใหญจะเกดิปฏิกริิยาเม่ือสมัผสัน้าํหรือละลาย
น้าํ ซึง่มีชือ่เรียกวา สารละลายความรอนสงู เม่ือ
ละลายน้ําจะไมเปล่ียนแปลงไปเปนสารอ่ืนแต

การระงบัเหตุอัคคีภัยท่ัวไป โดยใชแรงดันน้าํลม
เปลวไฟ ลดความรอนโดยทําความเยน็เชือ้เพลิง
ขัดขวางออกซิเจนไมใหเขารวมตัวกับเชื้อเพลิง
รวมท้ังยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี

น้ํามีคุณสมบัติพิเศษคือเม่ือสัมผัสความ
รอนท่ีอุณหภูมิ 100   ํC ข้ึนไป จะกล่ันตัวเปนไอ
ซึ่งน้ําจะแปรสภาพเปนเม็ดน้ําขนาดเล็กระดับ
อนุภาคและมีปริมาตรเพิ่มข้ึนเปน 1,700 เทา
จากปริมาตรเดิม เชน น้ํา 1 ลิตรเม่ือกลายเปน
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ไอท้ังหมดจะไดไอน้ํา 1,700 ลิตร โดยไอน้ํา
ดังกลาวจะแพรกระจายในบรรยากาศมองเห็น
เปนหมอกสขีาว ซึง่แตละเม็ดน้าํภายในไอน้าํจะม ี
อากาศผสมอยูจาํนวนหนึง่ ในทางทฤษฎีดับเพลิง
การทําใหน้าํท่ีฉีดดับไฟกลายเปนไอน้าํเหมือนกบั
การเพิม่ปริมาณน้าํใหมากกวาเดิม 1,700  เทา
เพราะไอน้าํท่ีเกดิข้ึนคือเม็ดน้าํละเอียดท่ีสามารถ
ดับไฟไดซึง่ปริมาณมหาศาลนัน้ครอบคลุมพืน้ท่ี
เพลิงไหมไดมากข้ึนหลายเทาตัว ท่ีสําคญ การ
ทําใหน้าํกลายยเปนไอคือการดึงความรอนจาก
เพลิงไหมมาใชในกระบวนการกล่ันตัวซึง่มีผลตอ
การลดอุณหภูมิของเปลวไฟในขณะนั้นดวย

แตปญหาท่ีนกัดับเพลิงมักประสบขณะฉีด
น้ําดับเพลิงคือ การระเบิดของไอน้ํา แทนท่ี นัก
ดับเพลิงจะไดประโยชนจากการเกิดไอน้ําจาก
กกระบวนการท่ีเปนปกติ กลับมีความเสี่ยงจะ
ไดรับอันตราย การระเบดิของไอน้าํเกดิจากการ
ฉีดน้าํไปยังวัตถุท่ีรอนจดั (มีอุณหภูมิสูงกวาจุด
เดือดของน้าํหลายรอยองศา) ในระยะประชดิ และ
ดวยแรงดันน้าํสงู เม่ือน้าํสมัผสักบัผวิวัตถรุอนจดั
หลานัน้กจ็ะเปล่ียนสถานะเปนไอทันทีทนใดซึง่
ปริมาณไอน้ําท่ีเกิดข้ึนจะเปน 1,700 เทาของ
ปริมาณน้ํา ความเร็วของการกล่ันตัว และแรง
สะทอนกลับจากการฉีดน้ํา จะทําใหเกิดการ
ระเบิดของไอน้ําปริมาณมหาศาลสะทอนกลับ
มายงัคนฉีดน้าํซึง่หากไมมีการปองกนัตัวท่ีดีพอ
จะไดรับบาดเจ็บสาเหตุหรือเสียชีวิตได

เชนเดียวกับการใชน้ําดับไฟท่ีเกิดจาก
น้ํามันรอนจัดขณะปรุงอาหาร น้ําแมเพียงหยด
เดียวเม่ือตกลงไปในน้ํามันรอนขจัดในกระทะ

น้ําจะจมลงไปใตกระทะจากนั้น ความรอนของ
น้าํมันท่ีสงูกวาจดุเดือดของน้าํ 2-3 เทา จะทําให 
น้ํากล่ันเปนไอโดยทันทีซึง่การขยายตัว 1,700
เทาในรูปของเม็ดน้ําทําใหเกิดการแตกตัวและ
ดันข้ึนดานบนในลักษณะของการระเบิด โดยมี
น้าํมันรอนๆ ติดข้ึนมาดวย ไอน้าํและน้าํมันรอน
จดัท่ีพงุข้ึนมาหากสมัผสัผวิหนงัจะทําใหเกดิเปน
แผลพุพอง และหากสัมผัสเชื้อเพลิงก็จะเกิดไฟ
ลุกลามได

มีนกัดับเพลิงหลายรายบาดเจบ็เพราะใช
น้าํราดลงไปในน้าํมันท่ีรอนจดัจนไฟลุกทวม ซึง่
เปนการดับท่ีผดิวิธแีละเปนอันตรายอยางยิง่ ไฟ
เกิดจากน้ํามันปรุงอาหารในครัวตองใชสารดับ
เพลิงประเภทสารเคมีเปยก (Wet Chemical) ซึง่
เม่ือสัมผัสน้ํามันรอนจะรวมตัวกับน้ํามันกลาย
เปนสารผสมลักษณะคลายสบูเหลว ทําใหเปลว
ไฟดับลงและอุณหภูมิลดลง แตกตางจากน้ําท่ี
เม่ือน้ําสัมผัสน้ํามันจะไมรวมตัวกัน น้ํามีความ
หนาแนนมากกวาจะจมอยูใตน้ํามัน จากนั้นจะ

ดึงความรอนจากน้ํามันทําการเปล่ียนสถานะ
จากของเหลวกลายเปนไอซึ่งจะมีการขยายตัว
จากเดิมถงึ 1,700 เทาทําใหน้าํมีปริมาตรมากข้ึน
และมีแรงดันภายในจนเกิดการแตกตัวหรือ
การระเบิดพุงข้ึนไปขางบนท่ีเปนพื้นท่ีเปด ไมมี
สิ่งกีดขวาง โดยไอน้ําท่ีพุงข้ึนมานั้นจะมีน้ํามัน
รอนจัดติดข้ึนมาดวย ทําใหนักดับเพลิงท่ีใชน้ํา
ราดน้ํามันถูกลวก หรือเกิดการลุกไหมลุกลาม

นอกจากนี ้น้าํท่ีสมัผสัโลหะรอนจดัถงึข้ัน
หลอมละลายก็ทําใหการระเบิดของไอน้ําได
ตามหลักการเดียวกัน โลหะหลอมละลายมี
อุณหภูมิสูงวาจุดเดือดของน้ําหลายเทาตัว เม่ือ
น้าํสมัผสั น้าํจะกล่ันตัวเปนไอแบบฉับพลันทันที
เม็ดน้ําในรูปของไอน้ําปริมาณมหาศาลและ
แรงดันจากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียน
สถานะโดยใชความรอนจะทําใหไอน้ําพุงออก
มาในรูปของการระเบิดรุนแรง ตัวผูปฏิบัติงาน
อาจไดรับบาดเจบ็สาหัสจากโลหะหลอมละลาย
และอาจเกิดไฟไหมข้ึนในพื้นท่ีปฏิบัติงานได
ท้ังนี ้หากปรากฏการณดังกลาวนีเ้กดิในพืน้ท่ีปด
แรงดันจะสูงข้ึนมาก และสรางความเสยีหายท้ัง
ตอชวิีตและทรัพยสนิรายแรงมากกวาเม่ือเกดิใน
พืน้ท่ีเปดโลง

อีกประเด็นหนึง่ท่ีสาํคัญไมแพกนั นัน่คือ
สารเคมีบางชนดิจะระเบดิหรือมีปฏิกริิยารุนแรง
เม่ือสัมผัสน้ํา เปนเร่ืองสําคัญสําหรับผูปฏิบัติ
งานเคมีและนกัดับเพลิงท่ีตองเรียนรูวา สารเคมี
ชนดิใดบางเม่ือสัมผสัน้าํแลวจะเกดิการแตกตัว
ทําใหลุกติดไฟและ/หรือแกสพษิ หรือเพลิงไหม
สารเคมีชนดิท่ีหากฉีดน้าํดับกลับมีลูกไฟกระเด็น

ปฏกิริยิาโปแตสเซยีมเม่ือสมัผสันํ้า
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ออกมาหรือเกดิการขยายตัวของเพลิงไหมใหญ
ข้ึนจนควบคุมไดยาก

น้ําโดยตัวของมันเองไมมีพิษภัยและไม
กออันตรายใดๆ แตหากนาํไปฉีดหรือราดลงบน
พื้นผิวโลหะรอนจัดหรือโลหะหลอมละลายจะ
เกิดการระเบิดของไอน้ํารุนแรง หรือหยดลง
น้ํามันรอนก็เปนอันตรายจากการแตกตัวท่ีมี
น้าํมันรอนติดมาดวยทําใหเกดิการบาดเจบ็หรือ
เกดิเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง รวมไปถงึการเกดิ
ปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดกอใหเกิดไฟไหม
และแกสพิษ ดังนั้นนักดับเพลิงตองตระหนักไว
ตลอดเวลาวา น้ําหางายและใชงานไดดี แตก็มี
ขอจาํกัดกับความรอนจดัท่ีนอกจากดับไฟไมได
ยังอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตจากการแตกตัวเปน
ไอน้ําอยางฉับพลันทันทีและมีแรงสะทอนกลับ
จากการฉีดน้าํออกมาอยางรุนแรง

นักดับเพลิงอาชีพตองรูกฎทางฟสิกส
ขอนี้ของน้ํา ตองหลีกเล่ียงการทําใหน้ําเปล่ียน
สถานะเปนไอท่ีเร็วเกินไปไมวาในพื้นท่ีปดหรือ
พืน้ท่ีเปด ตองระวังแรงสะทอนกลับของไอน้าํท่ีเกดิ
จากการฉีดน้าํไปยงัผวิวัตถท่ีุรอนจดั อยาฉีดน้าํ
ปะทะผิวโลหะท่ีกําลังลุกไหมในระยะประชิด
หรือแมแตพรมน้ําลงไปยังโลหะหลอมละลาย
หามใชน้าํดับไฟท่ีเกดิจากน้าํมันปรุงอาหารหรือ
ราดน้ําลงไปบนน้ํามันรอนจัด หากไมสามารถ
หลีกเล่ียงการกระทําตางๆ ดังกลาว ตองม่ันใจวา
ไดมีการปองกันอันตรายจากความรอนไวเปน
อยางดีแลว รวมถงึการวางตําแหนงการปฏิบติังาน
ท่ีเหมาะสมและปลอดภัย เชนเดียวกบัปฏิกริิยา
ทางเคมีของน้ําเม่ือสัมผัสกับสารบางชนิดท่ีจะ
ทําใหเกิดการลุกไหมและแกสพิษ

ควรระมัดระวังใหถงึท่ีสดุเม่ือทําการดับไฟ
ท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีไวตอปฏิกิริยา โดยเฉพาะ

ปฏิกริิยาเม่ือสมัผสัน้าํซึง่มีแนวโนมจะทําใหเกดิ
การขยายตัวและลุกลามของเพลิงไหม รวมถึง
ทําอันตรายนกัดับเพลิงชนิดท่ีคาดไมถึง!
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