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ยังมีพี่ ๆ นองๆ นักดับเพลิงถามมา
เปนระยะเกี่ยวกับผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
กับผงแหง (Dry Powders) วา ทั้งสองชนิดเปน
ประเภทเดียวใชหรือไม ใชดับไฟ Class อะไร
ไดบาง มีวิธีใชงานเหมือนกันหรือเปลา
ความจริงแลว ไมเพี ยงแตนั กดับเพลิง
บานเราเทานั้นที่ยังมีความสับสนเกี่ยวกับสาร
ดับเพลิงทัง้ สองชนิดนี้ แมแตนกั ดับเพลิงฝรัง่ เอง
ถาไปอานมาตรฐานของยุโรปหรือ ISO จะแยก
ความแตกตางไมไดเลย เพราะมาตรฐานยุโรป
และ ISO ไมแยกประเภทเปนผงเคมีแหงหรือ
ผงแหง โดยมาตรฐาน ISO 7202:2012(en) ใช
คําวาผงดับเพลิง (Extinguishing Powders) ซึ่ง
หมายถึงทัง้ ผงเคมีแหงและผงแหง พูดงายๆ คือ
เขาจัดใหเปนสารดับเพลิงชนิดเดียวกันนั่นเอง
เวลาขายเขาจะระบุวา ผงแหงนัน้ เปนเคมีชนิดใด
ดับไฟ Class ใดไดบา ง เชน เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้
ผงแหงชนิด Ammonium Phosphate Chemical
Powder สําหรับดับไฟ Class ABC เทียบกับ
บานเราก็คือผงเคมีแหงเอนกประสงค (แตไฟ

Class C ของยุโรปหรือ ISO เปนไฟที่เกิดจาก
แกส ไมใชไฟไหมอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐาน
NFPA) หรือชนิด Sodium bicarbonate Chemical
Powder สําหรับดับไฟ Class BC ถาเปนผงแหง
สําหรับดับไฟประเภทดี เขาก็จะระบุใชเลยลงไป
เลยวาเปน Dry Powders for Class D Fire ซึง่ จะ
แยกออกเปนชนิดของสารเคมีสาํ หรับดับไฟทีเ่ กิด
การการลุกไหมของโลหะติดไฟไดแตละประเภท
เชน แม็กนีเซียม ไททาเนียม แมงกานีส ฯลฯ
แตดว ยเหตุทวี่ งการดับเพลิงบานเราอางอิง
มาตรฐานฝงอเมริกาคือ NFPA เปนสวนใหญ
หรือเกือบทั้ งหมด ก็ตองทําความเขาใจกันวา
ตามมาตรฐาน NFPA 10 วาดวยเครือ่ งดับเพลิง

ระบุชัดเจนวา ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
กับผงแหง (Dry Powders) แยก ออกเปนคนละ
ชนิดกัน ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังตอไปนี้
ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
นิยามตามมาตรฐาน NFPA 10: Standard
for Portable Fire Extinguishers ผงเคมีแหง
(Dry Chemicals) หมายถึง ผงเคมีประกอบ ดวย
อนุภาคขนาดเล็กมาก โดยทั่วไปเปนสารเคมีที่
มีโซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)
โปแตสเซียมไบคารบอเนต (potassium bicarbonate) หรือแอมโมเนียมฟอสเฟต (ammonium phosphate) เปนพืน้ ฐาน และมีการเติมสาร
อื่นเขาไปเพื่อคุณสมบัติพิเศษ เชน ปองกันผง
สารเคมีจบั ตัวเปนกอน ปองกันการดูดซับความ
ชื้นจนผงเคมีแข็ง รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใน
การไหลลื่นเมื่อฉีดออกไปดับไฟ
ผงเคมีแหงเปนสารดับเพลิงทีค่ ณ
ุ สมบัตใิ น
การดับเพลิงทีม่ คี วามโดดเดนเฉพาะตัว สําหรับ
ไฟประเภท B ผงเคมีแหงมีความสามารถในการ
ลมเปลวไฟ (Flame Knock-down) ไดเหนือกวา

SAFET Y LIFE 1

สารดับเพลิงชนิดอื่น
เมือ่ เทียบน้าํ หนักปอนดตอ ปอนด ผงเคมี
แหงมีประสิทธิภาพดับไฟประเภท B สูงกวา
สารดับเพลิงชนิดชนิดเทียบกันไมได สําหรับผง
เคมีแหงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต นอกจาก
ดับไฟประเภท B ไดดีแลวยังดับไฟ Class A ได
ดวยเชนกัน
สารดับเพลิงผงเคมีแหงมีใชมาตัง้ แตชว ง
ตนของทศวรรษ 1900 ชวงแรกของการพัฒนา
ผงเคมีแหง พบวา สารโซเดียมไบคารบอเนตมี
ประสิทธิภาพดับไฟ Class B เหนือกวาสารเคมี
ชนิดอืน่ (สารชนิดนีย้ งั มีใชงานอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน) ชวงทศวรรษ 1960 การพฒนาผง
เคมีแหงที่สําคัญคือ การคิดคนผงเคมีแหงชนิด
โปแตสเซียมไบคารบอนเนตหรือ“เพอรเพิล่ เค”
(Potassium Bicarbonate-“Purple-K”) ทีผ่ า น
กระบวนการเคลือบสารซิลโิ คน (เพือ่ ใหสามารถ
ใชงานกับโฟมโปรตีน) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
(Monoammonium Phosphate) สําหรับใชดบั ไฟ
Class A B และ C หรือเรียกวา ผงเคมีแหงชนิด
เอนกประสงค โปแตสเซียมคอลไรดหรือ “ซูเปอรเค” (potassium chloride-“Super-K”) และผง
เคมีชนิดใชสารยูเรียโปแตสเซียมเปนพื้นฐาน
หรือ “มอนเน็กซ”(urea-potassium based
“Monnex” ทั้งนี้ สารโปแตสเซียมคอลไรดหรือ
“ซูเปอร-เค” (Potassium Chloride-“Super-K”)
และผงเคมีชนิดชนิดใชสารยูเรียโปแตสเซียมเปน
พื้นฐาน หรือ “มอนเน็กซ” ไมเปนที่นิยมใชใน
สหรัฐอเมริกา

ทฤษฎีดับไฟของสารดับเพลิงชนิดผง
เคมีแหง (Extinguishment Theory for Dry
Chemicals)
สําหรับเพลิงไหม Class B ผงเคมีแหงทุก
ชนิดจะดับไดดแี คไหนขึน้ อยูก บั ขนาดของอนุภาค
และการแตกตัวของสารเคมีที่ใช ในทางทฤษฎี
ขนาดของอนุภาคทีเ่ ล็กกวาจะมีประสิทธิภาพดับ
ไฟทีส่ งู กวา ขนาดอนุภาคสารเคมีแหงทีถ่ อื วาดีที่

สุดในการใชงานโดยเฉลีย่ อยูท ี่ 20-25 ไมครอน
(ไมโครเมตรหรือเศษหนึง่ สวนลานเมตร) ซึ่งเล็ก
กวาเสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษยประมาณ
4-5 เทา (เสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษย
ประมาณ 100 ไมครอน) ทัง้ นี้ ขนาดอนุภาคสาร
เคมีทเี่ ล็กเกินไปจะจับตัวเปนกอนไดงา ยและนํา
ไปใชงานในเครือ่ งดับเพลิงยิกหิว้ ไดยาก สําหรับ
ผงเคมีแหงทีม่ จี าํ หนายทัว่ ไปมีขนาดอนุภาคสาร

เคมีอยูร ะหวาง 10-75 ไมครอน ความสัมพันธ
ระหวางขนาดอนุภาคสารเคมีกับประสิทธิภาพ
ดับไฟอยูท หี่ ลักการเรือ่ งพืน้ ทีป่ กคลุมเพลิงไหม
ของสารเคมี ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการดับไฟ
อนุภาคสารเคมีทเี่ ล็กกวาสามารถปกคลุมเพลิง
ไหมไดกวางกวาหรือไดพื้นที่มากกวา ทําใหดับ
ไฟไดดีกวาและเร็วกวา
ในบางกรณี เมือ่ มีการคลุมเพลิงไหมโดย
ใชผงเคมีแหงในชวงเริ่มตนการเกิดเปลวไฟจะ
ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด แตโดยทัว่ ไป
แลว แกสคารบอนไดออกไซดจะเกิดขึ้นเมื่อทํา
การดับไฟ แตมีปริมาณนอยมากและไมมีผล
กระทบใดๆ เมื่อเทียบกับปจจัยอื่นที่เกิดขึ้น
เมือ่ ผงเคมีแหงเกิดการแตกตัวจะใหความ
เย็นเนือ่ งจากจะมีไอน้าํ เกิดขึน้ ขณะทีอ่ นุภาคสาร
เคมีกําลังแตกตัว สวนอนุภาคที่เปนของแข็งจะ
ทําหนาทีป่ ดกัน้ ความรอนทีแ่ ผรงั สีจากเปลวไฟ
ลงมายังผิวหนาเชื้อเพลิง ระหวางที่ผงเคมีแหง
ปกคลุมเปลวไฟ เชื้อเพลิงจะเย็นลงจากไอน้ําที่
เกิดจากการแตกตัวและมีกระบวนการกั้นรังสี
ความรอนไมใหสัมผัสเชือ้ เพลิง ลําพังความเย็น
จากไอน้ําอยางเดียวไมเพียงพอจะทําเพลิงไหม
ดับลงไปได
คลายคลึงกับทฤษฎีทสี่ ารฮาโลเจนใชใน
การดับเพลิง กลไกหลักที่ผงเคมีแหงใชดับไฟ
Class B ไดแก การทําลายลูกโซปฏิกิริยาเคมี
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(Chain Breaking Action) การฉีดผงเคมีแหงลง
ไปทีเ่ พลิงไหมคอื การปองกันอนุมลู อิสระ (Free
Radicals) ทีเ่ กิดจากกระบวนการเผาไหมไมให
เกาะตัวเปนลูกโซปฏิกริ ิยาที่จะทําใหไฟลุกไหม
ตอไป โดยมีการวิเคราะหกนั วาเมือ่ มีการแตกตัว
ของผงเคมีแหงจะเกิดสารตัวใหมที่ทํากิริยากับ
อนุมลู อิสระโดยการยับยัง้ ไมใหเกิดอนุมูลอิสระ

เพิม่ เติมเปนการทําลายหวงโซปฏิกริ ยิ าไปในตัว
แตในบางกรณี ผิวนอกของอนุภาคผงเคมีแหงก็
ยอมใหอนุมูลอิสระเกาะตัวกันกลายเปนลูกโซ
ปฏิกิริยาเคมีได
ปรากฏการณเปลวไฟปะทุขนึ้ (Flame
Flare-Up Phenomenon)
ลักษณะทีโ่ ดดเดนอีกประหารหนึง่ ของผง
เคมีแหงคือ การปะทุของเปลวไฟซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ฉีดผงเคมีแหงไปยังเพลิงไหมทเี่ กิดจากของเหลว
ไวไฟ นักดับเพลิงทีฉ่ ดี ผงเคมีแหงจะสังเกตไดวา

มีเปลวไฟและความรอนปริมาณมากเกิดขึ้นที่
บริเวณดานหนาของผงเคมีแหงที่ฉีดออกไปซึ่ง
เปนการผสมผสานของสองเหตุการณ ไดแก ลํา
ของผงเคมีแหงทีฉ่ ดี ออกไปทีเ่ ปนอนุภาคของแข็ง
จะผลักอากาศขางหนาไปหาไฟทําใหเปลวไฟปะทุ
ขึ้นที่ปลายอีกดานหนึ่ง และอากาศก็ยังฉีดเขา
ไปในลําของผงเคมีแหงเปนกระบวนการทีค่ ลาย
กับการสงอากาศผ านคอคอด (Venturi-like
Process) ทําใหสวนผสมของไอสารเชื้อเพลิง
กับอากาศอยูในอัตราสวนที่เหมาะสม และเกิด

การไหมสมบูรณสงผลใหเกิดลูกไฟ (Fire Ball)
การเกิดเปลวไฟปะทุดงั กลาวนีเ้ ปนไปในชวงสัน้ ๆ
และมีผลกระทบตอนักดับเพลิงเพียงเล็กนอย
เนือ่ งจากเกิดในตําแหนงตรงขามกับลําผงเคมีแหง
ที่ ฉีดออกไปและจะดับดั บไปเองอย างรวดเร็ว
ในกรณีที่เปนการดับไฟในพื้นที่จํากัด (เชน ใน
อุโมงคทาํ เหมือง) ผูฉ ดี เครือ่ งดับเพลิงตองระวัง
วัตถุติดไฟไดทอี่ าจจะลุกไหมเมือ่ สัมผัสเปลวไฟ
ที่ปะทุขึ้นมา หรือเปลวไฟกระแทกกลับมาหา
ตัวผูฉ ดี
ผงเคมีแหงชนิดโซเดียมไบคารบอเนต
(Sodium Bicarbonate)
โซเดียมไบคารบอเนตเปนผงเคมีแหงทีม่ ี
ใชงานทัว่ ไป นอกเหนือจากประสิทธิภาพดับไฟ
Class B (ไฟเกิดจากของเหลวติดไฟได/ของเหลว
ไวไฟ) และไฟ Class C (เกิดจากอุปกรณไฟฟา
ที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู) ยังดับไฟ Class A ใน
ระยะเกิดเปลวไฟไดอีกดวย แตหากเปนไฟคุ
(Ember) หรือไฟไหมลึกเขาไปในเนื้อเชื้อเพลิง
Class A (Deep Seated Fire) จะไมสามารถดับ
ได เมื่อใชดับไฟที่เกิดจากไขมันปรุงอาหารจะ
ทําปกิรยิ ากับไขมันรอนนัน้ ทําใหเกิดชัน้ โฟมหนา
จากกระบวนการทําใหไขมันกลายเปนสบูเ หลว
(Saponification) ชั้นโฟมหนาที่เกิดขึ้นนี้จะทํา
หนาทีเ่ หมือนกับโฟมดับเพลิงทัว่ ไปคือกัน้ ความ
รอนกับเชื้อเพลิงออกจากกัน แตไมสามารถทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงไดเหมือนกับสารเคมีเปยก
(Wet Chemical) ซึง่ ถือวาเปนสารดับเพลิงทีไ่ มมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับดับไฟ Class K
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[ไฟเกิดจากไขมันใชปรุงอาหาร หรือไฟในครัว
(Kitchen Fire)] ทั้งนี้ ผงเคมีแหงชนิดโซเดียม
ไบคารบอเนต โดยธรรมชาติเปนดางและจะไม
กัดกรอนในการใชงานตามปกติ
ผงเคมีแหงโปแตสเซียมไบคารบอนเนต
-เพอรเพิ่ ล-เค (Potassium BicarbonatePurple-K)
ผงเคมีแหงชนิดโปแตสเซียมไบคารบอเนต
หรือเพอรเพิล่ -เค พัฒนาขึน้ มาโดยหองทดลอง
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ และไดประกาศหามใช
ชือ่ เพอรเพิล่ -เคเปนชือ่ ทางการคา มีการคนพบ
วาเกลือของโปแตสเซียมมีประสิทธิภาพดับไฟ
Class B เหนือกวาเกลือของโซเดยมหลายเทา
ตัว โดยกลาวกันวาประสิทธิภาพของผงเคมีแหง
โปแตสเซียมไบคารบอเนตเหนือกวา 50%100% ในการดับไฟเกิดจากของเหลวไวไฟ เมือ่
เปรียบเทียบกับโซเดียมไบคารบอเนต
โปแตสเซียมไบคารบอเนตโดยธรรมชาติ
เปนดางและสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยน
น้ํามันรอนเปนสบูเหลว (Saponification) เมื่อ
ฉีดลงไปในน้ํามันรอน แตก็เหมือนกับโซเดียม
ไบคารบอเนตคือไมสามารถทําความเย็นน้าํ มัน
รอนไดเหมือนสารเคมีเปยก จึงไมสามารถใช
ดับไฟ Class K ทัง้ นี้ เพอรเพิล่ ไมทาํ ใหกดั กรอน

จะเคลือบผิวหนาถานไฟคุและปดกั้นออกซิเจน
อยางไรก็ ตาม โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตจะ
ไมมีการสรางกระบวนการ Saponification เมือ่
ฉีดลงไปในน้ํามันปรุงอาหารที่รอนจัด และใน
การใชงานทัว่ ไป โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตจะ
ทําใหเกิดการกัดกรอน ดังนั้นจึงตองทําความ
สะอาดวัสดุอุปกรณหลังจากใชงานใหทั่วถึง

จากการใชงานในเกือบทุกลักษณะ
ผงเคมีแหงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
(Monoammonium Phosphate)
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือผงเคมี
แหง ABC หรือผงเคมีแหงเอนกประสงค (MultiPurpose) แตกตางจากโปแตสเซียมไบคารบอเนต
และโซเดียมไบคารบอนเนตตรงที่เปนกรดโดย
แนวทางการเลือกใชเครือ่ งดับเพลิงผง
ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพดับไฟ Class B และ
Class C ใกลเคียงกับโซเดียมไบคารบอเนต แต เคมีแหงตามมาตรฐาน NFPA 10; Annex C
โดดเดนดานดับไฟ Class A อีกดวย โดยสามารถ Fire Extinguisher Selection
 เนื่องจากมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง
เกาะติดผิวหนาเชือ้ เพลิงทีก่ ําลัง ไหม ทําใหเกิด
มี
ช
นิ
ด
สารเคมี
และการออกแบบผลิตภัณฑใหเลือก
เศษวัตถุหลอมเหลว (กรดเมตาฟอสเฟอริก) ซึง่

หลากหลาย การเลือกเครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหง
ใหเหมาะสมกับการใชงานมากทีส่ ดุ โดยจะตอง
พิจารณาอยางถีถ่ วน เครือ่ งกับเพลิงผงเคมีแหง
แบบยกหิ้วสามารถฉีดเปนลําไกล 10-30 ฟุต
(3-5 เมตร) ขึน้ อยูก บั ขนาดของถังดับเพลิงเมือ่
เทียบกับเครือ่ งดับเพลิงแกสคารบอนไดออกไซด
หรือสารสะอาด ผงเคมีแหงใชงานไดดีกวาใน
สภาพลมแรง
 เครื่ องดั บเพลิงผงเคมีแห งมี ให เลื อก
ใชงาน 2 แบบ คือ แบบสะสมแรงดัน (Stored
Pressure) และแบบทํางานดวยชองบรรจุแรง
ดัน (Cartridge Operated)
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แบบสะสมแรงดันมีใชมากที่สุด เปนถัง
ทีอ่ ดั แกส (สวนใหญเปนแกสไนโตรเจน) เขาไป
ขางในซึ่งมีผงเคมีแหงบรรจุอยู (แกสกับผงเคมี
แหงอยูในถังเดียวกัน) ซึ่งแกสไนโตรเจนซึ่งมี
ความดันจะเปนตัวผลักใหผงเคมีพงุ ออกมาเปน
ลําผานสายและหัวฉีด (บางรุนมีหัวฉีดติดถังที่
เรียกวา “Fix Nozzle” ยืนออกมาโดยไมตองใช
สายฉีด) เหมาะสําหรับสถานที่ที่ตองใชเครื่อง
ดับเพลิงบอยๆ และมีบุคคลากรที่ชํานาญการ
บรรจุสารใหมคอยบริการอยู
ขณะที่แบบทํางานดวยชองบรรจุแรงดัน
ภายในถังมีชองบรรจุผงเคมีและถังบรรจุแกส
แรงดัน (แกสคารบอนไดออกไซดอดั ) แยกออก
จากกัน เวลาใชงาน แกสแรงดันถูกสงเขาไปใน
ชองบรรจุผงเคมีแหงแลว ผลักผงเคมีแหงใหพงุ
ออกมาดับไฟผานสายและหัวฉีดเชนเดียวกัน เปน
แบบทีส่ ามารถบรรจุสารใหมไดรวดเร็วในสถานที่
หางไกลโดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ
โดยทัว่ ไป ทัง้ ผงเคมีแหงและผงแหงบรรจุ
ไวในเครื่องดับเพลิงทั้งสองแบบดังกลาว เพื่อ
สนองความตองการของผูใชงานและเพื่อความ
เหมาะสมกับอาคารสถานทีต่ อ งการปกปองซึง่ มี
ความแตกตางกัน
ทั้งนี้ มีเครื่องดับเพลิงบางแบบใชหัวฉีด
แรงสูงเพื่อเพิ่มระยะฉีด หรือเพิ่มอุปกรณการ
ทํางานลักษณะพิเศษสําหรับฉีดผงเคมีดบั ไฟใน
สถานการณหรือเงือ่ นไขซึ่งไมสามารถใชหัวฉีด
หรืออุปกรณการทํางานปกติทวั่ ไปทําการดับได
 โปแตสเซียมไบคารบอนเนตและยูเรีย
โปแตสเซียมบาคารบอเนตถูกเลือกใชงานแทน
โซเดียมไบคารบอเนต เนือ่ งจากมีความสามารถ

แบบสะสมแรงดัน

แบบทํางานดวยชองบรรจุแรงดัน

ในการดับไฟสูงกวา และหากการกัดกรอนไมใช
เงือ่ นไขสําคัญ โปแตสเซียมคลอไรดสามารถนํา
มารวมกลุมเดียวกันได (โปแตสเซียมคลอไรด
เป นสารกั ดกร อนและประสิ ทธิ ภาพดั บเพลิ ง
ไมไดเหนือกวาโปแตสเซียมไบคารบอเนต)

ผงเคมี แห ง ที่ ใช แอมโมเนี ยมฟอสเฟต
เปนพืน้ ฐาน (ผงเคมีแหงเอนกประสงค) เปนผง

เคมีแหงชนิดเดียวที่เหมาะสําหรับดับไฟ Class
A นอกเหนือจากดับไฟ Class B และ Class C
แตหลังจากใชงานจะเกิดคราบเกาะติดวัสดุอปุ กรณ
ตางๆ หากไมลา งทําความสะอาดใหทวั่ ถึงจะเกิด
การกัดกรอนได
 เมื่อใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ปองกันไฟ Class C ตองตระหนักถึงสิง่ สําคัญคือ
เศษหรือคราบของโปแตสเซียมคลอไรดมคี วาม
กัดกรอนมากกวาผงเคมีเคมีชนิดอืน่ และผงเคมี
แหงชนิดเอนกประสงคยากแกการขจัด เนือ่ งจาก
ขณะรอนจัด ผงเคมีจะออนตัวและเกาะติดกับผิว
วัสดุไดงาย แตเมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและขูดออก
ยาก ดังนัน้ ควรเลือกผงเคมีแหงชนิดอืน่ ปองกัน
ไฟ Class C โดยเลือกชนิดมีประสิทธิภาพดับไฟ
สูงแตไมกดั กรอน
ขอจํากัดการใชงานเครืองดั
่ บเพลิงผงเคมี
แหงตามมาตรฐาน NFPA 10
 เครื่องดับเพลิงที่จะทําการคัดแยกไป
ซอมบํารุงหรือทดสอบแรงดันน้าํ (Hydrostatic
Testing) ตามวาระ 6 ป ตองทําใหถังวางเปลา
 อนุญาตใหนา
ํ ผงเคมีแหงกลับมาใชงาน
ใหมได หากไดรบั การทําใหคนื สภาพดวยระบบ
ฟนฟูแบบปด และเก็บไวในที่บรรจุที่ผนึกแนน
เพื่อปองกันการปนเปอน
 กอนนํากลับมาใชงานใหม ผงเคมีแหง
ตองไดรบั การตรวจสอบอยางละเอียดและทัว่ ถึง
เพือ่ ใหสามารถระบุถงึ ชนิดสารเคมีอยางถูกตอง
ไมมีการปนเปอน และยังอยูในสภาพใชงานได
 หากมี ขอสงสัยเกี่ ยวกับชนิดสารเคมี
การปนเปอน และสภาพการใชงาน ใหกําจัดผง
เคมีแหงนั้นทิ้งไป
 เครื่ องดับเพลิงไม สามารถเปลี่ ยนไป
เปนอีกชนิดหนึง่ หรือเปลีย่ นไปใชงานแทนเครือ่ ง
ดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งได ตองใชเครื่องดับเพลิง
กับชนิดเพลิงไหมตามทีผ่ ผู ลิตกําหนดไวเทานัน้
 เครือ
่ งดับเพลิงไมสามารถนําไปใชเพือ่
วัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการดับไฟ
 การผสมผงเคมีแหง: ผงเคมีแหงเอนก
ประสงคไมสามารถผสมกับผงเคมีแหงที่มีสาร
พืน้ ฐานเปนดางได
 การใช เครื่ องดับเพลิง ผงเคมีแ หงกั บ
อุปกรณที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู (ไฟ Class C)
เชน อุปกรณบนเสาไฟที่เปยกฝน สวิทชเกียร
สายไฟฟาแรงดันสูง สวิทชบอรด เครื่องกําเนิด
หมอแปลง ฯลฯ จะทําใหเกิดอันตรายรายแรง
จากกระแสไฟฟารัว่ ผงเคมีแหงทีฉ่ ดี ออกไป เมือ่
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ผสมกับความชืน้ จะทําใหเปนทางเดินของกระแส
ไฟฟาลดความเปนฉนวนปองกันลงไป ดังนั้น
ควรหลีกเลียงการใชผงเคมีแหงกับอุปกรณที่มี
กระแสไฟฟาไหลอยู หากมีการฉีดผงเคมีแหง
ออกไปยังอุปกรณเหลานั้นใหกําจัดผงเคมีแหง
ที่ติดอยูบนอุปกรณนั้นออกไป
ผงแหง (Dry Powders)
ผงแหงตามนิยมในมาตรฐาน NFPA 10
หมายถึง ของแข็งมีลกั ษณะเปนผงหรือมีลกั ษณะ
เปนเม็ดขนาดเล็กใชสําหรับดับไฟ Class D ที่
เกิดจากโลหะติดไฟไดโดยวิธีคลุมทําใหไฟมอด
หรือการถายเทความรอน
แตความหมายของผงแหงตามมาตรฐาน
ISO 7202:2012 (en) แตกตางจาก NFPA 10
โดยในมาตรฐาน ISO 7202:2012 (en) ใชคาํ วา
ผงดับเพลิง (Extinguishing Powder) หมายถึง
สารดับเพลิงทําจากสารเคมีที่เปนของแข็งบด
ละเอียด มีสารเคมีหนึง่ ชนิดหรือมากกวาและมี
สวนผสมของสารที่ เพิ่ มเติมขึ้ นมาเพื่ อทําใหมี
คุณภาพสูงขึน้
หมายเหตุที่ 1 คําวา “ผงแหง” (Dry Powder)

ทั่วไปที่ทําใหเกิดไฟคุ) Class B และ Class C
“D” Powder: ผงทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใชดบั
ไฟทีเ่ กิดจากโลหะติดไฟได (Combustible Metal
Fires)
ทั้งนี้ เพลิงไหมที่เกิดจากโลหะติดไฟได
เปนอันตรายลักษณะพิเศษไมเหมือนกับเพลิง
ไหม Class A B หรือ C สารดับเพลิงที่ใชไดกับ
เพลิงไหมประเภทอืน่ ทัง้ หมดไมสามารถใชดบั ไฟ

บางครั้งใชสื่อถึงสารดับเพลิงชนิดพิเศษใชดับ
ไฟทีเ่ กิดจากโลหะโดยเฉพาะ และ “สารดับเพลิง
ผงเคมีแหง” (Dry Chemical Extinguishing
Agent) หมายถึง ตัวกลางใชดบั เพลิงทีอ่ ยูภ ายใต
มาตรฐานสากลนี้ [ISO 7202:2012 (en)]
หมายเหตุที่ 2 เพื่อใหเปนประโยชนใน
การระบุ Class ของเพลิงไหมทผี่ งแหงแตละชนิด
ที่ออกแบบมาเพื่อใชดับ ใหใชตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญกาํ กับไวขา งหนาคําวา Powder ซึง่ ตัวอักษร
ทีก่ าํ หนดใหใชในมาตรฐานนีร้ ะบุไวในมาตรฐาน
ISO 3941 ดังตัวอยางตอไปนี้
“BC” Powder: ผงที่ออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟ Class B [ไฟเกิดจากของเหลวหรือของแข็งที่
หลอมเหลวได และ Class C (ไฟเกิดจากแกส)]
“ABC” powder: ผงทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใช
ดับไฟ Class A (ไฟที่เกิดจากของแข็งซึ่งโดย

Class D ได โดยเฉพาะน้ําซึ่ งจะทําปฏิกิริยา
รุนแรงกับโลหะที่กําลังไหมไฟ
สารดับเพลิงสําหรับ Class D จริงๆ แลว
เปนสารที่มีอยูตามธรรมชาติ และผูผลิตไดนํา
มาแบงประเภทเปนผงแหงชนิดตางๆ หรือตัง้ ชือ่
ทางการคาของตัวเองขึ้นมา โดยผงแหงแตละ
ชนิดมีขอจํากัดที่แตกตางกันไปในการดับไฟที่
เกิดจากโลหะติดไฟได (ตัวอยางเชน แม็กนีเซียม
เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม ฯลฯ) และ
ลักษณะของโลหะที่เกิดเหตุ (ตัวอยางเชน การ
หลอมละลาย การหลอ การกลึง การบดเปนผง
ละเอียด) เอกสารขอมูลจากผูผ ลิตสารดับเพลิง
สําหรับไฟ Class D ตองนํามาพิจารณาวา ผงแหง
ชนิดใดเหมาะสมกับการใชงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ของสถานทีแ่ ตละแหง และยังจะตองพิจารณาขอ
บังคับตามมาตรฐาน NFPA ทีเ่ กีย่ วของนอกเหนือ

จาก NFPA 10 ดวย เชน มาตรฐาน NFPA 484
- Combustible Metals
สารดับเพลิง Class D ที่ใชดับไฟโลหะที่
เกิดเพลิงไหม สวนใหญจะใชสารหนัก 15 ปอนด
ตอน้าํ หนักโลหะทีก่ าํ ลังลุกไหม 1 ปอนด ผงแหง
ดับไฟ Class D จะปดกั้นออกซิเจนและดูดซับ
ความรอนดวยการจมลงไปในตัวเชื้อเพลิง เพื่อ
ทําใหเย็นลง การใชงานตองระมัดระวัง เพราะ
ผงแหงบางชนิดจะทําปฏิกริ ยิ ากับความชืน้ ทีอ่ ยู
บนพื้นหรือบริเวณรอบๆ เชื้อเพลิง
ชนิดของผงแหงดับไฟ Class D ที่ใชงาน
อยูในปจจุบันมีดังนี้
ผงแหงที่ ใชกราไฟตเปนสารพื้นฐาน
(Graphite-based Powder) กราไฟตหรือคารบอน
ซึง่ ก็คอื ถานนัน่ เอง ผงกราไฟตบดละเอียดบรรจุ
ในถังสําหรับใชชอนใหญหรือพลัว่ ตักกลบโลหะ
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ที่กําลังลุกไหม และยังมีแบบบรรจุถังดับเพลิง
แบบยกหิ้ วด วย ผงแห ง กั บเพลิ งชนิ ดนี้ จะนํา
ความรอนออกจากเชื้อเพลิงเพื่อลดอุณหภูมิให
ต่ํากวาจุดที่จะทําใหเกิดการลุกไหมตอเนื่อง
ผงแหงทีใ่ ชเกลือเปนสารพืน้ ฐาน (Saltbased Dry Powder) เกลือก็คือโซเดียมคลอไรด
มีชนิดบรรจุในถังดับเพลิงขนาด 30 ปอนดทั้ง
แบบยกหิ้วและลอเลื่อน และยังมีแบบบรรจุใน
ภาชนะสําหรับตักไปกลบเพลิงไหม ผงแหงชนิด
นี้จะกอตัวเปนเปลือกหุมโลหะที่ไหมไฟ ปดกั้น
ออกซิเจนและไลความรอนจากเพลิงไหมออกไป
ผงแหงที่ใชทองแดงเปนสารพื้นฐาน
(Copper-based Dry Powder) ใชทองแดงบริสุทธิ์
ผลิตขึน้ มาเพือ่ ดับไฟไหมโลหะลิเธียมโดยเฉพาะ
มีขนาดบรรจุถัง 30 ปอนด ทั้งแบบยกหิ้วและ
ลอเลือ่ น ทัง้ นีใ้ ชแกสอารกอนเปนตัวผลักดันสาร
เนือ่ งจากแกสไนโตรเจนจะทําปฏิกริ ยิ ากับลิเธียม
ทําใหเกิดอัลลอยสติดไฟได
สําหรับสารดับเพลิงสําหรับไฟ Class D
ชนิดอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ลาวไปขางตนมีใชกบั
เชื้อเพลิง Class D และ/หรือสิ่งแวดลอมที่เกิด
เพลิงไหมทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว ดังนัน้ จึงตองระบุ
อันตรายทีถ่ กู ตองกอนตัดสินใจเลือกสารดับเพลิง
ที่ เหมาะสมกั บเชื้ อเพลิ งและลั กษณะการเกิด
เพลิงไหม ทางทีด่ คี วรปรึกษาผูผ ลิตสารดับเพลิง
ชนิดพิเศษเหลานีเ้ พือ่ ใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การใชงานผงแหงดับไฟ Class D
การใชงานผงแหงในการดับไฟ Class D
โดยปกติทั่วไปแลวจะตองฉีดสารออกไปเบาๆ

เชือ้ เพลิงไหมทะลุผงแหงขึน้ มา โดยตองฉีดสาร
เพิม่ เติมลงไป ตองไมทกึ ทักเอาเองวาไฟดับสนิท
ลงไปแลวจนกวาจะสังเกตและตรวจสอบจนแนใจ
เมือ่ ไฟดับลงไปแลว ใหเคลือ่ นยายเศษเชือ้ เพลิง
ออกไปอยางระมัดระวัง
ผู ผ ลิ ตผงแห ง สําหรั บ ดั บ ไฟ Class D
สวนใหญ จะกําหนดอัตราสวนของผงแหงทีใ่ ชกบั
ขนาดของเพลิงไหม (น้ําหนักของโลหะที่เปน
เชื้อเพลิง) ขึ้นอยูกับการทดสอบ ซึ่งอัตราสวน
การใชงานอาจสูง 15 ปอนด (น้ําหนักของสาร
ดับเพลิง) ตอ 1 ปอนด (น้าํ หนักของโลหะ Class
D ที่กําลังลุกไหม) ซึ่งจะมีปายบอกอัตราสวน
การใชงานบนปายทีต่ ดิ อยูบ นตัวเครือ่ งดับเพลิง
การติ ด ตั้ งผงแห งป องกั นเพลิ งไหม
Class D ตามมาตรฐาน NFPA 10 (NFPA 10;
Installations for Class D Hazards)
 ใหใชเครื่องดับเพลิงหรือสารดับเพลิง
Class D สําหรับดับไฟที่เกิดจากหรือเกี่ยวของ
กับโลหะติดไฟได
 เครือ
่ งดับเพลิงหรือทีบ่ รรจุสารดับเพลิง
ใหตั้งหางจากจุดที่อาจเกิดเพลิงไหม Class D
ไมเกิน 75 ฟุต (23 เมตร)
 เครือ
่ งดับเพลิง (ชนิดยกหิว้ ) หรือทีเ่ ก็บ
สารดับเพลิงสําหรับเพลิงไหม Class D ตองมีไว
ในสถานที่ทํางานที่มีการใชงานหรือเกี่ยวของ
กับโลหะติดไฟไดไมวาจะเปนผงละเอียด เกล็ด
ชิน้ สวนทีข่ ดู ออกมา แผนบาง หรือทีม่ ขี นาดและ

เพื่อใหสารกลบเพลิงไหมจนมิดหรือคลุมพื้นที่
เพลิงไหมทงั้ หมดไวอยูภ ายใตกองผงแหง ผูใ ชผง
แหงตองระมัดระวังไมใหมีความชืน้ รอบๆ พืน้ ที่
เพลิงไหมซงึ่ อาจสัมผัสกับโลหะทีก่ าํ ลังลุกติดไฟ
ได เมือ่ คลุมพืน้ ทีเ่ พลิงทัง้ หมดแลว ผูป ฏิบตั งิ าน
ตองเฝาระวังและสังเกตจุดไหม (Hot Spots) ซึง่

ลักษณะใกลเคียงกัน
 ขนาดของเครื่องดับเพลิงหรือที่บรรจุ
สารดับเพลิง Class D ใหพิจารณาจากพื้นฐาน
ของโลหะติดไฟไดทมี่ อี ยูท งั้ ขนาดของผงหรือเม็ด
พื้นที่ครอบคลุม และขอแนะนําอื่นๆ ของผูผลิต
ทีเ่ ปนขอมูลไดจากการทดสอบซึง่ มีการควบคุม
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เพลิงไหม Class D เกิดจากโลหะติดไฟ
ไดจะเกี่ยวของกับโลหะในหลายรูปแบบ ทั้งผง
ละเอียด เกล็ด ชิ้นสวนที่ขูดออกมา แผนบาง
หรือในสถานะของเหลวซึง่ เผาไหมแลวใหอณ
ุ หภูมิ
สูงมาก และสามารถทําใหสารดับเพลิงทั่ วไป
แตกตัวแลวเกิดปฏิกริ ยิ าไมพงึ ประสงค ทัง้ นี้ ตอง
เลือกใชผงแหงทีผ่ า นการทดสอบและอยูใ นบัญชี
รายชื่อสารที่ไดการรับรองใหใชดับไฟ Class D
ในการใชงานใหคาํ นึงถึงอัตราสวนตอขนาดของ
เพลิงไหมตามคําแนะนําของผูผลิตที่ไดจาการ
ทดสอบ รวมทัง้ ใหใชอปุ กรณและวิธกี ารทีผ่ ผู ลิต
กําหนดไว
 ผงแหง ที่ บรรจุไวในถังเก็บสําหรับใช
พลั่วตักกลบเพลิงไหม Class D ตองเติมใหเต็ม
และมีฝาปดอยูตลอดเวลา
 ผงแหงที่ เปยกชื้ นตองนําออกไปและ
เปลี่ยนผงแหงใหมเขามาแทนที่
ขอแนะนําการใชผงแหงตามมาตรฐาน
NFPA 10
 สารดับเพลิงประเภทผงแหงใชดับไฟ
ที่เกิดจากโลหะติดไฟไดแตละชนิด ซึ่งผงแหง
แตละชนิดใชดับไดเฉพาะไฟที่เกิดจากโลหะที่
ผูผลิตระบุไวเทานั้น โดยผูใชตองปฏิบัตติ ามคํา
แนะนําของผูผ ลิตอยางเครงครัด ซึง่ วิธใี ชงานจะ
แตกตางกันไปขึน้ อยูช นิดและลักษณะของผงแหง


และโลหะติดไฟ ทั้งนี้ ตองใหผงแหงคลุมเพลิง
ไหมอยางทัว่ ถึงและในปริมาณมากพอทีจ่ ะทําให
ไฟมอดลงไปได
 หลั งจากกลบเพลิ งไหม จนทั่ วถึงแลว
สังเกตจุดทีผ่ งแหงเกิดการไหม (Hot Spots) ซึง่
เปนจุดทีโ่ ลหะไหมทะลุผงแหงขึน้ มา ผูท าํ หนาที่
ดับไฟจะตองฉีดหรือตักผงแหงกลบจุดไหมนั้น
เพิ่มเติมลงไป
 เมื่อไฟเริ่มมอด ไมตองฉีดผงเพิ่มเติม
ปลอยทิง้ ไวใหโลหะทีไ่ หมไฟเย็นตัวลง เมือ่ โลหะ

เย็นลงแลวจึงกําจัดทิง้ แลวจัดการทําความสะอาด
บริเวณนั้น
 ขณะฉีดหรือตักผงเคมีหลบเพลิงไหม
ใหทาํ ดวยความนุม นวลและระมัดระวัง หลีกเลีย่ ง
การทําใหเปลวไฟกระจาย (ตองระลึกไวเสมอวา
เพลิงไหมจากโลหะที่ เปนผงละเอียดหรือเปน
โลหะอัลลอยชิ้นเล็กๆ เมื่อเกิดความชื้น เปยก
น้าํ หรือชุม น้าํ มันหลอลืน่ ทีม่ นี า้ํ ผสมหรือผิวหนา
เปยกน้าํ จะลุกไหมอยางรวดเร็วและรุนแรง โดย
โลหะติดไฟไดเปนวัตถุระเบิดตามธรรมชาติ ซึง่

เมือ่ เกิดความรอนถึงขีดสุด ผูท ําหนาทีด่ บั ไฟจะ
ไมสามารถเขาไปใกลเพือ่ ฉีดหรือกลบผงแหงได
ตามทีต่ อ งการ) จากนัน้ ใหเติมผงแหงลงไปตาม
ความจําเปน โดยเฉพาะจุดที่ไฟทะลุขึ้นมา
 ผงแหงดับไฟ Class D มีจา
ํ หนายชนิด
บรรจุถงั ดับเพลิงยกหิว้ แบบทํางานดวยชองบรรจุ
แกส (Cartridge Operated) ขนาด 30 ปอนด
(14 ก.ก.) และชนิดถังลอเลือ่ นแบบทํางานดวย
ชองบรรจุแกสขนาด 150 ปอนด (68 ก.ก.)
และ 350 ปอนด (159 ก.ก.) สําหรับชนิดถัง
ดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน (Stored Pressure)
มีขนาด 30 ปอนด (14 ก.ก.)
 ผงแห ง ที่ เ ป น ส ว นผสมของโซเดี ย ม
คลอไรดพรอมสารตัวเติม (Additives) เพื่อให
ผงแหงสามารถเคลือ่ นไหวไดอยางอิสระแลวไป
เกาะตัวเปนเปลือกครอบเชือ้ เพลิง และยังมีการ
เติมสารประเภทเทอรโมพลาสติกเพือ่ รัดอนุภาค
ของโซเดี ยมคลอไรด ให เป นมวลของแข็ งเมื่ อ
ฉีดลงไปบนโลหะทีก่ ําลังลุกไหม
 ผงแหงแตละชนิดใชดับไฟ Class D ที่
เกิดจากโลหะติดไหมไดเฉพาะชนิด ผูใ ชงานตอง
ปรึกษาผูผ ลิตวา ผงแหงชนิดใดสามารถดับไฟที่
เกิดจากโลหะติดไฟไดชนิดใดบาง เพราะหาก
ใชงานไมถกู ตองจะไมสามารถดับไฟสําเร็จ และ
ในบางกรณีอาจเกิดอันตรายอีกดวย
 เมื่ อฉีดผงแหง ออกมาเต็มที่ (หัวฉีด
เปดสุด) ถังดับเพลิงชนิดยกหิ้วสามารถฉีดผง
แหงไดในระยะ 6-8 ฟุต (1.8-2.4 เมตร)
 วิธก
ี ารฉีดเครือ่ งดับเพลิงผงแหงขึน้ อยู
ชนิดของโลหะทีเ่ ปนเชือ้ เพลิง ปริมาณทีเ่ กิดการ
ลุกไหม และลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิง
ในกรณีเพลิงไหมรอ นจัด เริม่ ตนการฉีดดวยการ
เปดหัวฉีดใหสดุ แลวฉีดออกไปเต็มทีใ่ นระยะฉีด
สูงสุด เมื่อเริ่มควบคุมเปลวไฟได ใหปดวาลว
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ที่ดับได Class B และ C กับชนิดเอนกประสงค
ดับได Class A B และ C ขณะที่ผงแหงดับไฟได
เพียง Class เดียว คือ Class D ซึ่งเกิดจากจาก
หรือเกี่ยวของกับโลหะติดได เชน แม็กนีเซียม
เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม ฯลฯ ยิ่งไป
กวานัน้ ผงแหงชนิดใดชนิดหนึง่ สามารถดับไฟที่
เกิดจากโลหะติดไฟไดเฉพาะชนิดเทานั้น โดย
ผูผลิตจะระบุใหผูใชทราบวา ผงแหงชนิดใดใช
ดับไฟที่เกิดจากโลหะชนิดไหนได และผูใชตอง
ปฏิบตั ิตามอยางเครงครัด
ตัวอยางผลิตภัณฑสารดับเพลิงผงแหง
ดับไฟ Class D
ANSUL MET-L-X POWDER (Sodium
Chloride) Fire Extinguisher
ใชดับไฟที่เกิดจากการลุกไหมของโลหะ
ติดไฟได อาทิ แม็กนีซียม โซเดียม (ที่หกลน
หรืออยูในความลึกของที่บรรจุ ) โปแตสเซียม
โซเดียมโปแตสเซียมอัลลอยลส ยูเรเนียม และ
ผงอะลูมิเนียม
วิธีใชงาน ดึงสลักแลวจับสายฉีดใหมั่น
หันหัวฉีดออกจากตัว จากนัน้ ดึงสลักทีอ่ ยูใ ตคนั
บีบออก ยกถังดับเพลิงขึน้ ดวยมือจับ แตยงั ไมฉดี
ผงแหงออกมา ถือหัวฉีดเหนือกองไฟ ความยาว

หัวฉีดสวนหนึงแลวเดินเขาไปฉีดในระยะประชิด
่
จากนัน้ ฉีดผงแหงออกมาเบาๆ แตหนักแนน ให
ผงแหงคลุมเชือ้ เพลิงอยางทัว่ ถึง เนือ่ งจากหัวฉีด
เครือ่ งดับเพลิงผงแหงสามารถเรงหรือลดอัตราการ
ฉีดสารได ผูใชเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ตองศึกษา
จากผูผลิตและฝกซอมจนเกิดความชาญเพื่อให
สามารถดับไฟ Class D ทีถ่ อื วายากและซับซอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ถังบรรจุสารดับเพลิงผงแหง (Bulk Dry
Powder Agent) ผงแหงบรรจุถังหรือภาชนะอื่น
สําหรับใชพลั่ วตักกลบเพลิงไหมมีแบบถังเล็ก
ขนาด 40 ปอนด (18 ก.ก.) และ 50 ปอนด
(23 ก.ก.) และแบบถังใหญขนาด 350 ปอนด
(159 ก.ก.)
 ผงแหงชนิดโซเดียมคลอไรดยังมีชนิด
พิเศษทีเ่ รียกวา G1 โดยใชผงกราไฟตบดละเอียด
และสารประกอบฟอสฟอรัสผสมลงไปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดับไฟใหสงู ขึน้ เพลิงไหม Class D
ที่ใชผงแหงโซเดียมคลอไรดดับโดยการใชพลั่ว
ตักกลบ สามารถใชผงแหง G1 แทนได แตใหใช
มือแทนพลั่ ว เมื่ อผงแหง G1 กลบเพลิงไหม


ความรอนจะทําใหสารฟอสฟอรัสที่ผสมอยูนั้น
กลัน่ ตัวเปนไอแลวคลุมเชือ้ เพลิงไวปอ งกันไมให
อากาศ (ออกซิเจน) เขาถึงโลหะที่ลุกไหม และ
กราไฟต ซึ่ งเปนตั วนําความร อนที่ ดีจะถ ายเท
ความรอนออกไปจนโลหะที่ไหมไฟมีอุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดติดไฟ (Ignition Point)
 ผงแหงแตละชนิดสามารถดับไฟทีเ่ กิด
จากโลหะติดไฟไดเฉพาะชนิดที่ผูผลิตกําหนด
ใหใชเทานัน้ ไมมผี งแหงชนิดใดสามารถดับไฟที่
เกิดจากโลหะติดไฟไดทกุ ชนิดหรือเอนกประสงค
ดังนัน้ จะตองไมสับสนระหวางผงแหงกับผงเคมี
แหงตามมาตรฐานนี้ (NFPA 10) ซึง่ ผงเคมีแหง
สามารถดับไฟ Class A B C โดยมีชนิดพื้นฐาน

ของสายฉีดรวมสวนขยาย 6 ฟุต พยายามให
หัวฉีดอยูในตําแหนงที่สามารถฉีดสารออกมา
ไอยางเต็มทีไ่ มติดขัดหรือมีสงิ่ ดีขวาง อยาลืมวา
เครื่องดับเพลิงออกแบบมาใหทํางานไดดีเมื่อ
อยูใ นลักษณะตัง้ ขึน้ ดังนัน้ จึงตองใหถงั ดับเพลิง
ตั้ งตรง หามใหถั งอยู ในแนวนอนหรื อใชแขน
ประคองไว หากถังหนักเกินไปสําหรับคนฉีด ให
ตัง้ ถังลงบนพืน้ ดานหนาเพือ่ ฉีดสาร
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เมื่อเล็งหัวฉีดไปยังเปาหมายแลวใหบีบ
คันปลอยสาร โดยทําชาๆ แตมนั่ คง การกระทํา
ลักษณะนีผ้ งแหงจะถูกดันออกมาจากถัง ขัน้ ตอน
ตอไปใหฉดี ผงแหงลงบนผิวหนาเชือ้ เพลิง (โลหะ)
โดยฉีดโปรยเปนชั้นบางๆ กอนแลว เพิ่มความ
หนาของชั้นผงแหง ควบคุมจังหวะและน้ําหนัก
การฉีดใหดอี ยาใหชนั้ ผงแหงแตกกระจาย ฉีดจน
ชั้นมีความหนามากวา 1 นิ้ว เมื่อทําเสร็จแลว
ใหปดเครือ่ งดับเพลิง
ตามปกติทั่วไปเครื่องดับเพลิง Class D
ชนิดเกลือสามารถฉีดในแนวราบไดไกล 6-8
ฟุต และหากใชขนาด 30 ปอนด จะฉีดตอเนือ่ ง
ไดประมาณ 28 วินาที แตความสําคัญของการ
ฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดนี้คือ ตองทําชั้นผงแหง
เปนแนวยาวเพือ่ ขวางกัน้ เชือ้ เพลิงกับออกซิเจน
เมือ่ ผงแหงคลุมเชือ้ เพลิงจนมิด ออกซิเจนจะไม
สามารถเขาถึงได จึงเปนการตัดองคประกอบ
การเกิดไฟออกไป ไฟจะเริม่ มอดและดับในทีส่ ดุ
สําหรับผงเกลือ เมือ่ คลุมทับเชือ้ เพลิงจะ
ดูดซับความรอนไวกบั ตัวจนทําใหแหงและกรอบ
ซึง่ จะไลทงั้ ความรอนและออกซิเจนออกไปพรอม
กันดวย เมือ่ เพลิงไหมขาดออกซิเจนและมีความ
รอนลดลง ในไมชาก็จะมอดดับลงไปจนไมเกิด
ปฏิกิริยาใดๆ ตามมา
จุดออนของเครื่องดับเพลิงชนิดนี้คือ มี
น้ําหนักมากเกิน ถังดับเพลิงขนาด 30 ปอนด
เมือ่ รวมผงแหงทีบ่ รรจุเขาไปดวยจะหนักประมาณ
53 ปอนด ซึ่งไมเหมาะจะนําไปใชดับไฟทั่วไป
ในลักษณะของเครือ่ งดับเพลิงชนิดเอนกประสงค
(A-B-C) จะตองนําไปใชดบั ไฟ Class D เทานัน้
และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
Amerex 30 lbs Class D Copper Powder
Fire Extinguisher
ถังดับเพลิง Class D ขนาด 30 ปอนด
เหมาะสําหรั บ ใช กั บ ไฟไหม โลหะขนาดใหญ
ผลิตภัณฑของ Amerex รุน 571 ชนิดผงทองแดง
พัฒนาขึน้ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ (Navy 125S)
สําหรับดับไฟไหมโลหะลิเธียมและลิเธียมอัลลอยส
ผงทองแดงสามารถทําใหไฟมอดลงโดยการดูดซับ
และขับไลความรอน โดยเปนสารดับเพลิงชนิด
เดียวเทานัน้ ทีส่ ามารถดับไฟไหมลเิ ธียมได วิธใี ช
ใหฉีดเปนชั้นแนวตั้งแลวคอยๆ กอเปนชั้นรูป
สามมิตคิ ลุมอยูเ หนือเชือ้ เพลิงตามแนวยาวของ
เปลวไฟ
โลหะลิเธียมทีล่ กุ ติดไฟมีทงั้ ชนิดทีเ่ ปนผง
โลหะใชในหองทดลองและทีผ่ สมอยูใ นแบตเตอรี่

อุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ
ทั้งนีเ้ ครื่องดับเพลิง Class D รุนนีม้ ีสวน
ขยายเปนหัวฉีดแรงดันต่ําใหการฉีดที่นิ่มนวล
(Soft Flow) ปองกันผงโลหะ เปลวไฟ และแกส
พิษตางๆ ฟุงกระจายขึ้นมาทําอันตรายคนฉีด
อีกทั้งการฉีดเบาๆ จะทําใหสารดับเพลิงกอตัว
เปนชั้นเหนือผิวเชื้อเพลิงไดงายขึ้น
Ansul Lith-X Class D Extinguisher
Powder
คนคิดและพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใชดบั ไฟไหม
ลิ เธี ยม และโลหะชนิ ดอื่ นๆ ทั้ งแม็ ก นี เซี ยม
โซเดียม โปแตสเซียม ซึ่งรวมไปถึงสารที่มีสวน
ผสมของเซอร โ คเนี ย ม ยู เ รเนี ย ม โซเดี ย ม
โปแตสเซียม อัลลอยลส ผลิตจากสารพื้นฐาน
ทีเ่ ปนกราไฟท (คารบอน) ชนิดพิเศษพรอมสวน
ผสมเพื่อใหสารเคลื่อนไหวอิสระ และไมทําให
เกิดการแข็งตัวเหมือนสารโซเดียมคลอไรด แตมี
คุณสมบัตใิ นการดูดซับและไลความรอนทัดเทียม
กัน ขนาด 45 ปอนด (22.2 ก.ก.) เพียงพอ
สําหรับดับไฟไหมโลหะขนาดใหญได แตตองมี
ผูปฏิบัติงานจํานวนที่เพียงพอเพราะถังมีขนาด
ใหญและหนักมากไมสามารถปฏิบตั งิ านไดดว ย
ตัวคนเดียว
สําหรับสารดับไฟ Class D ชนิดกราไฟท
ยังมีชนิดบรรจุกระปองใหเลือกใชสาํ หรับดับไฟ
ไหมโลหะขนาดเล็กโดยใชชอนตักผงแหงกลบ
เชือ้ เพลิงเพือ่ ตัดอากาศ (ออกซิเจน) และดูดซับ
ความรอนไปพรอมกั น เริ่ มตนใหโรยสารดับ
เพลิงบางๆ จากนัน้ เพิม่ ความหนาของชัน้ ผงแหง
ใหไดไมตา่ํ กวา 1 นิว้ หรือใหหนาถึง 2 นิว้ (5.0
ซ.ม.) แลวปลอยทิง้ ไวประมาณครึง่ ชัว่ โมง ไฟจะ

ดับสนิท ระหวางนัน้ ใหคอยควบคุมไมใหชนั้ ของ
ผงแหงเกิดรอยแยกที่ จะทําใหไฟลุกติดขึ้ นมา
ใหมได พยายามเติมสารไปที่จุดมีแนวโนมจะ
เกิดรอยแตก
สําหรับพนักงานหรือผูป ฏิบตั กิ ารสารเคมี
หากไมมั่ นใจวาสามารถดับไฟประเภท D ได
หรือไมกลาลงมือ ใหกดสัญญาณเตือนหรือแจง
หนวยดับเพลิงรับทราบ จากนั้นรีบออกมาจาก
ที่เกิดเหตุโดยเร็ว
สวนผูไมเกี่ยวของในการดับไฟประเภท
D ใหอยูจากเพลิงไหมในระยะปลอดภัยคือ ไม
นอยกวา 75 ฟุต (22.5 เมตร) จากจุดเกิดเหตุ
อันตรายอีกประการหนึง่ ของไฟประเภท
D คือ ความไมรูของคนทั่วไปวา ไฟประเภท D
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คืออะไร พิจารณาจากอะไร และจะใชเครื่องดับ
เพลิงชนิดใดมาใหดับ ประเด็นนากังวลไดแก
เมื่ อไมรู หรือแยกแยะไมออกระหวางไฟทั่ วไป
กับไฟประเภท D จะทําใหใชสารดับเพลิงผิด
ประเภท โดยเฉพาะหากใชน้ําสาดไประเภท D
ถือวาอันตรายมากเพราะจะทําใหไฟลุกแรงหรือ
ระเบิดออกมากลายเปนไฟขนาดใหญหรือเกิด
การระเบิดมี สะเก็ ดเศษโลหะพุ งกระจายออก
มารอบทิศทาง อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได
กรณีจะใชน้ําดับไฟ Class D ตองเปน
ชนิดฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) อาจผสม
สารดู ด ซั บ ความร อนเข า ไปด วยก็ ได ซึ่ ง ลด
ความเสี่ยงจะเกิดปฏิกิริยาได โดยไฟจะคอยๆ
มอดลงไปและดับสนิทภายในเวลา 10-20 นาที
ขึน้ อยูก ับขนาดของเพลิงไหม
บทสรุป
ผงเคมีแหง (Dry Chemicals) กับผงแหง
(Dry Powders) เปนสารดับเพลิงที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันคือเปนสารที่เปนของแข็งบดเปน
ผงละเอียดสําหรับใชฉดี ไปยังเพลิงไหมเพือ่ ยับยัง้
การลุกลามและทําใหไฟมอดดับลงไป
มาตรฐาน ISO และมาตรฐานยุโรปจัดให
เปนสารดับเพลิงกลุมเดียวกัน เรียกวา “ผงดับ
เพลิ ง” (Extinguishing Powders) [อ างอิ ง
มาตรฐาน ISO 7202:2012(en)] แตมาตรฐาน
ของสหรัฐฯ (NFPA 10: Standard for Portable
Fire Extinguishers) แยกเปนคนละประเภทกัน
ผงดับเพลิง (Extinguishing Powders)

ตามมาตรฐานสากล ISO และมาตรฐานยุโรป
(en) รวมเอาทัง้ ผงเคมีและผงแหงเขาไวดว ยกัน
โดยจะใชตัวอักษรระบุประเภทของเพลิงไหมไว
ขางหนาคําวา Power เพือ่ บอกใหรวู า ผงแหงนัน้
ใชดับไฟระเภทใด
ตัวอยางเชน
“BC” Powder: ผงที่ออกแบบมาเพื่อใช
ดับไฟ Class B (ไฟเกิดจากของเหลวหรือของแข็ง
ทีห่ ลอมเหลวได) และ Class C (ไฟเกิดจากแกส)
“ABC” Powder: ผงทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใช
ดับไฟ Class A (ไฟที่เกิดจากของแข็งซึ่งโดย
ทั่วไปทําใหเกิดไฟคุ) Class B และ Class C
“D” Powder: ผงทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใชดบั
ไฟทีเ่ กิดจากโลหะติดไฟได (Combustible Metal
Fires)
สําหรับมาตรฐาน NFPA 10 ทีว่ งการดับ
เพลิงบานเราใชอางอิงแยกชนิดชัดเจนระหวาง
ผงเคมีแหงที่ใชดับไฟ Class B Class B C และ
Class A B C (เอนกประสงค) กับผงแหงที่ใช
สําหรับดับไฟ Class D เทานั้น ซึ่งรายละเอียด

ทั้งหมดไดเขียนอธิบายไวขางตน
สาระสําคัญที่พึงตระหนักไวก็คือ ผงเคมี
แหงกับผงแหงใชแทนกันไมได แมในมาตรฐาน
ISO ซึ่งไมไดแยกประเภทออกจากกัน แตก็มี
รหัสบอกวา ผงชนิดใดใชดบั ไฟประเภทไหน จะ
ใชงานนอกเหนือตามที่ระบุไวไมได เทียบกับ
มาตรฐาน NFPA 10 คือ ใหใชของใครของมัน
ผงเคมีแหงเปนสารเคมีคนละกลุมกับแผงแหง
(ตามชื่อกํากับไว) จะนําไปใชดับไฟ Class D
ไมได และผงแหงจะนํามาใชดับไฟ Class อื่นที่
ไมใช Class D ก็ไมไดเชนเดียวกัน นั่นคือ ไฟ
จะไมดับ เปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน
ในบางกรณีอาจเปนอันตรายและทําใหเกิดไฟ
ลุกลามได
จํางายๆ ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
ใชดับไฟ Class A B C ขึ้นอยูกับชนิดของสาร
พืน้ ฐานทีใ่ ชผลิต สวนผงแหง (Dry Powders) ใช
ดับเฉพาะไฟ Class D เทานั้น ซึ่งผงแหงแตละ
ชนิดจะใชงานไดเฉพาะกับไฟที่ เกิดจากโลหะ
ชนิดที่ผูผลิตแนะนําหรือกําหนดไวเทานั้น โดย
เปนไปตามมาตรฐาน NFPA 10 ทีอ่ งคกรดับเพลิง
สวนใหญหรือเกือบทัง้ หมดในบานเราใชอางอิง
สวนผงดับเพลิง (Extinguishing Powders) ทีร่ วม
เอาผงเคมีแหงและผงแหงไวดว ยกันนัน้ ใหถอื วา
เปนความรูเ สริมเนือ่ งจากวงการดับเพลิงบานเรา
สวนใหญไมไดอางอิงมาตรฐานสากล ISO หรือ
มาตรฐานยุโรป
และขอย้าํ ไวตรงนี้ ทัง้ ผงเคมีแหงและผง
แหงมีการแบงยอยลงไปอีกหลายชนิดยอยตาม
สารเคมีที่ใชและกรรมวิธีการผลิตซึ่งแตละ
ชนิดยอยมีคณ
ุ สมบัติทแี่ ตกตางกันออกไป มี
ความสามารถหรือประสิทธิภาพไมเหมือนกัน
ดังนัน้ จะตองศึกษาและทําความเขาใหถถี่ ว น
วาผงเคมีแหงหรือผงแหงชนิดยอยใดใชดบั ไฟ
ประเภทไหน หรือไฟลักษณะอยางไร ทัง้ นี้ เพือ่
ใหการดับไฟประสบความสําเร็จตามทีไ่ ดตงั้
เปาหมายหรือวางแผนไว
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