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ยังมีพี่ๆ นองๆ นักดับเพลิงถามมา
เปนระยะเกี่ยวกบัผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
กับผงแหง (Dry Powders) วา ท้ังสองชนิดเปน
ประเภทเดียวใชหรือไม ใชดับไฟ Class อะไร
ไดบาง มีวิธีใชงานเหมือนกันหรือเปลา

ความจริงแลว ไมเพียงแตนักดับเพลิง
บานเราเทานั้นท่ียังมีความสับสนเกี่ยวกับสาร
ดับเพลิงท้ังสองชนดินี ้แมแตนกัดับเพลิงฝร่ังเอง
ถาไปอานมาตรฐานของยุโรปหรือ ISO จะแยก
ความแตกตางไมไดเลย เพราะมาตรฐานยุโรป
และ ISO ไมแยกประเภทเปนผงเคมีแหงหรือ
ผงแหง โดยมาตรฐาน ISO 7202:2012(en) ใช
คําวาผงดับเพลิง (Extinguishing Powders) ซึ่ง
หมายถงึท้ังผงเคมีแหงและผงแหง พดูงายๆ คือ
เขาจัดใหเปนสารดับเพลิงชนิดเดียวกันนั่นเอง
เวลาขายเขาจะระบวุาผงแหงนัน้เปนเคมีชนดิใด
ดับไฟ Class ใดไดบาง เชน เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว
ผงแหงชนิด Ammonium Phosphate Chemical
Powder สําหรับดับไฟ Class ABC เทียบกับ
บานเราก็คือผงเคมีแหงเอนกประสงค (แตไฟ

Class C ของยุโรปหรือ ISO เปนไฟท่ีเกิดจาก
แกส ไมใชไฟไหมอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐาน
NFPA) หรือชนดิ Sodium bicarbonate Chemical
Powder สําหรับดับไฟ Class BC ถาเปนผงแหง
สาํหรับดับไฟประเภทดี เขากจ็ะระบใุชเลยลงไป
เลยวาเปน Dry Powders for Class D Fire ซึง่จะ
แยกออกเปนชนดิของสารเคมีสาํหรับดับไฟท่ีเกดิ
การการลุกไหมของโลหะติดไฟไดแตละประเภท
เชน แม็กนีเซียม ไททาเนียม แมงกานีส ฯลฯ

แตดวยเหตุท่ีวงการดับเพลิงบานเราอางอิง
มาตรฐานฝงอเมริกาคือ NFPA เปนสวนใหญ
หรือเกือบท้ังหมด ก็ตองทําความเขาใจกันวา
ตามมาตรฐาน NFPA 10 วาดวยเคร่ืองดับเพลิง

ระบุชัดเจนวา ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
กับผงแหง (Dry Powders) แยก ออกเปนคนละ
ชนิดกัน ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังตอไปนี้

ผงเคมแีหง (Dry Chemicals)
นยิามตามมาตรฐาน NFPA 10: Standard

for Portable Fire Extinguishers ผงเคมีแหง
(Dry Chemicals) หมายถงึ ผงเคมีประกอบ ดวย
อนุภาคขนาดเล็กมาก โดยท่ัวไปเปนสารเคมีท่ี
มีโซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)
โปแตสเซยีมไบคารบอเนต (potassium bicar-
bonate) หรือแอมโมเนียมฟอสเฟต (ammo-
nium phosphate) เปนพืน้ฐาน และมีการเติมสาร
อ่ืนเขาไปเพื่อคุณสมบัติพิเศษ เชน ปองกันผง
สารเคมีจบัตัวเปนกอน ปองกนัการดูดซบัความ
ชื้นจนผงเคมีแข็ง รวมท้ังเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใน
การไหลล่ืนเม่ือฉีดออกไปดับไฟ

ผงเคมีแหงเปนสารดับเพลิงท่ีคุณสมบติัใน
การดับเพลิงท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัว สาํหรับ
ไฟประเภท B ผงเคมีแหงมีความสามารถในการ
ลมเปลวไฟ (Flame Knock-down) ไดเหนอืกวา
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สารดับเพลิงชนิดอ่ืน
เม่ือเทียบน้าํหนกัปอนดตอปอนด ผงเคมี

แหงมีประสิทธิภาพดับไฟประเภท B สูงกวา
สารดับเพลิงชนิดชนดิเทียบกนัไมได สาํหรับผง
เคมีแหงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต นอกจาก
ดับไฟประเภท B ไดดีแลวยังดับไฟ Class A ได
ดวยเชนกัน

สารดับเพลิงผงเคมีแหงมีใชมาต้ังแตชวง
ตนของทศวรรษ 1900 ชวงแรกของการพฒันา
ผงเคมีแหง พบวา สารโซเดียมไบคารบอเนตมี
ประสทิธิภาพดับไฟ Class B เหนอืกวาสารเคมี
ชนดิอ่ืน (สารชนดินีย้งัมีใชงานอยางแพรหลาย
ในปจจบุัน) ชวงทศวรรษ 1960 การพฒนาผง
เคมีแหงท่ีสําคัญคือ การคิดคนผงเคมีแหงชนดิ
โปแตสเซยีมไบคารบอนเนตหรือ“เพอรเพิล่ เค”
(Potassium Bicarbonate-“Purple-K”) ท่ีผาน
กระบวนการเคลือบสารซลิิโคน (เพือ่ใหสามารถ
ใชงานกบัโฟมโปรตีน) โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟต
(Monoammonium Phosphate) สาํหรับใชดับไฟ
Class A B และ C  หรือเรียกวา ผงเคมีแหงชนิด
เอนกประสงค โปแตสเซยีมคอลไรดหรือ “ซเูปอร-
เค” (potassium chloride-“Super-K”) และผง
เคมีชนิดใชสารยูเรียโปแตสเซียมเปนพื้นฐาน
หรือ “มอนเน็กซ”(urea-potassium based
“Monnex” ท้ังนี้ สารโปแตสเซียมคอลไรดหรือ
“ซเูปอร-เค” (Potassium Chloride-“Super-K”)
และผงเคมีชนดิชนดิใชสารยเูรียโปแตสเซยีมเปน
พื้นฐาน หรือ “มอนเน็กซ” ไมเปนท่ีนิยมใชใน
สหรัฐอเมริกา

สดุในการใชงานโดยเฉล่ียอยูท่ี 20-25 ไมครอน
(ไมโครเมตรหรือเศษหนึง่สวนลานเมตร) ซึ่งเล็ก
กวาเสนผาศูนยกลางของเสนผมมนษุยประมาณ
4-5 เทา (เสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษย
ประมาณ 100 ไมครอน) ท้ังนี ้ขนาดอนภุาคสาร
เคมีท่ีเล็กเกนิไปจะจบัตัวเปนกอนไดงายและนาํ
ไปใชงานในเคร่ืองดับเพลิงยกิห้ิวไดยาก สาํหรับ
ผงเคมีแหงท่ีมีจาํหนายท่ัวไปมีขนาดอนภุาคสาร

เคมีอยูระหวาง 10-75 ไมครอน ความสมัพนัธ
ระหวางขนาดอนุภาคสารเคมีกับประสิทธิภาพ
ดับไฟอยูท่ีหลักการเร่ืองพืน้ท่ีปกคลุมเพลิงไหม
ของสารเคมี ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการดับไฟ
อนภุาคสารเคมีท่ีเล็กกวาสามารถปกคลุมเพลิง
ไหมไดกวางกวาหรือไดพื้นท่ีมากกวา ทําใหดับ
ไฟไดดีกวาและเร็วกวา

ในบางกรณ ีเม่ือมีการคลุมเพลิงไหมโดย
ใชผงเคมีแหงในชวงเร่ิมตนการเกิดเปลวไฟจะ
ทําใหเกดิแกสคารบอนไดออกไซด แตโดยท่ัวไป
แลว แกสคารบอนไดออกไซดจะเกิดข้ึนเม่ือทํา
การดับไฟ แตมีปริมาณนอยมากและไมมีผล
กระทบใดๆ เม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืนท่ีเกิดข้ึน

เม่ือผงเคมีแหงเกดิการแตกตัวจะใหความ
เยน็เนือ่งจากจะมีไอน้าํเกดิข้ึนขณะท่ีอนภุาคสาร
เคมีกําลังแตกตัว สวนอนุภาคท่ีเปนของแข็งจะ
ทําหนาท่ีปดกัน้ความรอนท่ีแผรังสจีากเปลวไฟ
ลงมายังผิวหนาเชื้อเพลิง ระหวางท่ีผงเคมีแหง
ปกคลุมเปลวไฟ เชื้อเพลิงจะเย็นลงจากไอน้ําท่ี
เกิดจากการแตกตัวและมีกระบวนการกั้นรังสี
ความรอนไมใหสัมผสัเชือ้เพลิง ลําพงัความเยน็
จากไอน้ําอยางเดียวไมเพียงพอจะทําเพลิงไหม
ดับลงไปได

คลายคลึงกบัทฤษฎีท่ีสารฮาโลเจนใชใน
การดับเพลิง กลไกหลักท่ีผงเคมีแหงใชดับไฟ
Class B ไดแก การทําลายลูกโซปฏิกิริยาเคมี

ทฤษฎีดับไฟของสารดับเพลิงชนิดผง
เคมีแหง (Extinguishment Theory for Dry
Chemicals)

สาํหรับเพลิงไหม Class B ผงเคมีแหงทุก
ชนดิจะดับไดดีแคไหนข้ึนอยูกบัขนาดของอนภุาค
และการแตกตัวของสารเคมีท่ีใช ในทางทฤษฎี
ขนาดของอนภุาคท่ีเล็กกวาจะมีประสทิธภิาพดับ
ไฟท่ีสงูกวา ขนาดอนภุาคสารเคมีแหงท่ีถอืวาดีท่ี
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(Chain Breaking Action) การฉีดผงเคมีแหงลง
ไปท่ีเพลิงไหมคือการปองกนัอนมูุลอิสระ (Free
Radicals) ท่ีเกดิจากกระบวนการเผาไหมไมให
เกาะตัวเปนลูกโซปฏิกริิยาท่ีจะทําใหไฟลุกไหม
ตอไป โดยมีการวิเคราะหกนัวาเม่ือมีการแตกตัว
ของผงเคมีแหงจะเกิดสารตัวใหมท่ีทํากิริยากับ
อนมูุลอิสระโดยการยบัยัง้ไมใหเกดิอนมูุลอิสระ

การไหมสมบูรณสงผลใหเกิดลูกไฟ (Fire Ball)
การเกดิเปลวไฟปะทุดังกลาวนีเ้ปนไปในชวงสัน้ๆ
และมีผลกระทบตอนักดับเพลิงเพียงเล็กนอย
เนือ่งจากเกดิในตําแหนงตรงขามกบัลําผงเคมีแหง
ท่ีฉีดออกไปและจะดับดับไปเองอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเปนการดับไฟในพื้นท่ีจํากัด (เชน ใน
อุโมงคทําเหมือง) ผูฉีดเคร่ืองดับเพลิงตองระวัง
วัตถติุดไฟไดท่ีอาจจะลุกไหมเม่ือสัมผสัเปลวไฟ
ท่ีปะทุข้ึนมา หรือเปลวไฟกระแทกกลับมาหา
ตัวผูฉีด

ผงเคมแีหงชนดิโซเดยีมไบคารบอเนต
(Sodium Bicarbonate)

โซเดียมไบคารบอเนตเปนผงเคมีแหงท่ีมี
ใชงานท่ัวไป นอกเหนอืจากประสทิธภิาพดับไฟ
Class B (ไฟเกดิจากของเหลวติดไฟได/ของเหลว
ไวไฟ) และไฟ Class C (เกิดจากอุปกรณไฟฟา
ท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู) ยังดับไฟ Class A ใน
ระยะเกิดเปลวไฟไดอีกดวย แตหากเปนไฟคุ
(Ember) หรือไฟไหมลึกเขาไปในเนื้อเชื้อเพลิง
Class A (Deep Seated Fire) จะไมสามารถดับ
ได เม่ือใชดับไฟท่ีเกิดจากไขมันปรุงอาหารจะ
ทําปกริิยากบัไขมันรอนนัน้ทําใหเกดิชัน้โฟมหนา
จากกระบวนการทําใหไขมันกลายเปนสบูเหลว
(Saponification) ชั้นโฟมหนาท่ีเกิดข้ึนนี้จะทํา
หนาท่ีเหมือนกบัโฟมดับเพลิงท่ัวไปคือกัน้ความ
รอนกับเชื้อเพลิงออกจากกัน แตไมสามารถทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงไดเหมือนกับสารเคมีเปยก
(Wet Chemical) ซึง่ถอืวาเปนสารดับเพลิงท่ีไมมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับดับไฟ Class K

เพิม่เติมเปนการทําลายหวงโซปฏิกริิยาไปในตัว
แตในบางกรณ ีผวินอกของอนภุาคผงเคมีแหงก็
ยอมใหอนุมูลอิสระเกาะตัวกันกลายเปนลูกโซ
ปฏิกิริยาเคมีได

ปรากฏการณเปลวไฟปะทุขึน้ (Flame
Flare-Up Phenomenon)

ลักษณะท่ีโดดเดนอีกประหารหนึง่ของผง
เคมีแหงคือ การปะทุของเปลวไฟซึ่งเกิดข้ึนเม่ือ
ฉีดผงเคมีแหงไปยงัเพลิงไหมท่ีเกดิจากของเหลว
ไวไฟ นกัดับเพลิงท่ีฉีดผงเคมีแหงจะสงัเกตไดวา

มีเปลวไฟและความรอนปริมาณมากเกิดข้ึนท่ี
บริเวณดานหนาของผงเคมีแหงท่ีฉีดออกไปซึ่ง
เปนการผสมผสานของสองเหตุการณ ไดแก ลํา
ของผงเคมีแหงท่ีฉีดออกไปท่ีเปนอนภุาคของแข็ง
จะผลักอากาศขางหนาไปหาไฟทําใหเปลวไฟปะทุ
ข้ึนท่ีปลายอีกดานหนึ่ง และอากาศก็ยังฉีดเขา
ไปในลําของผงเคมีแหงเปนกระบวนการท่ีคลาย
กับการสงอากาศผานคอคอด (Venturi-like
Process) ทําใหสวนผสมของไอสารเชื้อเพลิง
กับอากาศอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสม และเกิด
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[ไฟเกิดจากไขมันใชปรุงอาหาร หรือไฟในครัว
(Kitchen Fire)] ท้ังนี้ ผงเคมีแหงชนิดโซเดียม
ไบคารบอเนต โดยธรรมชาติเปนดางและจะไม
กัดกรอนในการใชงานตามปกติ

ผงเคมแีหงโปแตสเซยีมไบคารบอนเนต
-เพอรเพิ่ล-เค (Potassium Bicarbonate-
Purple-K)

ผงเคมีแหงชนดิโปแตสเซยีมไบคารบอเนต
หรือเพอรเพิล่-เค พฒันาข้ึนมาโดยหองทดลอง
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ และไดประกาศหามใช
ชือ่เพอรเพิล่-เคเปนชือ่ทางการคา มีการคนพบ
วาเกลือของโปแตสเซียมมีประสิทธิภาพดับไฟ
Class B เหนือกวาเกลือของโซเดยมหลายเทา
ตัว โดยกลาวกนัวาประสทิธภิาพของผงเคมีแหง
โปแตสเซียมไบคารบอเนตเหนือกวา 50%-
100% ในการดับไฟเกดิจากของเหลวไวไฟ เม่ือ
เปรียบเทียบกับโซเดียมไบคารบอเนต

โปแตสเซยีมไบคารบอเนตโดยธรรมชาติ
เปนดางและสามารถสรางกระบวนการเปล่ียน
น้ํามันรอนเปนสบูเหลว (Saponification) เม่ือ
ฉีดลงไปในน้ํามันรอน แตก็เหมือนกับโซเดียม
ไบคารบอเนตคือไมสามารถทําความเยน็น้าํมัน
รอนไดเหมือนสารเคมีเปยก จึงไมสามารถใช
ดับไฟ Class K  ท้ังนี ้เพอรเพิล่ไมทําใหกดักรอน

จะเคลือบผิวหนาถานไฟคุและปดกั้นออกซิเจน
อยางไรก็ตาม โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตจะ
ไมมีการสรางกระบวนการ Saponification เม่ือ
ฉีดลงไปในน้ํามันปรุงอาหารท่ีรอนจัด และใน
การใชงานท่ัวไป โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟตจะ
ทําใหเกิดการกัดกรอน ดังนั้นจึงตองทําความ
สะอาดวัสดุอุปกรณหลังจากใชงานใหท่ัวถึง

หลากหลาย การเลือกเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง
ใหเหมาะสมกบัการใชงานมากท่ีสดุ โดยจะตอง
พจิารณาอยางถีถ่วน เคร่ืองกับเพลิงผงเคมีแหง
แบบยกห้ิวสามารถฉีดเปนลําไกล 10-30 ฟุต
(3-5 เมตร) ข้ึนอยูกบัขนาดของถงัดับเพลิงเม่ือ
เทียบกบัเคร่ืองดับเพลิงแกสคารบอนไดออกไซด
หรือสารสะอาด ผงเคมีแหงใชงานไดดีกวาใน
สภาพลมแรง

 เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงมีใหเลือก
ใชงาน  2  แบบ คือ แบบสะสมแรงดัน (Stored
Pressure) และแบบทํางานดวยชองบรรจุแรง
ดัน (Cartridge Operated)

จากการใชงานในเกือบทุกลักษณะ
ผงเคมแีหงโมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟต

(Monoammonium Phosphate)
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือผงเคมี

แหง ABC หรือผงเคมีแหงเอนกประสงค (Multi-
Purpose) แตกตางจากโปแตสเซยีมไบคารบอเนต
และโซเดียมไบคารบอนเนตตรงท่ีเปนกรดโดย
ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพดับไฟ Class B และ
Class C ใกลเคียงกับโซเดียมไบคารบอเนต แต
โดดเดนดานดับไฟ Class A อีกดวย โดยสามารถ
เกาะติดผิวหนาเชือ้เพลิงท่ีกําลัง ไหม ทําใหเกิด
เศษวัตถหุลอมเหลว (กรดเมตาฟอสเฟอริก) ซึง่

แนวทางการเลอืกใชเครือ่งดบัเพลงิผง
เคมีแหงตามมาตรฐาน NFPA 10; Annex C
Fire Extinguisher Selection

 เนื่องจากมีเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง
มีชนดิสารเคมีและการออกแบบผลิตภัณฑใหเลือก
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แบบสะสมแรงดันมีใชมากท่ีสุด เปนถัง
ท่ีอัดแกส (สวนใหญเปนแกสไนโตรเจน) เขาไป
ขางในซึ่งมีผงเคมีแหงบรรจอุยู (แกสกับผงเคมี
แหงอยูในถังเดียวกัน) ซึ่งแกสไนโตรเจนซึ่งมี
ความดันจะเปนตัวผลักใหผงเคมีพุงออกมาเปน
ลําผานสายและหัวฉีด (บางรุนมีหัวฉีดติดถังท่ี
เรียกวา “Fix Nozzle” ยืนออกมาโดยไมตองใช
สายฉีด) เหมาะสําหรับสถานท่ีท่ีตองใชเคร่ือง
ดับเพลิงบอยๆ และมีบุคคลากรท่ีชํานาญการ
บรรจุสารใหมคอยบริการอยู

ขณะท่ีแบบทํางานดวยชองบรรจุแรงดัน
ภายในถังมีชองบรรจุผงเคมีและถังบรรจุแกส
แรงดัน (แกสคารบอนไดออกไซดอัด) แยกออก
จากกัน เวลาใชงาน แกสแรงดันถูกสงเขาไปใน
ชองบรรจผุงเคมีแหงแลว ผลักผงเคมีแหงใหพุง
ออกมาดับไฟผานสายและหัวฉีดเชนเดียวกนั เปน
แบบท่ีสามารถบรรจสุารใหมไดรวดเร็วในสถานท่ี
หางไกลโดยไมจําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ

โดยท่ัวไป ท้ังผงเคมีแหงและผงแหงบรรจุ
ไวในเคร่ืองดับเพลิงท้ังสองแบบดังกลาว เพื่อ
สนองความตองการของผูใชงานและเพื่อความ
เหมาะสมกบัอาคารสถานท่ีตองการปกปองซึง่มี
ความแตกตางกนั

ท้ังนี้ มีเคร่ืองดับเพลิงบางแบบใชหัวฉีด
แรงสูงเพื่อเพิ่มระยะฉีด หรือเพิ่มอุปกรณการ
ทํางานลักษณะพเิศษสาํหรับฉีดผงเคมีดับไฟใน
สถานการณหรือเงือ่นไขซึ่งไมสามารถใชหัวฉีด
หรืออุปกรณการทํางานปกติท่ัวไปทําการดับได

 โปแตสเซยีมไบคารบอนเนตและยเูรีย
โปแตสเซียมบาคารบอเนตถกูเลือกใชงานแทน
โซเดียมไบคารบอเนต เนือ่งจากมีความสามารถ

เคมีแหงชนิดเดียวท่ีเหมาะสาํหรับดับไฟ Class
A นอกเหนือจากดับไฟ Class B และ Class C
แตหลังจากใชงานจะเกดิคราบเกาะติดวัสดุอุปกรณ
ตางๆ หากไมลางทําความสะอาดใหท่ัวถงึจะเกดิ
การกดักรอนได

 เม่ือใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ปองกนัไฟ Class C ตองตระหนกัถงึสิง่สาํคัญคือ
เศษหรือคราบของโปแตสเซียมคลอไรดมีความ
กดักรอนมากกวาผงเคมีเคมีชนดิอ่ืน และผงเคมี
แหงชนดิเอนกประสงคยากแกการขจดั เนือ่งจาก
ขณะรอนจดั ผงเคมีจะออนตัวและเกาะติดกบัผวิ
วัสดุไดงาย แตเม่ือเย็นลงจะแข็งตัวและขูดออก
ยาก ดังนัน้ควรเลือกผงเคมีแหงชนดิอ่ืนปองกนั
ไฟ Class C โดยเลือกชนดิมีประสทิธภิาพดับไฟ
สงูแตไมกดักรอน

ขอจํากัดการใชงานเครือ่งดบัเพลงิผงเคมี
แหงตามมาตรฐาน NFPA 10

 เคร่ืองดับเพลิงท่ีจะทําการคัดแยกไป
ซอมบาํรุงหรือทดสอบแรงดันน้าํ  (Hydrostatic
Testing) ตามวาระ 6 ป ตองทําใหถังวางเปลา

 อนญุาตใหนาํผงเคมีแหงกลับมาใชงาน
ใหมได หากไดรับการทําใหคืนสภาพดวยระบบ
ฟนฟูแบบปด และเก็บไวในท่ีบรรจุท่ีผนึกแนน
เพื่อปองกันการปนเปอน

 กอนนาํกลับมาใชงานใหม ผงเคมีแหง
ตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียดและท่ัวถงึ
เพือ่ใหสามารถระบถุงึชนดิสารเคมีอยางถกูตอง
ไมมีการปนเปอน และยังอยูในสภาพใชงานได

 หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับชนิดสารเคมี
การปนเปอน และสภาพการใชงาน ใหกําจดัผง
เคมีแหงนั้นท้ิงไป

 เคร่ืองดับเพลิงไมสามารถเปล่ียนไป
เปนอีกชนดิหนึง่หรือเปล่ียนไปใชงานแทนเคร่ือง
ดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งได ตองใชเคร่ืองดับเพลิง
กบัชนดิเพลิงไหมตามท่ีผูผลิตกาํหนดไวเทานัน้

 เคร่ืองดับเพลิงไมสามารถนาํไปใชเพือ่
วัตถปุระสงคอ่ืนนอกเหนือจากการดับไฟ

 การผสมผงเคมีแหง: ผงเคมีแหงเอนก
ประสงคไมสามารถผสมกับผงเคมีแหงท่ีมีสาร
พืน้ฐานเปนดางได

 การใชเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงกับ
อุปกรณท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู (ไฟ Class C)
เชน อุปกรณบนเสาไฟท่ีเปยกฝน สวิทชเกียร
สายไฟฟาแรงดันสูง สวิทชบอรด เคร่ืองกําเนิด
หมอแปลง  ฯลฯ จะทําใหเกิดอันตรายรายแรง
จากกระแสไฟฟาร่ัว ผงเคมีแหงท่ีฉีดออกไป เม่ือ

แบบสะสมแรงดัน

แบบทํางานดวยชองบรรจแุรงดัน

ในการดับไฟสงูกวา และหากการกดักรอนไมใช
เงือ่นไขสาํคัญ โปแตสเซยีมคลอไรดสามารถนํา
มารวมกลุมเดียวกันได (โปแตสเซียมคลอไรด
เปนสารกัดกรอนและประสิทธิภาพดับเพลิง
ไมไดเหนือกวาโปแตสเซียมไบคารบอเนต)
 ผงเคมีแหงท่ีใชแอมโมเนียมฟอสเฟต
เปนพืน้ฐาน (ผงเคมีแหงเอนกประสงค) เปนผง
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ผสมกบัความชืน้จะทําใหเปนทางเดินของกระแส
ไฟฟาลดความเปนฉนวนปองกันลงไป ดังนั้น
ควรหลีกเลียงการใชผงเคมีแหงกับอุปกรณท่ีมี
กระแสไฟฟาไหลอยู หากมีการฉีดผงเคมีแหง
ออกไปยังอุปกรณเหลานั้นใหกําจัดผงเคมีแหง
ท่ีติดอยูบนอุปกรณนั้นออกไป

ผงแหง (Dry Powders)
ผงแหงตามนิยมในมาตรฐาน NFPA 10

หมายถงึ ของแข็งมีลักษณะเปนผงหรือมีลักษณะ
เปนเม็ดขนาดเล็กใชสําหรับดับไฟ Class D ท่ี
เกิดจากโลหะติดไฟไดโดยวิธีคลุมทําใหไฟมอด
หรือการถายเทความรอน

แตความหมายของผงแหงตามมาตรฐาน
ISO 7202:2012 (en) แตกตางจาก NFPA 10
โดยในมาตรฐาน ISO 7202:2012 (en) ใชคําวา
ผงดับเพลิง (Extinguishing Powder) หมายถึง
สารดับเพลิงทําจากสารเคมีท่ีเปนของแข็งบด
ละเอียด มีสารเคมีหนึง่ชนิดหรือมากกวาและมี
สวนผสมของสารท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาเพื่อทําใหมี
คุณภาพสงูข้ึน

หมายเหตุที ่1 คําวา “ผงแหง” (Dry Powder)

ท่ัวไปท่ีทําใหเกิดไฟคุ) Class B และ Class C
“D” Powder: ผงท่ีออกแบบมาเพือ่ใชดับ

ไฟท่ีเกดิจากโลหะติดไฟได (Combustible Metal
Fires)

ท้ังนี้ เพลิงไหมท่ีเกิดจากโลหะติดไฟได
เปนอันตรายลักษณะพิเศษไมเหมือนกับเพลิง
ไหม Class A B หรือ C สารดับเพลิงท่ีใชไดกับ
เพลิงไหมประเภทอ่ืนท้ังหมดไมสามารถใชดับไฟ

บางคร้ังใชสื่อถึงสารดับเพลิงชนิดพิเศษใชดับ
ไฟท่ีเกดิจากโลหะโดยเฉพาะ และ “สารดบัเพลงิ
ผงเคมีแหง” (Dry Chemical Extinguishing
Agent) หมายถงึ ตัวกลางใชดับเพลิงท่ีอยูภายใต
มาตรฐานสากลนี ้[ISO 7202:2012 (en)]

หมายเหตุที่ 2 เพื่อใหเปนประโยชนใน
การระบ ุClass ของเพลิงไหมท่ีผงแหงแตละชนดิ
ท่ีออกแบบมาเพื่อใชดับ ใหใชตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญกาํกบัไวขางหนาคําวา Powder ซึง่ตัวอักษร
ท่ีกาํหนดใหใชในมาตรฐานนีร้ะบไุวในมาตรฐาน
ISO 3941 ดังตัวอยางตอไปนี้

“BC” Powder: ผงท่ีออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟ Class B [ไฟเกิดจากของเหลวหรือของแข็งท่ี
หลอมเหลวได และ Class C (ไฟเกิดจากแกส)]

“ABC” powder: ผงท่ีออกแบบมาเพือ่ใช
ดับไฟ Class A (ไฟท่ีเกิดจากของแข็งซึ่งโดย

Class D ได โดยเฉพาะน้ําซึ่งจะทําปฏิกิริยา
รุนแรงกับโลหะท่ีกําลังไหมไฟ

สารดับเพลิงสําหรับ Class D จริงๆ แลว
เปนสารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ และผูผลิตไดนํา
มาแบงประเภทเปนผงแหงชนดิตางๆ หรือต้ังชือ่
ทางการคาของตัวเองข้ึนมา โดยผงแหงแตละ
ชนิดมีขอจํากัดท่ีแตกตางกันไปในการดับไฟท่ี
เกดิจากโลหะติดไฟได (ตัวอยางเชน แม็กนเีซยีม
เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม ฯลฯ) และ
ลักษณะของโลหะท่ีเกิดเหตุ (ตัวอยางเชน การ
หลอมละลาย การหลอ การกลึง การบดเปนผง
ละเอียด) เอกสารขอมูลจากผูผลิตสารดับเพลิง
สาํหรับไฟ Class D ตองนาํมาพจิารณาวา ผงแหง
ชนดิใดเหมาะสมกบัการใชงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ของสถานท่ีแตละแหง และยงัจะตองพจิารณาขอ
บงัคับตามมาตรฐาน NFPA ท่ีเกีย่วของนอกเหนอื

จาก NFPA 10 ดวย เชน มาตรฐาน NFPA  484
- Combustible Metals

สารดับเพลิง Class D ท่ีใชดับไฟโลหะท่ี
เกดิเพลิงไหม สวนใหญจะใชสารหนกั 15 ปอนด
ตอน้าํหนกัโลหะท่ีกาํลังลุกไหม 1 ปอนด ผงแหง
ดับไฟ Class D จะปดกั้นออกซิเจนและดูดซับ
ความรอนดวยการจมลงไปในตัวเชื้อเพลิง เพื่อ
ทําใหเย็นลง การใชงานตองระมัดระวัง เพราะ
ผงแหงบางชนดิจะทําปฏิกริิยากบัความชืน้ท่ีอยู
บนพื้นหรือบริเวณรอบๆ เชื้อเพลิง

ชนิดของผงแหงดับไฟ Class D ท่ีใชงาน
อยูในปจจุบันมีดังนี้

ผงแหงที่ใชกราไฟตเปนสารพื้นฐาน
(Graphite-based Powder) กราไฟตหรือคารบอน
ซึง่กคื็อถานนัน่เอง ผงกราไฟตบดละเอียดบรรจุ
ในถังสาํหรับใชชอนใหญหรือพล่ัวตักกลบโลหะ
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ท่ีกําลังลุกไหม และยังมีแบบบรรจุถังดับเพลิง
แบบยกห้ิวดวย ผงแหงกับเพลิงชนิดนี้จะนํา
ความรอนออกจากเชื้อเพลิงเพื่อลดอุณหภูมิให
ตํ่ากวาจุดท่ีจะทําใหเกิดการลุกไหมตอเนื่อง

ผงแหงทีใ่ชเกลอืเปนสารพืน้ฐาน (Salt-
based Dry Powder) เกลือกคื็อโซเดียมคลอไรด
มีชนิดบรรจุในถังดับเพลิงขนาด 30 ปอนดท้ัง
แบบยกห้ิวและลอเล่ือน และยังมีแบบบรรจุใน
ภาชนะสาํหรับตักไปกลบเพลิงไหม ผงแหงชนดิ
นี้จะกอตัวเปนเปลือกหุมโลหะท่ีไหมไฟ ปดกั้น
ออกซเิจนและไลความรอนจากเพลิงไหมออกไป

ผงแหงที่ใชทองแดงเปนสารพื้นฐาน
(Copper-based Dry Powder) ใชทองแดงบริสุทธิ์
ผลิตข้ึนมาเพือ่ดับไฟไหมโลหะลิเธยีมโดยเฉพาะ
มีขนาดบรรจุถัง 30 ปอนด ท้ังแบบยกห้ิวและ
ลอเล่ือน ท้ังนีใ้ชแกสอารกอนเปนตัวผลักดันสาร
เนือ่งจากแกสไนโตรเจนจะทําปฏิกริิยากบัลิเธยีม
ทําใหเกิดอัลลอยสติดไฟได

สําหรับสารดับเพลิงสําหรับไฟ Class D
ชนดิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวไปขางตนมีใชกบั
เชื้อเพลิง Class D และ/หรือสิ่งแวดลอมท่ีเกิด
เพลิงไหมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนัน้ จงึตองระบุ
อันตรายท่ีถกูตองกอนตัดสนิใจเลือกสารดับเพลิง
ท่ีเหมาะสมกับเชื้อเพลิงและลักษณะการเกิด
เพลิงไหม ทางท่ีดีควรปรึกษาผูผลิตสารดับเพลิง
ชนดิพเิศษเหลานีเ้พือ่ใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การใชงานผงแหงดบัไฟ Class D
การใชงานผงแหงในการดับไฟ Class D

โดยปกติท่ัวไปแลวจะตองฉีดสารออกไปเบาๆ

เพื่อใหสารกลบเพลิงไหมจนมิดหรือคลุมพื้นท่ี
เพลิงไหมท้ังหมดไวอยูภายใตกองผงแหง ผูใชผง
แหงตองระมัดระวังไมใหมีความชืน้รอบๆ พืน้ท่ี
เพลิงไหมซึง่อาจสมัผสักบัโลหะท่ีกาํลังลุกติดไฟ
ได เม่ือคลุมพืน้ท่ีเพลิงท้ังหมดแลว ผูปฏิบติังาน
ตองเฝาระวังและสงัเกตจดุไหม (Hot Spots) ซึง่

เชือ้เพลิงไหมทะลุผงแหงข้ึนมา โดยตองฉีดสาร
เพิม่เติมลงไป ตองไมทึกทักเอาเองวาไฟดับสนทิ
ลงไปแลวจนกวาจะสงัเกตและตรวจสอบจนแนใจ
เม่ือไฟดับลงไปแลว ใหเคล่ือนยายเศษเชือ้เพลิง
ออกไปอยางระมัดระวัง

ผู ผลิตผงแหงสําหรับดับไฟ Class D
สวนใหญ จะกาํหนดอัตราสวนของผงแหงท่ีใชกบั
ขนาดของเพลิงไหม (น้ําหนักของโลหะท่ีเปน
เชื้อเพลิง) ข้ึนอยูกับการทดสอบ ซึ่งอัตราสวน
การใชงานอาจสูง 15 ปอนด (น้ําหนักของสาร
ดับเพลิง) ตอ 1 ปอนด (น้าํหนกัของโลหะ Class
D ท่ีกําลังลุกไหม) ซึ่งจะมีปายบอกอัตราสวน
การใชงานบนปายท่ีติดอยูบนตัวเคร่ืองดับเพลิง

การติดตั้งผงแหงปองกันเพลิงไหม
Class D ตามมาตรฐาน NFPA 10 (NFPA 10;
Installations for Class D Hazards)

 ใหใชเคร่ืองดับเพลิงหรือสารดับเพลิง
Class D สําหรับดับไฟท่ีเกิดจากหรือเกี่ยวของ
กบัโลหะติดไฟได

 เคร่ืองดับเพลิงหรือท่ีบรรจสุารดับเพลิง
ใหต้ังหางจากจุดท่ีอาจเกิดเพลิงไหม Class D
ไมเกิน 75 ฟุต (23 เมตร)

 เคร่ืองดับเพลิง (ชนดิยกห้ิว) หรือท่ีเกบ็
สารดับเพลิงสาํหรับเพลิงไหม Class D ตองมีไว
ในสถานท่ีทํางานท่ีมีการใชงานหรือเกี่ยวของ
กับโลหะติดไฟไดไมวาจะเปนผงละเอียด เกล็ด
ชิน้สวนท่ีขูดออกมา แผนบาง หรือท่ีมีขนาดและ

ลักษณะใกลเคียงกนั
 ขนาดของเคร่ืองดับเพลิงหรือท่ีบรรจุ

สารดับเพลิง Class D ใหพิจารณาจากพื้นฐาน
ของโลหะติดไฟไดท่ีมีอยูท้ังขนาดของผงหรือเม็ด
พื้นท่ีครอบคลุม และขอแนะนําอ่ืนๆ ของผูผลิต
ท่ีเปนขอมูลไดจากการทดสอบซึง่มีการควบคุม
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 เพลิงไหม Class D เกดิจากโลหะติดไฟ
ไดจะเกี่ยวของกับโลหะในหลายรูปแบบ ท้ังผง
ละเอียด เกล็ด ชิ้นสวนท่ีขูดออกมา แผนบาง
หรือในสถานะของเหลวซึง่เผาไหมแลวใหอุณหภูมิ
สูงมาก และสามารถทําใหสารดับเพลิงท่ัวไป
แตกตัวแลวเกดิปฏิกริิยาไมพงึประสงค ท้ังนี ้ตอง
เลือกใชผงแหงท่ีผานการทดสอบและอยูในบญัชี
รายชื่อสารท่ีไดการรับรองใหใชดับไฟ Class D
ในการใชงานใหคํานงึถงึอัตราสวนตอขนาดของ
เพลิงไหมตามคําแนะนําของผูผลิตท่ีไดจาการ
ทดสอบ รวมท้ังใหใชอุปกรณและวิธกีารท่ีผูผลิต
กําหนดไว

 ผงแหงท่ีบรรจุไวในถังเก็บสําหรับใช
พล่ัวตักกลบเพลิงไหม Class D ตองเติมใหเต็ม
และมีฝาปดอยูตลอดเวลา

 ผงแหงท่ีเปยกชื้นตองนําออกไปและ
เปล่ียนผงแหงใหมเขามาแทนท่ี

ขอแนะนาํการใชผงแหงตามมาตรฐาน
NFPA 10

 สารดับเพลิงประเภทผงแหงใชดับไฟ
ท่ีเกิดจากโลหะติดไฟไดแตละชนิด ซึ่งผงแหง
แตละชนิดใชดับไดเฉพาะไฟท่ีเกิดจากโลหะท่ี
ผูผลิตระบุไวเทานั้น โดยผูใชตองปฏิบัติตามคํา
แนะนาํของผูผลิตอยางเครงครัด ซึง่วิธใีชงานจะ
แตกตางกนัไปข้ึนอยูชนดิและลักษณะของผงแหง

เยน็ลงแลวจงึกาํจดัท้ิงแลวจดัการทําความสะอาด
บริเวณนั้น

 ขณะฉีดหรือตักผงเคมีหลบเพลิงไหม
ใหทําดวยความนุมนวลและระมัดระวัง หลีกเล่ียง
การทําใหเปลวไฟกระจาย (ตองระลึกไวเสมอวา
เพลิงไหมจากโลหะท่ีเปนผงละเอียดหรือเปน
โลหะอัลลอยชิ้นเล็กๆ เม่ือเกิดความชื้น เปยก
น้าํหรือชุมน้าํมันหลอล่ืนท่ีมีน้าํผสมหรือผวิหนา
เปยกน้าํจะลุกไหมอยางรวดเร็วและรุนแรง โดย
โลหะติดไฟไดเปนวัตถรุะเบิดตามธรรมชาติ ซึง่

เม่ือเกิดความรอนถึงขีดสุด ผูทําหนาท่ีดับไฟจะ
ไมสามารถเขาไปใกลเพือ่ฉีดหรือกลบผงแหงได
ตามท่ีตองการ) จากนัน้ใหเติมผงแหงลงไปตาม
ความจําเปน โดยเฉพาะจุดท่ีไฟทะลุข้ึนมา

 ผงแหงดับไฟ Class D มีจาํหนายชนดิ
บรรจถุงัดับเพลิงยกห้ิวแบบทํางานดวยชองบรรจุ
แกส (Cartridge Operated) ขนาด 30 ปอนด
(14 ก.ก.) และชนดิถงัลอเล่ือนแบบทํางานดวย
ชองบรรจุแกสขนาด 150 ปอนด (68 ก.ก.)
และ 350 ปอนด (159 ก.ก.) สําหรับชนิดถัง
ดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน (Stored Pressure)
มีขนาด 30 ปอนด (14 ก.ก.)

 ผงแหงท่ี เปนสวนผสมของโซเดียม
คลอไรดพรอมสารตัวเติม (Additives) เพื่อให
ผงแหงสามารถเคล่ือนไหวไดอยางอิสระแลวไป
เกาะตัวเปนเปลือกครอบเชือ้เพลิง และยงัมีการ
เติมสารประเภทเทอรโมพลาสติกเพือ่รัดอนภุาค
ของโซเดียมคลอไรดใหเปนมวลของแข็งเม่ือ
ฉีดลงไปบนโลหะท่ีกําลังลุกไหม

 ผงแหงแตละชนิดใชดับไฟ Class D ท่ี
เกดิจากโลหะติดไหมไดเฉพาะชนดิ ผูใชงานตอง
ปรึกษาผูผลิตวา ผงแหงชนดิใดสามารถดับไฟท่ี
เกิดจากโลหะติดไฟไดชนิดใดบาง เพราะหาก
ใชงานไมถกูตองจะไมสามารถดับไฟสาํเร็จ และ
ในบางกรณีอาจเกดิอันตรายอีกดวย

 เม่ือฉีดผงแหงออกมาเต็มท่ี (หัวฉีด
เปดสุด) ถังดับเพลิงชนิดยกห้ิวสามารถฉีดผง
แหงไดในระยะ 6-8 ฟุต (1.8-2.4 เมตร)

 วิธกีารฉีดเคร่ืองดับเพลิงผงแหงข้ึนอย ู
ชนดิของโลหะท่ีเปนเชือ้เพลิง ปริมาณท่ีเกดิการ
ลุกไหม และลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิง
ในกรณเีพลิงไหมรอนจดั เร่ิมตนการฉีดดวยการ
เปดหัวฉีดใหสดุแลวฉีดออกไปเต็มท่ีในระยะฉีด
สูงสุด เม่ือเร่ิมควบคุมเปลวไฟได ใหปดวาลว

และโลหะติดไฟ ท้ังนี้ ตองใหผงแหงคลุมเพลิง
ไหมอยางท่ัวถงึและในปริมาณมากพอท่ีจะทําให
ไฟมอดลงไปได

 หลังจากกลบเพลิงไหมจนท่ัวถึงแลว
สงัเกตจดุท่ีผงแหงเกดิการไหม (Hot Spots) ซึง่
เปนจดุท่ีโลหะไหมทะลุผงแหงข้ึนมา ผูทําหนาท่ี
ดับไฟจะตองฉีดหรือตักผงแหงกลบจุดไหมนั้น
เพิ่มเติมลงไป

 เม่ือไฟเร่ิมมอด ไมตองฉีดผงเพิ่มเติม
ปลอยท้ิงไวใหโลหะท่ีไหมไฟเยน็ตัวลง เม่ือโลหะ
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หัวฉีดสวนหนึง่แลวเดินเขาไปฉีดในระยะประชดิ
จากนัน้ฉีดผงแหงออกมาเบาๆ แตหนกัแนน ให
ผงแหงคลุมเชือ้เพลิงอยางท่ัวถงึ เนือ่งจากหัวฉีด
เคร่ืองดับเพลิงผงแหงสามารถเรงหรือลดอัตราการ
ฉีดสารได ผูใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้ตองศึกษา
จากผูผลิตและฝกซอมจนเกิดความชาญเพื่อให
สามารถดับไฟ Class D ท่ีถอืวายากและซบัซอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรอนจะทําใหสารฟอสฟอรัสท่ีผสมอยูนั้น
กล่ันตัวเปนไอแลวคลุมเชือ้เพลิงไวปองกนัไมให
อากาศ (ออกซิเจน) เขาถึงโลหะท่ีลุกไหม และ
กราไฟตซึ่งเปนตัวนําความรอนท่ีดีจะถายเท
ความรอนออกไปจนโลหะท่ีไหมไฟมีอุณหภูมิ
ตํ่ากวาจุดติดไฟ (Ignition Point)

 ผงแหงแตละชนดิสามารถดับไฟท่ีเกดิ
จากโลหะติดไฟไดเฉพาะชนิดท่ีผูผลิตกําหนด
ใหใชเทานัน้ ไมมีผงแหงชนดิใดสามารถดับไฟท่ี
เกดิจากโลหะติดไฟไดทุกชนดิหรือเอนกประสงค
ดังนัน้จะตองไมสับสนระหวางผงแหงกบัผงเคมี
แหงตามมาตรฐานนี ้(NFPA 10) ซึง่ผงเคมีแหง
สามารถดับไฟ Class A B C โดยมีชนิดพื้นฐาน

ท่ีดับได Class B และ C กับชนิดเอนกประสงค
ดับได Class A B และ C ขณะท่ีผงแหงดับไฟได
เพียง Class เดียว คือ Class D ซึ่งเกิดจากจาก
หรือเกี่ยวของกับโลหะติดได เชน แม็กนีเซียม
เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม ฯลฯ ยิ่งไป
กวานัน้ ผงแหงชนดิใดชนดิหนึง่สามารถดับไฟท่ี
เกิดจากโลหะติดไฟไดเฉพาะชนิดเทานั้น โดย
ผูผลิตจะระบุใหผูใชทราบวา ผงแหงชนิดใดใช
ดับไฟท่ีเกิดจากโลหะชนิดไหนได และผูใชตอง
ปฏิบติัตามอยางเครงครัด

ตวัอยางผลติภณัฑสารดบัเพลงิผงแหง
ดับไฟ Class D

ANSUL MET-L-X POWDER (Sodium
Chloride) Fire Extinguisher

ใชดับไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมของโลหะ
ติดไฟได อาทิ แม็กนีซียม โซเดียม (ท่ีหกลน
หรืออยูในความลึกของท่ีบรรจุ) โปแตสเซียม
โซเดียมโปแตสเซียมอัลลอยลส ยูเรเนียม และ
ผงอะลูมิเนียม

วิธีใชงาน ดึงสลักแลวจับสายฉีดใหม่ัน
หันหัวฉีดออกจากตัว จากนัน้ดึงสลักท่ีอยูใตคัน
บบีออก ยกถงัดับเพลิงข้ึนดวยมือจบั แตยงัไมฉีด
ผงแหงออกมา ถอืหัวฉีดเหนอืกองไฟ ความยาว

 ถงับรรจสุารดับเพลิงผงแหง (Bulk Dry
Powder Agent) ผงแหงบรรจุถังหรือภาชนะอ่ืน
สําหรับใชพล่ัวตักกลบเพลิงไหมมีแบบถังเล็ก
ขนาด 40 ปอนด (18 ก.ก.) และ 50 ปอนด
(23 ก.ก.) และแบบถังใหญขนาด 350 ปอนด
(159 ก.ก.)

 ผงแหงชนดิโซเดียมคลอไรดยังมีชนิด
พเิศษท่ีเรียกวา G1 โดยใชผงกราไฟตบดละเอียด
และสารประกอบฟอสฟอรัสผสมลงไปเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพดับไฟใหสงูข้ึน เพลิงไหม Class D
ท่ีใชผงแหงโซเดียมคลอไรดดับโดยการใชพล่ัว
ตักกลบ สามารถใชผงแหง G1 แทนได แตใหใช
มือแทนพล่ัว เม่ือผงแหง G1 กลบเพลิงไหม

ของสายฉีดรวมสวนขยาย 6 ฟุต พยายามให
หัวฉีดอยูในตําแหนงท่ีสามารถฉีดสารออกมา
ไอยางเต็มท่ีไมติดขัดหรือมีสิง่ดีขวาง อยาลืมวา
เคร่ืองดับเพลิงออกแบบมาใหทํางานไดดีเม่ือ
อยูในลักษณะต้ังข้ึน ดังนัน้จงึตองใหถงัดับเพลิง
ต้ังตรง หามใหถังอยูในแนวนอนหรือใชแขน
ประคองไว หากถงัหนกัเกนิไปสาํหรับคนฉีด ให
ต้ังถงัลงบนพืน้ดานหนาเพือ่ฉีดสาร
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เม่ือเล็งหัวฉีดไปยังเปาหมายแลวใหบีบ
คันปลอยสาร โดยทําชาๆ แตม่ันคง การกระทํา
ลักษณะนีผ้งแหงจะถกูดันออกมาจากถงั ข้ันตอน
ตอไปใหฉีดผงแหงลงบนผวิหนาเชือ้เพลิง (โลหะ)
โดยฉีดโปรยเปนชั้นบางๆ กอนแลว เพิ่มความ
หนาของชั้นผงแหง ควบคุมจังหวะและน้ําหนัก
การฉีดใหดีอยาใหชัน้ผงแหงแตกกระจาย ฉีดจน
ชั้นมีความหนามากวา 1 นิ้ว เม่ือทําเสร็จแลว
ใหปดเคร่ืองดับเพลิง

ตามปกติท่ัวไปเคร่ืองดับเพลิง Class D
ชนิดเกลือสามารถฉีดในแนวราบไดไกล 6-8
ฟุต และหากใชขนาด 30 ปอนด จะฉีดตอเนือ่ง
ไดประมาณ 28 วินาที แตความสําคัญของการ
ฉีดเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้คือ ตองทําชั้นผงแหง
เปนแนวยาวเพือ่ขวางกัน้เชือ้เพลิงกับออกซเิจน
เม่ือผงแหงคลุมเชือ้เพลิงจนมิด ออกซิเจนจะไม
สามารถเขาถึงได จึงเปนการตัดองคประกอบ
การเกดิไฟออกไป ไฟจะเร่ิมมอดและดับในท่ีสดุ

สําหรับผงเกลือ เม่ือคลุมทับเชือ้เพลิงจะ
ดูดซบัความรอนไวกบัตัวจนทําใหแหงและกรอบ
ซึง่จะไลท้ังความรอนและออกซเิจนออกไปพรอม
กนัดวย เม่ือเพลิงไหมขาดออกซเิจนและมีความ
รอนลดลง ในไมชาก็จะมอดดับลงไปจนไมเกิด
ปฏิกิริยาใดๆ ตามมา

จุดออนของเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้คือ มี
น้ําหนักมากเกิน ถังดับเพลิงขนาด 30 ปอนด
เม่ือรวมผงแหงท่ีบรรจเุขาไปดวยจะหนกัประมาณ
53 ปอนด ซึ่งไมเหมาะจะนําไปใชดับไฟท่ัวไป
ในลักษณะของเคร่ืองดับเพลิงชนดิเอนกประสงค
(A-B-C) จะตองนาํไปใชดับไฟ Class D เทานัน้
และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน

Amerex 30 lbs Class D Copper Powder
Fire Extinguisher

ถังดับเพลิง Class D ขนาด 30 ปอนด
เหมาะสําหรับใชกับไฟไหมโลหะขนาดใหญ
ผลิตภัณฑของ Amerex รุน 571 ชนดิผงทองแดง
พฒันาข้ึนโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ (Navy 125S)
สาํหรับดับไฟไหมโลหะลิเธยีมและลิเธยีมอัลลอยส
ผงทองแดงสามารถทําใหไฟมอดลงโดยการดูดซบั
และขับไลความรอน โดยเปนสารดับเพลิงชนิด
เดียวเทานัน้ท่ีสามารถดับไฟไหมลิเธยีมได วิธใีช
ใหฉีดเปนชั้นแนวต้ังแลวคอยๆ กอเปนชั้นรูป
สามมิติคลุมอยูเหนอืเชือ้เพลิงตามแนวยาวของ
เปลวไฟ

โลหะลิเธยีมท่ีลุกติดไฟมีท้ังชนดิท่ีเปนผง
โลหะใชในหองทดลองและท่ีผสมอยูในแบตเตอร่ี

อุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ
ท้ังนีเ้คร่ืองดับเพลิง Class D รุนนีมี้สวน

ขยายเปนหัวฉีดแรงดันตํ่าใหการฉีดท่ีนิ่มนวล
(Soft Flow) ปองกันผงโลหะ เปลวไฟ และแกส
พิษตางๆ ฟุงกระจายข้ึนมาทําอันตรายคนฉีด
อีกท้ังการฉีดเบาๆ จะทําใหสารดับเพลิงกอตัว
เปนชั้นเหนือผิวเชื้อเพลิงไดงายข้ึน

Ansul Lith-X Class D Extinguisher
Powder

คนคิดและพฒันาข้ึนมาเพือ่ใชดับไฟไหม
ลิเธียม และโลหะชนิดอ่ืนๆ ท้ังแม็กนีเซียม
โซเดียม โปแตสเซียม ซึ่งรวมไปถึงสารท่ีมีสวน
ผสมของเซอร โคเนียม ยู เรเนียม โซเดียม
โปแตสเซียม อัลลอยลส ผลิตจากสารพื้นฐาน
ท่ีเปนกราไฟท (คารบอน) ชนดิพเิศษพรอมสวน
ผสมเพื่อใหสารเคล่ือนไหวอิสระ และไมทําให
เกดิการแข็งตัวเหมือนสารโซเดียมคลอไรด แตมี
คุณสมบติัในการดูดซบัและไลความรอนทัดเทียม
กัน ขนาด 45 ปอนด (22.2 ก.ก.) เพียงพอ
สําหรับดับไฟไหมโลหะขนาดใหญได แตตองมี
ผูปฏิบัติงานจํานวนท่ีเพียงพอเพราะถังมีขนาด
ใหญและหนกัมากไมสามารถปฏิบติังานไดดวย
ตัวคนเดียว

สาํหรับสารดับไฟ Class D ชนดิกราไฟท
ยงัมีชนดิบรรจกุระปองใหเลือกใชสาํหรับดับไฟ
ไหมโลหะขนาดเล็กโดยใชชอนตักผงแหงกลบ
เชือ้เพลิงเพือ่ตัดอากาศ (ออกซเิจน) และดูดซบั
ความรอนไปพรอมกัน เร่ิมตนใหโรยสารดับ
เพลิงบางๆ จากนัน้เพิม่ความหนาของชัน้ผงแหง
ใหไดไมตํ่ากวา 1 นิว้ หรือใหหนาถงึ 2 นิว้ (5.0
ซ.ม.) แลวปลอยท้ิงไวประมาณคร่ึงชัว่โมง ไฟจะ

ดับสนทิ ระหวางนัน้ใหคอยควบคุมไมใหชัน้ของ
ผงแหงเกิดรอยแยกท่ีจะทําใหไฟลุกติดข้ึนมา
ใหมได พยายามเติมสารไปท่ีจุดมีแนวโนมจะ
เกดิรอยแตก

สาํหรับพนกังานหรือผูปฏิบติัการสารเคมี
หากไมม่ันใจวาสามารถดับไฟประเภท D ได
หรือไมกลาลงมือ ใหกดสัญญาณเตือนหรือแจง
หนวยดับเพลิงรับทราบ จากนั้นรีบออกมาจาก
ท่ีเกดิเหตุโดยเร็ว

สวนผูไมเกี่ยวของในการดับไฟประเภท
D ใหอยูจากเพลิงไหมในระยะปลอดภัยคือ ไม
นอยกวา 75 ฟตุ (22.5 เมตร) จากจุดเกดิเหตุ

อันตรายอีกประการหนึง่ของไฟประเภท
D  คือ ความไมรูของคนท่ัวไปวา ไฟประเภท D
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คืออะไร พิจารณาจากอะไร และจะใชเคร่ืองดับ
เพลิงชนิดใดมาใหดับ ประเด็นนากังวลไดแก
เม่ือไมรูหรือแยกแยะไมออกระหวางไฟท่ัวไป
กับไฟประเภท D จะทําใหใชสารดับเพลิงผิด
ประเภท โดยเฉพาะหากใชน้ําสาดไประเภท D
ถอืวาอันตรายมากเพราะจะทําใหไฟลุกแรงหรือ
ระเบิดออกมากลายเปนไฟขนาดใหญหรือเกิด
การระเบิดมีสะเก็ดเศษโลหะพุงกระจายออก
มารอบทิศทาง อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

กรณีจะใชน้ําดับไฟ Class D ตองเปน
ชนิดฝอยน้ําละเอียด (Water Mist) อาจผสม
สารดูดซับความรอนเขาไปดวยก็ได ซึ่ งลด
ความเสี่ยงจะเกิดปฏิกิริยาได โดยไฟจะคอยๆ
มอดลงไปและดับสนทิภายในเวลา 10-20 นาที
ข้ึนอยูกับขนาดของเพลิงไหม

บทสรปุ
ผงเคมีแหง (Dry Chemicals) กบัผงแหง

(Dry Powders) เปนสารดับเพลิงท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันคือเปนสารท่ีเปนของแข็งบดเปน
ผงละเอียดสาํหรับใชฉีดไปยงัเพลิงไหมเพือ่ยบัยัง้
การลุกลามและทําใหไฟมอดดับลงไป

มาตรฐาน ISO และมาตรฐานยโุรปจดัให
เปนสารดับเพลิงกลุมเดียวกัน เรียกวา “ผงดับ
เพลิง” (Extinguishing Powders) [อางอิง
มาตรฐาน ISO 7202:2012(en)]  แตมาตรฐาน
ของสหรัฐฯ (NFPA 10: Standard for Portable
Fire Extinguishers) แยกเปนคนละประเภทกนั

ผงดับเพลิง (Extinguishing Powders)

ตามมาตรฐานสากล ISO และมาตรฐานยุโรป
(en) รวมเอาท้ังผงเคมีและผงแหงเขาไวดวยกนั
โดยจะใชตัวอักษรระบุประเภทของเพลิงไหมไว
ขางหนาคําวา Power เพือ่บอกใหรูวาผงแหงนัน้
ใชดับไฟระเภทใด

ตัวอยางเชน
“BC” Powder: ผงท่ีออกแบบมาเพื่อใช

ดับไฟ Class B (ไฟเกดิจากของเหลวหรือของแข็ง
ท่ีหลอมเหลวได) และ Class C (ไฟเกดิจากแกส)

“ABC” Powder: ผงท่ีออกแบบมาเพือ่ใช
ดับไฟ Class A (ไฟท่ีเกิดจากของแข็งซึ่งโดย
ท่ัวไปทําใหเกิดไฟคุ) Class B และ Class C

“D” Powder: ผงท่ีออกแบบมาเพือ่ใชดับ
ไฟท่ีเกดิจากโลหะติดไฟได (Combustible Metal
Fires)

สําหรับมาตรฐาน NFPA 10 ท่ีวงการดับ
เพลิงบานเราใชอางอิงแยกชนิดชัดเจนระหวาง
ผงเคมีแหงท่ีใชดับไฟ Class B Class B C และ
Class A B C (เอนกประสงค) กับผงแหงท่ีใช
สําหรับดับไฟ Class D เทานั้น ซึ่งรายละเอียด

ท้ังหมดไดเขียนอธิบายไวขางตน
สาระสําคัญท่ีพึงตระหนักไวก็คือ ผงเคมี

แหงกับผงแหงใชแทนกนัไมได แมในมาตรฐาน
ISO ซึ่งไมไดแยกประเภทออกจากกัน แตก็มี
รหัสบอกวา ผงชนดิใดใชดับไฟประเภทไหน จะ
ใชงานนอกเหนือตามท่ีระบุไวไมได เทียบกับ
มาตรฐาน NFPA 10 คือ ใหใชของใครของมัน
ผงเคมีแหงเปนสารเคมีคนละกลุมกับแผงแหง
(ตามชื่อกํากับไว) จะนําไปใชดับไฟ Class D
ไมได และผงแหงจะนํามาใชดับไฟ Class อ่ืนท่ี
ไมใช Class D ก็ไมไดเชนเดียวกัน นั่นคือ ไฟ
จะไมดับ เปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน
ในบางกรณีอาจเปนอันตรายและทําใหเกิดไฟ
ลุกลามได

จํางายๆ ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)
ใชดับไฟ Class A B C ข้ึนอยูกับชนิดของสาร
พืน้ฐานท่ีใชผลิต สวนผงแหง (Dry Powders) ใช
ดับเฉพาะไฟ Class D เทานั้น ซึ่งผงแหงแตละ
ชนิดจะใชงานไดเฉพาะกับไฟท่ีเกิดจากโลหะ
ชนิดท่ีผูผลิตแนะนําหรือกําหนดไวเทานั้น โดย
เปนไปตามมาตรฐาน NFPA 10 ท่ีองคกรดับเพลิง
สวนใหญหรือเกอืบท้ังหมดในบานเราใชอางอิง
สวนผงดับเพลิง (Extinguishing Powders) ท่ีรวม
เอาผงเคมีแหงและผงแหงไวดวยกนันัน้ใหถอืวา
เปนความรูเสริมเนือ่งจากวงการดับเพลิงบานเรา
สวนใหญไมไดอางอิงมาตรฐานสากล ISO หรือ
มาตรฐานยโุรป

และขอยํ้าไวตรงนี ้ทัง้ผงเคมแีหงและผง
แหงมกีารแบงยอยลงไปอกีหลายชนดิยอยตาม
สารเคมีที่ใชและกรรมวิธีการผลิตซึ่งแตละ
ชนดิยอยมคีณุสมบัติทีแ่ตกตางกันออกไป มี
ความสามารถหรอืประสทิธภิาพไมเหมอืนกัน
ดงันัน้จะตองศกึษาและทาํความเขาใหถีถ่วน
วาผงเคมแีหงหรอืผงแหงชนดิยอยใดใชดบัไฟ
ประเภทไหน หรอืไฟลกัษณะอยางไร ทัง้นี ้เพือ่
ใหการดบัไฟประสบความสําเรจ็ตามทีไ่ดตัง้
เปาหมายหรอืวางแผนไว
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