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NFPA10 ฉบับลาสุด
เครือ่ งดับเพลิงถูกออกแบบมาเพือ่ ปลอย
สารดับเพลิงชนิดตางๆ ทีบ่ รรจุอยูในถังใหออก
มาดับไฟในขั้นเริ่มตนหลังจากมีการลุกติดไฟ
ไม นานนั ก จากความสําคั ญที่ เห็ นได ชั ดเจน
นายจางตองจัดหาเครื่ องดับเพลิงเขามาไวใน
สถานประกอบกิจการของตัวเอง แขวน ติดตั้ง
และระบุตําแหนง เพื่อใหลูกจางสามารถนํามา
ใชงานได (ขอบังคับ OSHA's 29 CFR 1910. 157)
การกําจัดเพลิงไหมทจี่ ดุ กําเนิดกอนทีจ่ ะ
ลุกลามจนถึงระดับที่ระงับเหตุไดยากเปนเรื่อง
ทีม่ คี วามจําเปน ดังนัน้ เราตองมัน่ ใจวามีเครือ่ ง
ดับเพลิงไวใชงานและอยูในสภาพพรอมใชงาน
เพื่ อป อ งความเสี ย หายของทรั พ ย สิ น การ
บาดเจ็บ หรือแมกระทั่งเสียชีวิต สิ่งที่จะทําให
เกิดความมั่นใจดังกลาวได จําเปนจะตองมีการ

ซอมบํารุง ตรวจสอบ เลือก ติดตัง้ เติมสาร และ
ทดสอบเครือ่ งดับเพลิงชนิดยกหิว้ ตามแนวทาง
ทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐาน NFPA ซึง่ ฉบับลาสุดคือ
ฉบับป 2018
ขอบังคับและขอแนะนําตางๆ ที่ปรากฏ

ในมาตรฐาน NFPA 10 คอนขางกวาง และแตละ
หัวขอก็มหี วั ขอยอยแยกลงไปอีกเพือ่ ผลประโยชน
ในการปองกันอัคคีภยั ตัวอยางเชน หัวขอเครือ่ ง
ดับเพลิงรวมถึงสารดับไฟประเภท D ก็มีหัวขอ
ยอยระบุใหมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหรือ

สารดับเพลิงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เปนตน
โดยรวมแลว มาตรฐาน NFPA 10 ตองการ
ใหบคุ คลทําการเลือก ซือ้ ติดตัง้ รับรอง ทําบัญชี
รายชือ่ ออกแบบ และบํารุงรักษาเครือ่ งดับเพลิง
แบบยกหิ้วและสารดับเพลิงประเภท D เพื่อให
อยูในสภาพมีคุณภาพใชงานมากที่สุด รวมทั้ง
สามารถใชงานไดอยางถูกตอง โดยมีประเด็น
สําคัญอยูที่การแยกประเภทของเพลงไหมและ
ระบุเครือ่ งดับเพลิงหรือสารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
สําหรับเพลิงไฟแตละประเภท
ตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA 10 แบง
เพลิงไหมออกเปน 5 ประเภท (Class) ไดแก
ประเภท A (Class A) เปนเพลิงไหมเกิด
จากวัสดุลุกติดไฟไดงายทั่วไป รวมถึง ไม ผา
กระดาษ และพลาสติกหลายชนิด
ประเภท B (Class B) เปนเพลิงไหมเกิด
จากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวไวไฟ ของเหลว
ติดไฟได จาระบีจากปโตรเลียม น้ํามันหลอลื่น
แอกอฮอล แกสไวไฟ
ประเภท C (Class C) เพลิงไหมเกีย่ วของ
กับอุปกรณไฟฟา กระแสไฟฟา
ประเภท D (Class D) เพลิงไหมโลหะ
ติ ดไฟได อาทิ เช น แม็ กนี เซี ยม ไททาเนี ยม
เซอรโคเนียม โซเดียม ลิเธียม และโปแตสเซียม
ประเภท K (Class K) เพลิงไหมเกิดขึ้น
กับเครื่องครัว เกี่ยวของกับน้ํามันหรือไขมันทั้ง
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จากสัตวและพืช
เพลิ ง ไหม แ ต ล ะประเภทต อ งดั บ ด ว ย
เครือ่ งดับเพลิงทีร่ ะบุใหใชกบั เพลิงไหมประเภท
นั้นๆ เชน เครื่องดับเพลิงประเภท A ใชดับไฟ
ประเภท A ที่เกิดจาก ไม กระดาษ ผา ไดดี แต
ก็มีเครื่องดับเพลิงหลายประเภทที่สามารถดับ
ไฟไดมากกวาหนึ่ งประเภท เช น ผงเคมีแหง
เอนกประสงคใชดับไฟไดทั้งประเภท A B และ
C ทั้งนี้ มาตรฐาน NFPA 10 กําหนดไวอยาง
ครบถวนวาเครือ่ งดับเพลิงชนิดใดสามารถดับไฟ
ประเภทไหนบาง
จงจําไววา เครือ่ งดับเพลิงเปนสวนสําคัญ
ของแผนงานและการปฏิบตั ดิ า นความปลอดภัย
ดังนัน้ ขอแนะนําในการใชงานและการติดตัง้ คือ
ตองทําตามขอกําหนดในมาตรฐานตางๆ รวมถึง
NFPA 10 (ฉบับลาสุด ป 2018)
เครือ่ งดับเพลิงพืน้ ฐานเปนทีร่ จู กั และถูก
นําไปใชดับไฟมานานกวาหนึ่งรอยปแลว โดย
สามารถใหความปลอดภัยแกผใู ชงานไดในระดับ
ดี ในระยะหลังเครือ่ งดับเพลิงไดพฒ
ั นากาวหนา
ตามเวลาทีผ่ า นไป จากรุน ทีเ่ กาแกทสี่ ดุ คือรุน ฉีด
น้าํ จากถังบรรจุ ปจจุบนั มีใหเลือกมากมายหลาย
ชนิด และในชวงเวลาทีผ่ า นมา นอกจากมีเครือ่ ง
ดับเพลิงชนิดใหมๆ เกิดขึน้ มา แตกม็ หี ลายชนิด
ที่เคยใชงานตองถูกยกเลิกไป (หามผลิตและ
จําหนาย) เชน กรดโซดา โฟมเคมี คารบอน-

เตตระคลอไรด เมธิ ลโบรไมด และครอโรโบรโมมีเทน (CMB) โดยมาตรฐาน NFPA-10
มีการขึ้ นบัญชีเครื่องดับเพลิงรุ นที่ ผลิตกอนป
1955 และปรับปรุงอีกครัง้ ในป 1971 ซึง่ ทําให
มีการยกเลิกการใชงานเครือ่ งดับเพลิงบางชนิด
ดังทีไ่ ดกลาวไปขางตน
จนถึ งทุ กวั นนี้ เครื่ องดั บเพลิ งก็ มี การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลให
มาตรฐาน NFPA 10 ไดมีการปรับปรุงแกไขให
ทันสมัยตามไปดวย ซึ่ งในฉบับลาสุด ฉบับป
2018 มีหวั ขอทีเ่ ปลีย่ นแปลงดังตอไปนี้

ออกขอกําหนดการติดตาม ตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส การเลิกใชเครือ่ งดับเพลิงบาง
ชนิด การติดตั้งเครื่องดับเพลิงในพื้นที่ซึ่งมีสาร
ออกซิไดเซอร ปายเครื่องดับเพลิง อุปกรณตั้ง
เครือ่ งดับเพลิงและตูเ ครือ่ งดับเพลิง
 ออกข อกําหนดการซ อมบํารุ ง สถานี


สายฉีดน้ําดับเพลิงทีใ่ ชแทนเครื่องดับเพลิง
 ปรับปรุงระบบทําเครือ
่ งหมายระบุชนิด
เครื่องดับเพลิง รวมถึงการทําเครื่องหมายระบุ
เครื่ องดั บเพลิ งสําหรั บใช ดั บไฟประเภทใหม
นั่นคือ ประเภท AC และประเภท AK (Class
AC and Class AK)
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ทั้งนี้ เนื้อหาของมาตรฐาน NFPA 102018 สามารถสั่ งซื้ อไดที่ เว็บไซต https://
webstore.ansi.org/Standards/NFPA-Fire/
NFPA102018?source=blog

Amerex 2AC Extinguisher

เครือ่ งดับเพลิง Class AC/Class AK
มาตรฐาน NFPA 10-2018 มีขอ กําหนด
เครื่องดับเพลิง Class AC และ AK เพิ่มเติม
เขามา โดยใหการรับรองและติดเครื่องหมาย
ระบุ Class ใหมบนตัวเครือ่ งดับเพลิงทีผ่ านการ
ทดสอบตามมาตรฐานฉบับใหม
เครือ่ งดับเพลิง Class AC
เครือ่ งดับเพลิง Class AC หมายถึง เครือ่ ง
ดับเพลิงทีส่ ามารถดับไฟประเภท A และประเภท
C ในเวลาเดียวกัน นัน่ คือดับไฟทีเ่ กิดจากกระแส
Class AC Fire

ไฟฟ าโดยเชื้ อเพลิ งส วนใหญ หรื อทั้ งหมดเป น
เชื้อเพลิง Class A ซึ่งเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ตอง
ผานการทดสอบการดับไฟทั้งประเภท A และ C
ซึ่งการดับไฟประเภท A ตองผานการทดสอบ
ความสามารถในการดับไฟ (Fire Rating) ดวย
หลายบริษัทมีเครื่องดับเพลิงที่ดับไฟได

มากกวา 1 ประเภท (2 ประเภท) ใชปองกัน
เพลิงไหมได 2 ประเภท ผูใชจึงไมตองจายเพิ่ม
เพื่อซื้อเครื่องดับเพลิงอีกเครื่องหนึ่ง ตองเขาใจ
วา เครื่องดับเพลิงดับไฟ Class C เชน ชนิด
คารบอนไดออกไซดหรือชนิดผงเคมีแหง มักดับ
ไฟประเภท A ที่เปนชิ้นสวนของอุปกรณไฟฟา

หรืออิเล็กทรอนิกสไมไดผล (ยกเวนผงเคมีแหง
เอนกประสงคแตก็มีปญหาเศษผงเคมีที่ทําให
อุปกรณเสียหายได) ไฟประเภท C เกีย่ วของกับ
การลั ดวงจรของกระแสไฟฟ าแต ก็ ขึ้ นอยู กั บ
ประเภทของเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมจริงๆ ซึ่ง
สวนใหญเปนประเภท A ดังนัน้ ไฟประเภท C จึง
มีไฟประเภทอืน่ (สวนใหญคอื ประเภท A) ซอน
อยู ซึ่ งหลั งจากการลัดวงจรทําให เกิ ดเปลวไฟ
ไฟจะไหมลามไปถึงเชื้อเพลิงประเภท A ที่เปน
ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา จะตองใชเครื่องดับเพลิง
ทีส่ ามารถดับไฟประเภท A ไดดว ยจึงจะสามารถ
ดับไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครือ่ งดับเพลิงชนิดเดียวทีไ่ ดรบั การรับรอง
ใหใชดับไฟประเภท A และประเภท C ไดใน
เวลาเดียวกันคือเครือ่ งดับเพลิงหมอกน้าํ (Water
Mist) ซึ่ งมี หลายรุ นรวมถึ งรุ นไม มี แม เหล็ ก
(Non-magnetic version) ทีน่ ยิ มติดตัง้ ไวในหอง
ตรวจรางกายโดยใชสนามแมเหล็กความเขมสูง
(MRI; Magnetic Resonance Imaging) และ
หองทดลองวัดระดับพลังงานที่แตกตางกันของ
นิวเคลียสทีอ่ ยูภ ายใตอทิ ธิพลของสนามแมเหล็ก
(NMR; Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy) ตัวอยางเครื่องดับเพลิงชนิดนี้
ที่มีวางจําหนายแลวคือ Amerex 100% NonMagnetic Stored Pressure De-ionized Water
Mist Fire Extinguishers
เครื่องดับเพลิง Class AC ของ Amerex
ขนาด 2.5 แกลลอน อัตราการดับไฟ (ULC
Rating) 2AC สามารถดับไฟ Class C และดับไฟ
Class A ในอัตรา 2A ภายในถังบรรจุน้ํากลั่น
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Amerex 2AC Extinguisher

เปนไอ (Vaporized distilled water) ซึ่งเปนตัว
เลือกดีที่สุดในการดับไฟประเภท A และไมมี
ความเสี่ยงไฟฟาชอตในการใชดบั ไฟประเภท C
สายฉีดและหัวฉีดรุนพิเศษสามารถฉีด
น้ํากลั่นออมาเปนหมอกน้ําได
น้าํ กลัน่ แตกตางจากน้าํ ธรรมดาทัว่ ไปตรงที่
น้ํากลั่นไมเปนตัวนําไฟฟา และหมอกน้ําที่ฉีด
ออกมาก็ ทําความสะอาดง ายและไม ทําความ
เสียหายใหกบั วัสดุอปุ กรณตา งๆ เหมาะสําหรับ
ติ ดตั้ งในโรงพยาบาล ห องฆ า เชื้ อ โรงงาน
อิเล็กทรอนิกส คลังสินค าหรือสํานั กงานที่ มี
อุปกรณมคี วามสําคัญและมีมลู คาสูง ใชทดแทน
เครือ่ งดับเพลิงสารฮาลอนได
เครื่องดับเพลิง Class AC ของ Amerex
มีระยะฉีด 10 ฟุต (3 เมตร) ระยะเวลาฉีด 80
วินาที ทํางานไดในอุณหภูมิ 4 ํC - 49 ํC
ขอแนะนําในการใชงาน ตัดกระแสไฟฟา
กอนใชเครื่องดับเพลิงดับไฟประเภท C ไมควร
ใชดับไฟประเภท B (ของเหลวและแกสไวไฟ)
และประเภท D (โลหะติดไฟได)
เครือ่ งดับเพลิง Class AK
เครือ่ งดับเพลิง Class AK หมายถึง เครือ่ ง
ดั บ เพลิ ง ที่ สามารถดั บ ไฟประเภท A และ
ประเภท K ในเวลาเดียวกัน นั่นคือ ดับไฟที่เกิด
ในครัวจากน้ํามันหรือไขมันทั้งจากพืชและสัตว
โดยเชือ้ เพลิงทีล่ กุ ไหมตอ จากนัน้ เปนอุปกรณและ
เครือ่ งครัวซึง่ สวนใหญหรือทัง้ หมดเปนเชือ้ เพลิง
Class A โดยเครือ่ งดับเพลิงชนิดนี้ตอ งผานการ
ทดสอบการดับไฟทัง้ ประเภท A และประเภท K
ซึ่งการดับไฟประเภท A ตองผานการทดสอบ
ความสามารถในการดับไฟ (Fire Rating) ดวย
สารดับเพลิงสําหรับไฟ Class AK คือสาร

เคมีเปยก (Wet Chemicals) และสารเหลวคา
pH ต่าํ (Low pH Liquid Fire Suppressant) ขึน้ อยู
กับสูตรปรุงแตงของผูผ ลิตแตละราย
สารเคมีเปยกใชสารโปแตสเซียมอะซีเตท
เปนพืน้ ฐานโดยการทําความเย็นน้าํ มันทีร่ อ นจัด
และสรางปฏิกิริยาทําใหน้ํามันรอนจัดนั้นเปน
ของเหลวคลายน้ําสบู ทั้งอุณหภูมิที่ลดลงและ
สถานะที่ เปลี่ยนไปของน้ํามันรอนจัดทําใหไฟ
Class K ที่ไหมน้ํามันหรือไขมัน และไฟ Class
A ทีไ่ หมอุปกรณและเครือ่ งครัวซึง่ เกิดขึ้นไลเลีย่
กันมอดดับลงไป
ตัวอยางผลิตภัณฑ
ANSUL K-GUARD Fire Extinguisher
เครื่องดับเพลิง Fire Rating 2AK ดับไฟ
Class K และ Class A ในอัตรา 2A (เชื้อเพลิง

ในเตาไฟขนาด 5 ลบ.ฟุต หรือนอยกวา) โดย เพลิงไหมในครัวที่มี 2 ประเภทไดโดยไมตอง
อัตรา Fire Rating 2A เปนไปตามมาตรฐาน ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงเพิม่
เครือ่ งครัวทีท่ นั สมัยใหประสิทธิภาพสูงและ
NFPA 10 ฉบับใหมลาสุด นั่นหมายความวา
ดวยเครื่องดับเพลิงเครือ่ งเดียวสามารถปองกัน การใชนา้ํ มันไมอิ่มตัวปรุงอาหาร ทําใหเมื่อเกิด
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เพลิ งไหม จะมี ความร อนสู งมาก
สารดับเพลิงที่ ใชตองไดผลดานทําความเย็น
น อ ก เ ห นื
อ จ า ก
การทําใหไฟมอดจากการคลุมเปลวไฟ
ในสถานะที่ เป นสารดั บไฟประเภท K
เครื่องดับเพลิง K-GUARD ออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟทีร่ อ นแรงจากคราบไขมัน น้าํ มันทอดอาหาร
ฯลฯ เกิดขึ้นที่ครัว ทั้งเครื่องครัวและอุปกรณ
ประกอบตางๆ ในภัตตาคาร หางสะดวกซือ้ หอง
อาหาร โรงพยาบาล โรงอาหารในโรงเรียนหรือ
โรงงาน โดยดับไฟไดดีไมวาจะเกิดจากการปรุง
อาหารในลักษณะใดหรือใชเชื้อเพลิงชนิดไหน
เครือ่ งดับเพลิง K-GUARD บรรจุสารดับ
เพลิงเหลวคา pH ต่าํ (Low pH Liquid Fire Suppressant) ภายใตชื่อการคา “ANSULEX” เปน
สารละลายน้ําสูตรพิเศษ สามารถทําความเย็น
น้ํามันที่รอนจัดสงผลใหไฟดับลงไป
สารดับเพลิง “ANSULEX” ทีบ่ รรจุในเครือ่ ง
ดับเพลิงเปนตัวเดียวกับทีใ่ ชในระบบปองกันเพลิง
ไหมภตั ตาคาร R-102 (R-102 restaurant fire
suppression systems) โดยเปนสารดับเพลิง
ชนิดสารละลายน้ําจากเกลืออินทรีย ดับไฟที่
ไหมคราบเหนียวของไขมันที่ติดตามเครื่องครัว
และช องระบายอากาศได ดี (เมื่ อไฟลุ กไหม
น้าํ มันทีร่ อ นจัดแลวมักจะลามไปยังคราบเหนียว
ของไขมันที่ติดเครื่องครัวและทอระบายอากาศ

ซึ่งเชื้อเพลิงเปน Class A) ทั้งนี้ สารดับเพลิง
ANSULEX จะฉีดออกมาเปนฝอยน้าํ ความละเอียด
สูง ลมเปลวไฟและทําความเย็นผิวหนาเชือ้ เพลิง
(น้าํ มันรอน) จากนัน้ เริม่ ควบคุมเพลิงไหม เมือ่
สารดับเพลิงทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงจะเกิดชั้น
โฟมที่ผิวหนา ไขมันลักษณะ เหมือนน้ําสบูกั้น
ระหวางเชือ้ เพลิงกับอากาศ ปองกันไมใหไอสาร
เชือ้ เพลิงเล็ดรอดออกไปผสมกับอากาศและสัมผัส
ความรอน ทําใหไฟดับลงไป และหลังจากไฟดับ
แลว สามารถทําความสะอาดไดงายโดยใชน้ํา
ชะลางคราบสดปรกออกไป ทีส่ าํ คัญคือ สารดับ
เพลิงชนิดนีไ้ มสรางความเสียหายใหกบั เครือ่ งครัว
และสวนประกอบของหองครัวทีเ่ ปนโลหะตางๆ
ไมวาจะเปนเหล็กกลา อะลูมิเนียม ทองเหลือง
ทองแดง ฯลฯ
เครือ่ งดับเพลิง ANSUL K-GUARD บรรจุ
สารดับเพลิง 1.6 แกลลอน (6 ลิตร) สามารถ
ฉีดไดไกล 10 ฟุต (3.1 เมตร) ระยะเวลาฉีด
ประมาณ 45 วินาที ดับไฟไดทั้ง Class A และ
Class K ไดดวยสารดับเพลิงตัวเดียวที่บรรจุใน
ถังแบบสะสมแรงดัน
บทสรุป
เนื่ องจากเพลิ ง ไหม ป ระเภท C และ
ประเภท K เปนเพลิงลักษณะผสม นั่นคือ มี
เชื้อเพลิงประเภทอื่นรวมดวยซึ่งสวนใหญหรือ
เกือบทั้งหมดเปนเชื้อเพลิงประเภท A โดยเปน

โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณที่เปน
จุดกําเนิดของเพลิงไหมนั้น พูดงายๆ เมื่อเกิด
เพลิงไหมประเภท C และประเภท K ก็จะเกิด
เพลิงไหมประเภท A ตามมาดวย กลาวคือ หลัง
จากการสันดาปจากกระแสไฟฟาลัดวงจร (เพลิง
ไหมประเภท C) หรือน้ํามันทอดอาหาร (เพลิง
ไหมประเภท K) จนเกิดเปลวไฟแลว ไฟจะเริ่ม
ไหมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่อยูใกลเคียง ไมวาจะ
เปนกลองอุปกรณไฟฟาหรือเครือ่ งครัวซึง่ สวนใหญ
หรือเกือบทัง้ หมดเปนเชือ้ เพลิงประเภท A ดังนัน้
การดับไฟอุปกรณไฟฟาและการดับไฟในหอง
ตองดับทั้งไฟประเภท C หรือประเภท K และ
ประเภท A ไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ บริษัทผูผลิต
ชั้นนําหลายรายไดผลิตเครื่องดับเพลิงที่ดับไฟ
ไดทงั้ ประเภท A และ ประเภท C หรือ K ออกมา
จําหนายเปนเวลาหลายปแลว โดยเปนทีย่ อมรับ
กันอยางแพรหลายทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและหลาย
ประเทศทัว่ โลก ดังนัน้ มาตรฐาน NFPA 10 ฉบับ
ลาสุด ป 2018 จึงใหการรับรองเครือ่ งดับเพลิง
Class AC และ Class AK อยางเปนทางการ เปน
Class ที่เพิ่มเขามาอีก 2 Class
Class AC และ Class AK ถือเปน Class ที่
รวม 2 Class เขามาเปน Class เดียวโดยเฉพาะ
หมายถึง Class เพลิงไหมทมี่ ี 2 Class เกิดขึน้ ใน
เวลาเดียวกัน Class AC มีเพลิงไหม Class C
และ Class A รวมกัน สวน Class AK มีเพลิงไหม
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เพลิงที่จะใชดับตองดับไดทั้ง 2 Class
ในเวลา เดียวกัน
เปรียบเทียบกับผงเคมีแหงเอนกประสงค
ที่ดับไดทั้ง Class A Class B และ Class C ซึ่ง
ไมไดหมายความวาเพลิงไหมที่เกิดขึ้นจะเปน
Class รวม A B C แตจะแยกใชดบั สําหรับ Class
ที่เกิดขึ้นแตละ Class ไดแก ถาเปน Class A ก็
ใชดับได Class B หรือ Class C ก็ใชดับได และ
โดยธรรมชาติ แทบไมมีเพลิงไหมทเี่ ปน Class A
B C เกิดขึ้นในที่เดียวกันหรือเวลาเดียวกัน
สําหรับเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหงทั่วไป
และเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดทใี่ ชดบั ไฟ
Class B และ Class C จุดมุงหมายคือ ใหใช
ดับไฟ Class B หรือ Class C ที่เกิดขึ้นแยกกัน
เพราะไฟ Class B และ Class C มักไมเกิด
พรอมกันและในที่เดียวกัน
NFPA 10-2018 จึงไมรวม Class BC
และ ABC เปน Class เดียว สําหรับเครื่องดับ
เพลิ ง ผงเคมี แ ห ง และคาร บ อนไดออกไซด
แตกตางจาก Class AC และ AK ที่รวมกันเปน
Class เดียวแยกตางหากได เพราะมีเพลิงไหม
มากมายที่เปน Class A และ Class C หรือ Class
K เกิดขึน้ รวมกันเปนเพลิงไหมเดียวกัน
เครื่ องดั บเพลิง Class AC ตองดั บไฟ
ที่เปน Class A และ Class C รวมกัน ไดแก ไฟ

เกิดจากกระแสไฟฟา (Class C) และลุกไหม
เชื้อเพลิงที่เปนสวนประกอบของอุปกรณไฟฟา
หรือเชื้อเพลิงของแข็ง (Class A) ที่อยูใกลเคียง
ซึ่งเครื่องดับเพลิงที่ NFPA 10-2018 ใหการ

ไฟที่เกิดขึ้นในครัว เปนการลุกไหมของน้ํามัน
หรื อไขมั นทั้ งจากพื ชและสั ตว ที่ ร อนจั ด (ไฟ
Class K) จากนัน้ ไฟลามไปติดเครือ่ งครัวหรือทอ
ระบายควันที่เปนเชื้อเพลิง Class A เพลิงไหม
ที่เกิดขึ้นจึงมีทั้ง Class K และ Class A รวมกัน
เรียกวาไฟ Class AK ซึง่ เครือ่ งดับเพลิงทีใ่ ชตอ ง
ดับไดทั้ง Class K และ Class A ที่เกิดขึ้นใน
กองไฟกองเดียวกันนั้น ซึง่ สารดับเพลิงที่ NFPA
10-2018 ใหการรับรองวาใชดบั ไฟ Class AK
ได คือ สารในกลุม สารเคมีเปยก สารละลายน้ํา
และสารดับเพลิงเหลวที่มีคา pH ต่ํา (Low pH
Liquid Fire Suppressant) ซึ่งใหความเย็นและ
ลมเปลวไฟได รวมทัง้ ทําปฏิกริ ยิ ากับน้าํ มันรอน
กลายเปนสบูเหลวไมลุกติดไฟอีกตอไป
SOURCE
1. NFPA 10-2018: Standard for Portable Fire Extinguishers, https://blog.ansi.
org/2017/12/nfpa-10-2018-standardportable-fire-extinguisher/
2. ANSUL K-GUARD Fire Extinguisher,
http://www.ansul.com/en/us/pages/
ProductDetail.aspx?ProductDetail=KGUARD+Fire+Extinguisher
3. Amerex 1.75 Gallon De-Ionized
รับรองวาใชงานไดกค็ อื ฝอยน้าํ ความละเอียดสูง Water 2-AC Water Mist Fire Extinguisher,
(หมอกน้ํา) จากน้ํากลั่นที่ไมเปนตัวนําไฟฟา http://stores.mynles.com/amerex-1-75เครื่ องดั บเพลิง Class AK ตองดั บไฟ gallon-de-ionized-water-2-ac-waterที่เปน Class A และ Class K รวมกัน ไดแก mist-fire-extinguisher/
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