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เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปน
เครื่ องดั บเพลิ งชนิ ดเดี ยวเท านั้ นที่ ได รั บการ
แนะนําใหใชดับไฟที่เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
อุปกรณไฟฟา (ไฟประเภท C) เครื่องดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดมคี วามปลอดภัยทีจ่ ะใชงาน
กับอุปกรณไฟฟาหรือบริเวณใกลๆ เนื่องจาก
ตัวแกสเองเปนแกสเฉือ่ ยทีไ่ มนําไฟฟา และเมือ่
ฉีดออกมาจะไมมขี องเหลวเหนียวๆ เหมือนโฟม
หรือเศษผงเหมือนผงเคมีแหง นอกจากนีแ้ ลวยัง
สามารถใชดับไฟประเภท B ไดดวย
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด โดย
ทั่วไปจะเปนถังสีแดงสด มีแถบสีดําดานบนขอ
แนะนําการใชงาน มีหัวฉีดรูปกระบอกปลาย
บานออกเหมือนปากแตร (Horn) สําหรับถัง
ขนาดเล็กไมเกิน 5 ก.ก. ถาขนาดใหญขึ้นจะมี
สายฉีดตอกับหัวฉีดรูปกระบอกที่แยกออกมา
เครื่ องดั บเพลิ งคาร บอนไดออกไซด
ขนาด 9 ก.ก. หรือมากกวาจะตั้งบนลอเลื่อน
สําหรับลากจูงไปใชงาน เนือ่ งจากมันมีนา้ํ หนัก
มากเกิ น กว า ผู ใช จ ะยกไปฉี ด ใช ง านอย า ง
ปลอดภั ย และยั ง มี ขนาดถั ง 45 ก.ก. ชนิ ด

ล อเลื่ อนสําหรั บ ใช ง านบนแท นขุ ดเจาะนอก
ชายฝงและทาอากาศยาน
การทํา งานของเครื่ องดั บเพลิ งชนิ ด
คารบอนไดออกไซด
เครือ่ งกับเพลิงคารบอนไดออกไซดบรรจุ
แกสคารบอนไดออกไซดภายใตแรงดันสูง (55
บารหรือ 825 ปอนด/ตารางนิว้ ) ซึง่ ทําใหแกส
อยู ในสถานะของเหลว เมื่ อคุณใช งานเครื่ อง
ดับเพลิงโดยการปลดสลักแลวกดคันบีบ แรงดัน
สูงจะถูกปลอยออกมา แตเมือ่ พุง ผานกระบอกฉีด
ความดันจะลดลงซึ่งทําใหของเหลวกลับไปเปน
แกสแลวกระจายตัวออกไปในบรรยากาศรอบๆ
ซึ่งมักจะเกิดความเย็นจัด ตามมา
กระบวนการดั ง กล าวเกิ ดขึ้ น เร็ วมาก
แกสจะกลายเปนน้าํ แข็งทีก่ ระบอกฉีด ดังนัน้ ตอง
หลี ก เลี่ ยงการจั บ ที่ กระบอกฉี ดด วยมื อเปล า
เพราะอาจทําใหผิวหนังติดกับกระบอกและเกิด
การไหมจากความเย็นจัดได การฉีดดับไฟดวย
คารบอนไดออกไซดตอ งไมเขาไปใกลเกิน 3 ฟุต
และไมหางเกิน 8 ฟุตจากไฟ
ในประเทศอังกฤษ เครื่องดับเพลิงชนิด

คารบอนไดออกไซดโดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือ 2
ก.ก. กับ 5 ก.ก. เนือ่ งจากเปนแกสแรงดันสูงมาก
ถังทีใ่ ชตอ งหนาเปนเปนพิเศษ สวนใหญนยิ มใช
ถั งอะลู มิเนี ยมที่ มีความแข็ งแกร งมากกว าถั ง
เหล็กกลาที่มีน้ําหนักมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อให
ผูใ ชยกหิวไปใชงานไดสะดวก ถังเหล็กกลานิยม
ใชบนเรือเดินทะเล อยางไรก็ตามถังดับเพลิง
นําเขาราคาถูกจํานวนไมนอยทําจากเหล็กกลา
ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซดขนาด 2
ก.ก.จะใชกระบอกฉีดทีห่ มุนปรับตําแหนงไดซงึ่
ผูใ ชไมตอ งใชมอื จับขณะฉีดเปนการปองกันการ
บาดเจ็บจากความเย็นจัด สวนขนาด 5 ก.ก. ใช
กระบอกฉีดทีเ่ ชือ่ มติดกับสายฉีดทีต่ อ จากหัวฉีด
ของถังโดยตรง โดยมีดา มมือจับที่ปลายสายฉีด
ก อนถึ ง ตั วกระบอกเพื่ อความถนั ดและความ
ปลอดภัยในการฉีดดับไฟ
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดกบั
กระแสไฟฟา
เครื่ องดั บ เพลิ งคาร บอนไดออกไซด มี
ความปลอดภัยทีจ่ ะใชดบั ไฟทีเ่ กิดกับตัวอุปกรณ
ไฟฟ าและสายไฟฟ าที่ มี ก ระแสไฟฟ าเดิ นอยู
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หรือบริเวณรอบๆ แกสคารบอนไดออกไซดเปน
แกสเฉื่อย ไมเปนตัวนําไฟฟา และไมทิ้งคราบ
สกปรก เมื่อไฟดับมีแนวโนมที่จะไมสรางความ
เสียหายแกอุปกรณไฟฟา ดังนั้นจึงมักพบเห็น
เครื่องดับเพลิงชนิดนีว้ างอยูหนาอุปกรณไฟฟา
ตัง้ แตสวิทชเกียรไปจนถึงชุดควบคุมระบบสองสวาง
ขนาดใหญ ในสํานักงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน
โรงงาน หรืออาคารคลังสินคา ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ
ในการระงับเหตุเพลิงไหมคือสวนผสมระหวาง
สารดับเพลิงชนิดตัวเติมน้าํ หรือโฟมกับเครือ่ งดับ
เพลิงคารบอนไดออกไซด
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดกบั
ไฟประเภทอืน่
หามใชเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ดั บ ไฟประเภท D ที่ เกิ ด จากโลหะติ ดไฟได
เนื่องจากแกสคารบอนไดออกไซดทําปฏิกิริยา
รุ นแรงกั บโลหะหลายชนิ ด และเช นเดี ยวกั บ
เครือ่ งดับเพลิงชนิดทีใ่ ชไมไดกบั เพลิงไหมโลหะ
ติดไฟไดอนื่ ๆ แรงดันสูงจะกระแทกโลหะทีก่ าํ ลัง
ไหมไฟกระจายออกไปเปนบริเวณกวางทําให
สถานการณเลวรายลง นอกจากนีย้ งั ใชไมไดผล
กับเพลิงไหมประเภท A เชนไฟไหมกระดาษ ไม
ผา อีกดวย
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดกบั
เกจวัดความดัน
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซดไมมี
เกจวัดความดัน เนือ่ งจากเปนแกสควบแนนเปน
ของเหลว (Condensed Gas) ทางเดียวทีจ่ ะรูว า
ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปนถังเปลาคือ

ใชวธิ ชี งั่ น้าํ หนัก ทีบ่ า ถังบรรจุจะระบุนา้ํ หนักของ
ตัวถังเปนตัวเลขประทับลงบนเนื้ อโลหะ การ
ประเมินวาถังยังมีแกสอยูหรือหมดไปแลว ให
ถอดชุดอุปกรณหวั ฉีดของถังออกใหหมดแลวนํา
ไปชัง่ ไดนา้ํ หนักเทาไหร ใหเอาน้าํ หนักสุทธิของ
ถังมาหักออก ที่เหลือก็จะเปนน้ําหนักของแกส
คารบอนไดออกไซดที่มีอยูในถัง
เมื่อแกสคารบอนไดออกไซดหมด ดวย
เหตุที่การจะใชถังเกาและอุปกรณประกอบเดิม
ตอไปอาจมีความเสีย่ ง อีกทัง้ คาบริการเติมสาร
ใหมคอนขางสูง สถานประกอบการสวนใหญ
จึงเลือกที่จะซื้อถังใหมแทนการเติมแกส
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดชนิด
ถังโครเมียม
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดมชี นิด
เคลือบโครเมียมใหเลือกดวย ซึ่งจริงๆ ก็คือ ถัง

อะลูมิเนียมที่ขัดจนขึ้นเงา ถังที่มันวาวกับลาย
พิมพสีดําอาจดูสวยงามและทันสมัย แตเขากัน
ไมไดกับความปลอดภัย ถังโครเมียมไมไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน BS EN3 เนื่องจาก
ไม ใช ถั ง สี แ ดง แม ว า จะมี ข อ มู ล การใช ง าน
แถบสีคาด และตราประทับคุณภาพอยูก็ตาม
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดตาม
มาตรฐาน NFPA 10 Standard for Portable
Fire Extinguisher
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด เปน
เครือ่ งดับเพลิงชนิดบรรจุแกสทีส่ ามารถขับสารออก
มาไดดว ยตัวเองโดยไมตอ งอัดสารอืน่ เขาไปเปน
ตัวขับ (Expellant) ตามคํานิยามในมาตรฐาน
คํานิยาม (Chapter 3 Definitions)
3.3.3 คาร บอนไดออกไซด (Carbon
Dioxide) หมายถึง แกสเฉือ่ ยไมเปนตัวนําไฟฟา
ไมมสี ี ไมมรี ส ใชเปนสารดับเพลิงเหมาะสําหรับ
ไฟประเภท B และประเภท C
3.4.5 เครื่องดับเพลิงขับสารดวยตัวเอง
(Self-Expelling Fire Extinguisher) หมายถึง
เครือ่ งดับเพลิงทีบ่ รรจุสารดับเพลิงซึง่ มีปริมาณ
ความดันไอสารเพียงพอในการขับตัวเองออกมา
ที่อุณหภูมิใชงานปกติ
เนื่ องจากเปนสารดับเพลิงที่ บรรจุดวย
แรงดันสูงมาก ดังนั้นถังจึงตองมีความแข็งแรง
ทนทานตอแรงดัน และตองมีการทดสอบความ
เสถียรจากแรงดันน้าํ (Hydrostatic Testing) ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดดวย เปนไปตามขอบังคับ
ดังตอไปนี้
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บทที่ 8 การทดสอบความเสถียรจาก
แรงดันน้ํา (Hydrostatic Testing)
8.6 การทดสอบแรงดัน (Test Pressures)
8.6.2 ถังบรรจุแรงดันสูง (High-Pressure
Cylinders)
8.6.2.1 ถังบรรจุมาตรฐานกระทรวงขนสง
สหรัฐฯ (DOT) รุน 3A, 3AA หรือ 3AL ทีใ่ ชเปน
ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซดหรือถังไนโตรเจน
ถังอารกอน หรือถังคารบอนไดออกไซดทใี่ ชเปน
ถังดับเพลิงชนิดลอเลื่อนตองไดรับการทดสอบ
ที่ความดัน 5/3 (1.66) เทาของแรงดันที่ใช
บรรจุแกสในถัง (Service Pressure) ซึง่ ประทับ
ตัวเลขบนตัวถัง
8.6.2.2 ถังเครือ่ งดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ICC3
ตองไดรบั การทดสอบทีค่ วามดัน 3,000 ปอนด/
ตารางนิว้ (20.68 เมกะปาสกาล)
8.6.3 ชุ ดประกอบสายฉี ด (Hose
Assemblies)
8.6.3.1 ชุดประกอบสายฉีดของเครื่อง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดทตี่ อ งทดสอบความ
เสถียรจากแรงดันน้ํา (Hydrostatic Testing)
ตองทดสอบที่แรงดัน 1250 ปอนด/ตารางนิ้ว
(8619 กิโลปาสกาล)
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ภาคผนวก A ขอมูลวัสดุ (Annex A
Explanatory Material)
ภาคผนวก A ไมใชสว นหนึง่ ของขอกําหนด
NFPA แต เป นการให ข อมู ลด านวั สดุ ของสาร
ดับเพลิง ดังตอไปนี้
A.3.3.3 คารบอนไดออกไซดเมื่อบรรจุ
อยูในถังดับเพลิงมีสถานะเปนของเหลวและจะ
กลายเปนเกล็ดน้าํ แข็งแหง (Dry Ice) เมือ่ ถูกฉีด
ออกสู บ รรยากาศโดยตรง แก สคาร บ อนได
ออกไซดหนักกวาอากาศ 1½ เทา ดับไฟดวย
การลดปริมาณออกซิเจนหรือลดไอสารเชือ้ เพลิง
หรือทัง้ สองอยางจนถึงจุดทีก่ ารเผาไหมสนิ้ สุดลง
ภาคผนวก C การเลือกเคริอ่ งดับเพลิง
(Annex C Fire Extinguisher Selection)
ภาคผนวก C ไม ใ ช ส ว นหนึ่ งของข อ
กําหนด NFPA แตมจี ดุ ประสงคเพือ่ นําเสนอดาน
ขอมูล ดังตอไปนี้
C.3.4 เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ขอไดเปรียบของเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
คือ เมือ่ ฉีดดับไฟแลวจะไมทงิ้ คราบสกปรกใดๆ
ไว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกใช
ปองกันอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทลี่ ะเอียดออนและ
มีราคาแพง นอกจากนี้ยงั ใชงานในพื้นที่เตรียม
อาหาร หองทดลอง โรงพิมพ หองเก็บกระดาษ

ฯลฯ โดยเครื่ องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ไดรบั การขึน้ บัญชีใหเปนเครือ่ งดับเพลิงสําหรับ
ไฟประเภท B และประเภท C เนือ่ งจากสารทีฉ่ ดี
ออกมาเปนแกสมีความเย็นเหมือนละอองหิมะจึง
มีระยะฉีดสั้นในชวง 3ฟุต - 8 ฟุต (1 เมตร 2.4 เมตร) ไมแนะนําใหใชฉดี ดับเพลิงกลางแจง
ทีม่ ลี มแรงหรือในรมทีม่ กี ระแสอากาศแรงเพราะ
จะทําใหสารดับเพลิงฟุง กระจายและไมสามารถ
ดับไฟได อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซด
มีความจําเปนสําหรับการลดปริมาณออกซิเจน
ในการดับไฟ แตก็ มีความจําเปนในเรื่ องของ
ความปลอดภัยของผูฉีดใชงาน โดยเฉพาะใน
พื้นที่อับอากาศดวย
ภาคผนวก D การปฏิบัติและใชงาน
(Annex D Operation and Use)
ภาคผนวก D ไม ใ ช ส ว นหนึ่ งของข อ
กําหนด NFPA แตมจี ดุ ประสงคเพือ่ นําเสนอดาน
ขอมูล ดังตอไปนี้
D.4.3 เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ใชดบั ไฟประเภท B และ
ประเภท C เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีระยะฉีดที่
จํากัดซึง่ ไดรบั ผลกระทบจากกระแสลม ดังนัน้
ในการเริม่ ตนฉีดจึงจําเปนตองเขาไปใกลไฟ โดย
ฉีดตรงไปยังฐานของไฟ และแมวา ไฟจะดับลงไป
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แลวตองฉีดสารตอไปบนผิวหนาเชื้อเพลิง การ
ยืดระยะการฉีดนีก้ เ็ พือ่ ปองไมใหไฟปะทุขนึ้ มาอีก
วิธฉี ดี คารบอนไดออกไซดเพือ่ ควบคุมเพลิงไหม
จากของเหลวไวไฟที่ใชกันมากที่สุดคือ เริ่มตน
จากขอบเพลิงไหมทใี่ กลทสี่ ดุ จากนัน้ ฉีดตรงไปที่
ไฟอยางชาๆ แลวฉีดกวาดจากดานหนึง่ ไปยังอีก
ดานขณะกาวไปขางหนาจนจนถึงดานหลังของไฟ
วิธอี ื่นทีน้ ิยมใชกันคือฉีดเหนือเพลิงไหม
(Overhead Application) ทําโดยกดกระบอกฉีด
ต่าํ ลงมาเปนมุม 45 องศา ใหปลายกระบอกอยู
เหนือไฟตรงจุดกึง่ กลางของเพลิงไหม จากนัน้ ฉีด
ตรงลงไปโดยไม ต อ งขยั บ ตํา แหน ง กระบอก
ฉีดหรือเลือ่ นไปมาเนือ่ งจากคารบอนไดออกไซด
จะพุง เขาไปในกองไฟและกระจายตัวออกไปทุก
ทิศทางเหนือผิวหนาของเพลิงไหมนั้น
สําหรับเพลิงไหมเกิดจากเชือ้ เพลิงรัว่ ไหล
การฉีดสายไปมาจะใหผลดีกวา ในการฉีดดับไฟ
เกิดกับอุปกรณไฟฟา ใหฉดี ตรงไปทีจ่ ดุ เกิดเพลิง
ไหมและใหถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาใหเร็วที่สุด
เทาทีจ่ ะทําไดเพือ่ ปองกันการลุกติดไฟขึน้ มาใหม
อยางไรก็ตาม เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ไมเหมาะที่ จะใชดับไฟที่ เกิดจากเชื้ อเพลิงที่ มี
ความดันและไฟจากไขมันที่ใชปรุงอาหาร
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดดบั ไฟ
ดวยการทําใหออกซิเจนทีอ่ ยูโ ดยรอบเจือจางลง
จนถึงระดับต่าํ กวาอัตราทีจ่ ะทําใหเกิดการลุกไหม
ตอไปได
เมือ่ ใชเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ในบริเวณที่ไมมกี ารระบายอากาศ ตัวอยางเชน
หองขนาดเล็ก ตู หรือพื้นที่อบั อากาศอื่นๆ เปน
ระยะเวลานานจะทําใหผใู ชหมดสติเนือ่ งจากขาด
ออกซิเจนหายใจ

เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดชนิด
ยกหิว้ มีขนาดบรรจุ 2 ½ ปอนด-20 ปอนด (1.1
ก.ก.-9.1 ก.ก.) อัตราความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ตัง้ แต 1-B:C ถึง 10-B:C จุดออน
คือดับไฟไดจาํ กัดกับเพลิงไหมทเี่ กิดลึกลงไปใน
ตัวอุปกรณไฟฟา (ดับไดดกี บั ผิวนอกเพลิงไหม)
สําหรับเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดชนิด
ลอเลื่อน มีขนาดตั้งแค 50 ปอนดจนถึง 100
ปอนด (23 ก.ก.-45 ก.ก.) อัตราความสามารถ
ในการดับไฟ (Fire Rating) ตั้งแต 10-B:C ถึง
20-B:C
คารบอนไดออกไซดจะคงความดันของตัวเอง
ในสถานะของเหลวภายใตอุณหภูมิหอง โดยจะ
มี การขั บดั นดวยตั วเอง โดยการเป ดวาล วซึ่ ง
คารบอนไดออกไซดจะพุง ออกมาผานกระบอกฉีด
ในรูปของไอสารและในสถานะของแข็ง (เกล็ด
น้าํ แข็งแหง) ในการใชงาน ตองใหถงั ตัง้ ตรง หลัง
จากปลดสลักออกแลวใหบบี คันบังคับเพือ่ ฉีดสาร
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดขนาด
เล็กมีขนาด 2 ปอนด ถึง 5 ปอนด (0.91 ก.ก. ถึง
2.3 ก.ก.) กระบอกฉีดจะติดอยูก บั ตัวเครือ่ งเชือ่ ม
ตอกับวาลวผานทอโลหะและมีตัวเชื่อมที่หมุน
ปรับได ออกแบบมาเพื่อใชมือเดียว สําหรับถัง
ขนาดใหญกวา กระบอกฉีดเชื่อมตอกับสายฉีด
ที่มีความยาวหลายฟุต ออกแบบมาเพื่อใชงาน
สองมือ ระยะเวลาในการฉีดดับไฟจะแตกตาง
กันไปตามขนาด อยูใ นชวง 8 วินาที - 30 วินาที
ระยะการฉีดสูงสุดอยูท ี่ 3 ฟุต - 8 ฟุต (1 เมตร2.4 เมตร)

ภาคผนวก H ปจจัยการเลือก (Annex H
Conditions of Selection)
ภาคผนวก H ไมใชสว นหนึง่ ของขอกําหนด
NFPA แตมีจุดประสงคเพื่อนําเสนอดานขอมูล
ดังตอไปนี้
H.2 การเลือกตามปจจัยดานผลกระทบ
ตอสุขภาพและความปลอดภัย
ในการเลือกเครือ่ งดับเพลิง ตองพิจารณา
ถึงอันตรายทีจ่ ะมีตอ สุขภาพและความปลอดภัย
ในการใชงานและซอมบํารุง ดงตอไปนี้
(3) เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออไซด
บรรจุไวซึ่งสารดับเพลิงที่ไมเอื้ออํานวยตอชีวิต
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ตาราง H.2 คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงชนิดตางๆ
สารดับเพลิง

น้ํา (Water)

น้ํา (สารเปยก)
Water (Wetting
Agent)
น้ําผสมสารปองกัน
การแข็งตัว
(Loaded Stream)
โฟม AFFF,FFFP

คารบอนไดออกไซด
(Carbon dioxide)

เมื่อใชในอัตราสวนผสมสําหรับดับไฟ การใช
เครื่องดับเพลิงชนิดนี้ ในพื้ นที่ ไมมีการระบาย
อากาศทําให ออกซิ เจนเจื อจางลง การอยู ใน
พื้ นที่ เช นนั้ นเป นเวลานานจะทําให หมดสติ
เนือ่ งจากขาดออกซิเจนหายใจ
ตาราง H.2 (Table H.2)
ตารางสรุปคุณสมบัตขิ องเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดตางๆ (เปรียบเทียบกับคารบอนไดออกไซด)
สําหรับใชพจิ ารณาเลือกตามความเหมาะสมกับ
การใชงาน แตอตั ราความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ทีร่ ะบุไวอาจมีการเปลีย่ นแปลงซึง่
ควรคนหาขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั ตามแหลงอางอิง
ตางๆ เทาที่จะคนหาได
ภาคผนวก
ความแตกตางระหวางเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดคารบอนไดออกไซดกับเครื่องดับเพลง
ชนิดผงเคมีแหง
มีเครื่องดับเพลิงพื้นฐานอยู 3 ประเภท
สําหรับใชดับไฟทีเ่ กิดขึ้นตามทีต่ างๆ โดยทัว่ ไป
 เครื่องดับเพลิงที่ใชน้ําอัดความดัน ใช
ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไม กระดาษ
 เครื่ องดั บเพลิ ง ผงเคมี แ ห ง บรรจุ ผ ง
เคมีแหงภายใตความดัน สําหรับใชดับไฟเกิด
จากแกสหรือน้ํามันซึ่ งไมสามารถใชน้ําดับไฟ
ประเภทนีไ้ ดเพราะจะทําใหสถานการณเลวรายลง
 เครือ
่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดใช
ดับไฟทีเ่ กิดจากไฟฟา
ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งสําคัญทีเ่ ราตองใชเครือ่ ง
ดับเพลิงที่ถูกตองเหมาะสมไปดับไฟทีเ่ กิดขึ้น
เครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหงเนนการตลาด

ผงเคมีแหงทั่วไป
(โซเดียม
ไบคารบอเนต)

ผงเคมีแหง
Purple K
(โปแตสเซียม
ไบคารบอเนต)
ผงเคมีแหง
Super K
(โปแตสเซียม
คลอไรด)

ผงเคมีแหง ABC
เอนกประสงค
(แอมโมเนียม
ฟอสเฟต)

วิธีการทํางาน

ขนาดบรรจุ

ระยะฉีด
แนวราบ

ระยะ
เวลาฉีด

การปองกัน
ที่ อุณหภูมิ
40◦ F (4◦ C)
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

1-A
2-A
3-A
4-A
2-A
10-A
30-A
40-A
2-A
20-A

อัตราดับไฟ
(UL/ULC)

สะสมแรงดัน
สะสมแรงดันหรือสูบน้ํา
สูบน้ํา
สูบน้ํา
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน

6 ลิตร
2 ½ แกลลอน
4 แกลลอน
5 แกลลอน
1 ½ แกลลอน
25 แกลลอน (ลอเลื่อน)
45 แกลลอน (ลอเลื่อน)
60 แกลลอน (ลอเลื่อน)
2 ½ แกลลอน
33 แกลลอน (ลอเลื่อน)

30-40 ฟุต
30-40 ฟุต
30-40 ฟุต
30-40 ฟุต
20 ฟุต
35 ฟุต
35 ฟุต
35 ฟุต
30-40 ฟุต
50 ฟุต

40 วินาที
1 นาที
2 นาที
2-3 นาที
30 วนาที
1 ½ นาที
2 นาที
2 ½ นาที
1 นาที
3 นาที

สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
ขับดวยแกสไนโตรเจน
ขับสารดวยตัวเอง
ขับสารดวยตัวเอง
ขับสารดวยตัวเอง
ขับสารดวยตัวเอง
สะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน

2 ½ แกลลอน
6 ลิตร
33 แกลลอน
2 ½ - 5 ปอนด
10-15 ปอนด
20 ปอนด
50-100 ปอนด(ลอเลื่อน)
1- 2 ½ ปอนด
2 ¾ -5 ปอนด
6-30 ปอนด
50 ปอนด (ลอเลื่อน)
75-350 ปอนด (ลอเลื่อน)

20-25 ฟุต
20-25 ฟุต
30 ฟุต
3-8 ฟุต
3-8 ฟุต
3-8 ฟุต
3-10 ฟุต
5-8 ฟุต
5-20 ฟุต
5-20 ฟุต
20 ฟุต
15-45 ฟุต

50 วินาที
50 วินาที
1 นาที
8-30 วินาที
8-30 วินาที
10-30 วินาที
10-30 วินาที
8-12 วินาที
8-25 วินาที
10-25 วินาที
35 วินาที
20-105
วินาที

ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

3-A:20 ถึง 40-B
2A:10-B
20A:120B
1 ถึง 5-B:C
2 ถึง 10B:C
10B:C
10 ถึง 20B:C
2 ถึง 10-B:C
5 ถึง 20-B:C
10 ถึง 160-B:C
160-B:C
40 ถึง 320-B:C

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน

2-5 ปอนด
5 ½ -10 ปอนด
16-30 ปอนด
48-50 ปอนด (ลอเลื่อน)
125-315 ปอนด (ลอเลื่อน)

5-12 ฟุต
5-20 ฟุต
10-20 ฟุต
20 ฟุต
15-45 ฟุต

8-10 วินาที
8-20 วินาที
8-25 วินาที
30-35 วินาที
30-80 วินาที

ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

5 ถึง 30-B:C
10 ถึง 80-B:C
40 ถึง 120-B:C
120 ถึง 160-B:C
80 ถึง 640-B:C

2-5 ปอนด
5-9 ปอนด
9 ½ -20 ปอนด
19 ½ -20 ปอนด
125-200 ปอนด (ลอเลื่อน)
1-5 ปอนด

5-8 ฟุต
8-12 ฟุต
10-15 ฟุต
5-20 ฟุต
15-45ฟุต
5-12 ฟุต

8-10 วินาที
10-15 วินาที
15-20 วินาที
10-25 วินาที
30-40วินาที
8-10 วินาที

ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

สะสมแรงดันหรือชองแกส

2 ½ -9 ปอนด

5-12 ฟุต

8-15 วินาที

ไมปองกัน

สะสมแรงดันหรือชองแกส

9-17 ปอนด

5-20 ฟุต

10-25 วินาที

ไมปองกัน

สะสมแรงดันหรือชองแกส

17-30 ปอนด

5-20 ฟุต

10-25 วินาที

ไมปองกัน

สะสมแรงดันหรือชองแกส

45-50 ปอนด (ลอเลื่อน)

20 ฟุต

25-35 วินาที

ไมปองกัน

ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน

110-315 ปอนด (ลอเลื่อน)

15-45 ฟุต

30-60 วินาที

ไมปองกัน

5 ถึง 10-B:C
20 ถึง 40-B:C
40 ถึง 60-B:C
60 ถึง 80-B:C
160-B:C
1 ถึง 3-AC และ 2
ถึง 10B:C
1 ถึง 4-A และ 10
ถึง 40B:C
2 ถึง 20-A และ 10
ถึง 80B:C
3 ถึง 20-A และ 30
ถึง 120B:C
20 ถึง 30-A และ 80
ถึง 160B:C
20 ถึง 40-A และ 60
ถึง 320B:C
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ตาราง H.2 คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงชนิดตางๆ (ตอ)
สารดับเพลิง

ผงเคมีแหง (ใชงาน
รวมกับโฟม)
ผงเคมีแหง
(โปแตสเซียม
ไบคารบอเนต ยูเรีย)
สารเคมีเปยก
(Wet Chemical)

ฮาลอน 1211
(บรอโมคลอโรไดฟลูออโรมีเธน)

ฮาลอน 1211/1301
(บรอโมคลอโรไดฟลูออโรมีเธน และ
บรอโมไตรฟลูออโรมีเธน)
สารสะอาด
(ชนิดฮาโลคารบอน)

การปองกัน
ที่อุณหภูมิ
40◦ F (4◦ C)
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

วิธีการทํางาน

ขนาดบรรจุ

ระยะฉีด
แนวราบ

ระยะ
เวลาฉีด

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน
ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน

4 ¾ -9 ปอนด
9-27 ปอนด
18-30 ปอนด
150-350 ปอนด (ลอเลื่อน)

5-20 ฟุต
5-20 ฟุต
5-20 ฟุต
15-45 ฟุต

5-11 ปอนด
9-23 ปอนด
175 ปอนด (ลอเลื่อน)
3 ลิตร
6 ลิตร
2 ½ แกลลอน

11-22 ฟุต
15-30 ฟุต
70 ฟุต
8-12 ฟุต
8-12 ฟุต
8-12 ฟุต

30-60 วินาที
10-25 วินาที
10-25 วินาที
20-150
วินาที
18 วนาที
17-33 วินาที
62 วินาที
30 วนาที
35-45 วินาที
75-85 วินาที

สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน

0.9-2 ปอนด
2-3 ปอนด
5 ½ -9 ปอนด
13-22 ปอนด

6-10 ฟุต
6-10 ฟุต
9-15 ฟุต
14-16 ฟุต

8-10 วินาที
8-10 วินาที
8-15 วินาที
10-18 วินาที

ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

สะสมแรงดัน
สะสมแรงดัน

50 ปอนด
150 ปอนด (ลอเลื่อน)

35 ฟุต
20-35 ฟุต

30 วินาที
30-44 วินาที

ไมปองกัน
ไมปองกัน

สะสมแรงดันหรือขับสาร
ดวยตัวเอง
สะสมแรงดัน

0.9 - 5 ปอนด

3-12 ฟุต

8-10 วินาที

ไมปองกัน

9-20 ปอนด

10-18 ฟุต

10-22 วินาที

ไมปองกัน

1-A: 10B:C ถึง
4-A: 80B:C

สะสมแรงดัน

1.4- 150 ปอนด

6-35 ฟุต

9-38 วินาที

ไมปองกัน

10-B:C ถึง 10-A:
80-B:C

ไปที่ไฟประเภท B ซึ่งเครื่องดับเพลิงประเภทนี้
ใชดบั ไฟทีเ่ กิดจากของเหลวติดไฟได เชน น้าํ มัน
เชื้อเพลิง น้ํามันกาด จาระบี และน้ํามันเครื่อง
โดยจะมีตวั เลขอัตราการดับไฟชีใ้ หเห็นถึงขนาด
เพลิงไหม (หนวยเปนตารางฟุต) ทีเ่ ครือ่ งดับเพลิง
สามารถดับได ทั้งนี้ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง
บรรจุสารดับเพลิงชนิดตางๆ ไวขา งในทัง้ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต โซเดียมไบคารบอเนต
โปแตสเซียมไบคารบอเนต โดยเครื่องดับเพลิง
เหลานี้สามารถปดกั้นอากาศทําใหไฟมอดดับ
ลงไดดว ย
เครือ่ งดับเพลิงบรรจุคารบอนไดออกไซด
ซึง่ เปนสารไมเปนตัวนําไฟฟาชนิดหนึง่ ใชสาํ หรับ
ดับไฟที่ เกิดจากไฟฟาที่เรียกวาไฟประเภท C
เปนเพลิงไหมอุปกรณไฟฟา สายไฟฟา ตัวตัด
วงจรไฟฟา ตัวจายกระแสไฟฟา ฯลฯ นอกจากนี้
ยังใชดับไฟที่เกิดจากของเหลวติดไฟไดไดดวย

ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน
ไมปองกัน

อัตราดับไฟ
(UL/ULC)
10 ถึง 20-B:C
20 ถึง 30-B:C
40 ถึง 60-B:C
80 ถึง 240-B:C
40 ถึง 80-B:C
60 ถึง 160-B:C
480-B:C
Class K
Class K
Class K
1 ถึง 2-B:C
5-B:C
1-A:10B:C
2 ถึง 4- A และ 20
ถึง 80–B:C
10-A: 120-B:C
30-A: 60 ถึง
240-B:C
1 ถึง 10-B:C

อยางไรก็ตาม ไมแนะนําใหใหใชดับไฟที่ เกิด
จากไม กระดาษ (ไฟประเภท A) ยกเวนไมมี
ทางเลือกอื่น
ทั้งนี้ มี 2-3 ประเด็นที่จะตองตระหนัก
ไวเมือ่ ใชงานเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
 เป น เครื่ องดั บ เพลิ ง ชนิ ดขั บ ดั น ด วย
ตัวเองโดยใชแรงดันสูง สามารถฉีดไดประมาณ
20 วินาที ในขณะที่เครื่องดับเพลิงแหงจะฉีด
ไดประมาณ 1 นาทีเต็ม
 อั น ตรายอย างหนึ่ ง ในการฉี ดเครื่ อง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดคือ แรงดันสูงจะ
ทําใหวัสดุที่กําลังไหมไฟกระจายออกไปรอบๆ
บริเวณนั้น
 ขณะที่ ค าร บ อนไดออกไซด พุ ง ออก
จากถังบรรจุจะเปนนําแข็งแหง เกิดความเย็นจัด
ทีก่ ระบอกฉีดซึง่ อาจทําใหมอื ของผูฉ ดี ถูกนําแข็ง
กัด หากไมระมัดระวังหรือเผลอไปจับทีก่ ระบอก

ฉีดโดยตรงโดยไมสวมถุงมือปองกันไว
สําหรับเครือ่ งดับเพลิงผงเคมีแหงแมจะมี
ประสิทธิภาพดับไฟที่เกิดจากไฟฟา แตผลเสีย
คือสรางความเสียหายใหกบั อุปกรณและชิน้ สวน
ตางๆ ที่ผงเคมีแหงสัมผัสได
การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงตรงจุดเหมาะสม
ที่สุดก็เปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญ โดยจะตอง
พิจารณาติดตัง้ ทีจ่ ุดเขาถึงและนําออกมาใชงาน
ไดงายในสถานการณฉุกเฉินจริงที่เกิดขึ้น หาก
คุณไมแนใจวาตองติดตัง้ ดับเพลิงตรงจุดใดจึงจะ
เหมาะสม ใหปรึกษากับผูบ ริหารและฝายอาคาร
ของสถานประกอบกิจการ รวมถึงผูเชี่ยวชาญ
ดานการปองกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ตองติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิงในจํานวนที่เพียงพอตอขนาดของพื้นที่
ทีจ่ ะปกปอง รวมทัง้ ระบุชนิดของเครือ่ งดับเพลิง
ใหถูกตองและชัดเจนเพื่ อใหหยิบไปใชงานได
ตรงกั บ เพลิ ง ไหม ที่ เกิ ดขึ้ น ทั้ ง ประเภทของ
เพลิงไหม ขนาดของเพลิงไหม และระยะเวลาที่
เกิดเพลิงไหม (ระยะเริ่มตนหรือระยะลุกลาม)
และเพื่ อให ก ารป อ งกั นและระงั บ อั ค คี ภั ยมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ควรติดตั้งสายสูบ/หัวฉีด
น้าํ ดับไฟในแตละชัน้ ของอาคารดวย เพราะหาก
ไฟอยู ในระยะลุ กลาม เครื่ องดั บเพลิงอาจไม
สามารถระงับเหตุได ตองใชสายฉีดน้าํ ดับเพลิง
เขามาเสริมถึงจะยับยั้งเพลิงไหมได
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