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เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปน
เคร่ืองดับเพลิงชนิดเดียวเทานั้นท่ีไดรับการ
แนะนําใหใชดับไฟท่ีเกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
อุปกรณไฟฟา (ไฟประเภท C) เคร่ืองดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดมีความปลอดภัยท่ีจะใชงาน
กับอุปกรณไฟฟาหรือบริเวณใกลๆ เนื่องจาก
ตัวแกสเองเปนแกสเฉ่ือยท่ีไมนําไฟฟา และเม่ือ
ฉีดออกมาจะไมมีของเหลวเหนยีวๆ เหมือนโฟม
หรือเศษผงเหมือนผงเคมีแหง นอกจากนีแ้ลวยงั
สามารถใชดับไฟประเภท B ไดดวย

 เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด โดย
ท่ัวไปจะเปนถังสีแดงสด มีแถบสีดําดานบนขอ
แนะนําการใชงาน มีหัวฉีดรูปกระบอกปลาย
บานออกเหมือนปากแตร (Horn)  สําหรับถัง
ขนาดเล็กไมเกิน 5 ก.ก. ถาขนาดใหญข้ึนจะมี
สายฉีดตอกับหัวฉีดรูปกระบอกท่ีแยกออกมา

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ขนาด 9 ก.ก. หรือมากกวาจะต้ังบนลอเล่ือน
สาํหรับลากจงูไปใชงาน  เนือ่งจากมันมีน้าํหนกั
มากเกินกว าผู ใช จะยกไปฉีดใช งานอย าง
ปลอดภัย และยังมีขนาดถัง 45 ก.ก. ชนิด

ลอเล่ือนสําหรับใชงานบนแทนขุดเจาะนอก
ชายฝงและทาอากาศยาน

การทํางานของเครื่องดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซด

เคร่ืองกบัเพลิงคารบอนไดออกไซดบรรจุ
แกสคารบอนไดออกไซดภายใตแรงดันสูง (55
บารหรือ 825 ปอนด/ตารางนิว้) ซึง่ทําใหแกส
อยูในสถานะของเหลว เม่ือคุณใชงานเคร่ือง
ดับเพลิงโดยการปลดสลักแลวกดคันบบี แรงดัน
สงูจะถกูปลอยออกมา แตเม่ือพุงผานกระบอกฉีด
ความดันจะลดลงซึ่งทําใหของเหลวกลับไปเปน
แกสแลวกระจายตัวออกไปในบรรยากาศรอบๆ
ซึ่งมักจะเกิดความเย็นจัด ตามมา

กระบวนการดังกลาวเกิดข้ึนเร็วมาก
แกสจะกลายเปนน้าํแข็งท่ีกระบอกฉีด ดังนัน้ตอง
หลีกเล่ียงการจับท่ีกระบอกฉีดดวยมือเปลา
เพราะอาจทําใหผิวหนังติดกับกระบอกและเกิด
การไหมจากความเย็นจัดได การฉีดดับไฟดวย
คารบอนไดออกไซดตองไมเขาไปใกลเกนิ 3 ฟตุ
และไมหางเกิน 8 ฟุตจากไฟ

ในประเทศอังกฤษ เคร่ืองดับเพลิงชนิด

คารบอนไดออกไซดโดยท่ัวไปมี 2 ขนาด คือ 2
ก.ก. กบั 5 ก.ก. เนือ่งจากเปนแกสแรงดันสงูมาก
ถงัท่ีใชตองหนาเปนเปนพเิศษ สวนใหญนยิมใช
ถังอะลูมิเนียมท่ีมีความแข็งแกรงมากกวาถัง
เหล็กกลาท่ีมีน้ําหนักมากเกินไป ท้ังนี้เพื่อให
ผูใชยกหิวไปใชงานไดสะดวก ถงัเหล็กกลานยิม
ใชบนเรือเดินทะเล อยางไรก็ตามถังดับเพลิง
นําเขาราคาถูกจํานวนไมนอยทําจากเหล็กกลา

ถงัดับเพลิงคารบอนไดออกไซดขนาด  2
ก.ก.จะใชกระบอกฉีดท่ีหมุนปรับตําแหนงไดซึง่
ผูใชไมตองใชมือจบัขณะฉีดเปนการปองกนัการ
บาดเจบ็จากความเยน็จดั  สวนขนาด 5 ก.ก. ใช
กระบอกฉีดท่ีเชือ่มติดกบัสายฉีดท่ีตอจากหัวฉีด
ของถังโดยตรง โดยมีดามมือจบัท่ีปลายสายฉีด
กอนถึงตัวกระบอกเพื่อความถนัดและความ
ปลอดภัยในการฉีดดับไฟ

เครือ่งดบัเพลงิคารบอนไดออกไซดกับ
กระแสไฟฟา

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดมี
ความปลอดภัยท่ีจะใชดับไฟท่ีเกดิกบัตัวอุปกรณ
ไฟฟาและสายไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู
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หรือบริเวณรอบๆ แกสคารบอนไดออกไซดเปน
แกสเฉ่ือย ไมเปนตัวนําไฟฟา และไมท้ิงคราบ
สกปรก เม่ือไฟดับมีแนวโนมท่ีจะไมสรางความ
เสียหายแกอุปกรณไฟฟา ดังนั้นจึงมักพบเห็น
เคร่ืองดับเพลิงชนิดนีว้างอยูหนาอุปกรณไฟฟา
ต้ังแตสวิทชเกยีรไปจนถงึชดุควบคุมระบบสองสวาง
ขนาดใหญ ในสํานักงาน สถานท่ีปฏิบัติงาน
โรงงาน หรืออาคารคลังสนิคา ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ
ในการระงับเหตุเพลิงไหมคือสวนผสมระหวาง
สารดับเพลิงชนดิตัวเติมน้าํหรือโฟมกบัเคร่ืองดับ
เพลิงคารบอนไดออกไซด

เครือ่งดบัเพลงิคารบอนไดออกไซดกับ
ไฟประเภทอืน่

หามใชเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ดับไฟประเภท D ท่ี เกิดจากโลหะติดไฟได
เนื่องจากแกสคารบอนไดออกไซดทําปฏิกิริยา
รุนแรงกับโลหะหลายชนิด และเชนเดียวกับ
เคร่ืองดับเพลิงชนดิท่ีใชไมไดกบัเพลิงไหมโลหะ
ติดไฟไดอ่ืนๆ แรงดันสงูจะกระแทกโลหะท่ีกาํลัง
ไหมไฟกระจายออกไปเปนบริเวณกวางทําให
สถานการณเลวรายลง นอกจากนีย้งัใชไมไดผล
กบัเพลิงไหมประเภท A เชนไฟไหมกระดาษ ไม
ผา อีกดวย

เครือ่งดบัเพลงิคารบอนไดออกไซดกับ
เกจวดัความดนั

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดไมมี
เกจวัดความดัน เนือ่งจากเปนแกสควบแนนเปน
ของเหลว (Condensed Gas) ทางเดียวท่ีจะรูวา
ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซดเปนถงัเปลาคือ

ใชวิธชีัง่น้าํหนกั ท่ีบาถงับรรจจุะระบนุ้าํหนกัของ
ตัวถังเปนตัวเลขประทับลงบนเนื้อโลหะ การ
ประเมินวาถังยังมีแกสอยูหรือหมดไปแลว ให
ถอดชดุอุปกรณหัวฉีดของถงัออกใหหมดแลวนาํ
ไปชัง่ไดน้าํหนกัเทาไหร ใหเอาน้าํหนกัสทุธขิอง
ถังมาหักออก ท่ีเหลือก็จะเปนน้ําหนักของแกส
คารบอนไดออกไซดท่ีมีอยูในถัง

เม่ือแกสคารบอนไดออกไซดหมด ดวย
เหตุท่ีการจะใชถังเกาและอุปกรณประกอบเดิม
ตอไปอาจมีความเสีย่ง อีกท้ัง คาบริการเติมสาร
ใหมคอนขางสูง สถานประกอบการสวนใหญ
จึงเลือกท่ีจะซื้อถังใหมแทนการเติมแกส

เครือ่งดบัเพลงิคารบอนไดออกไซดชนดิ
ถงัโครเมยีม

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดมีชนดิ
เคลือบโครเมียมใหเลือกดวย ซึ่งจริงๆ ก็คือ ถัง

อะลูมิเนียมท่ีขัดจนข้ึนเงา ถังท่ีมันวาวกับลาย
พิมพสีดําอาจดูสวยงามและทันสมัย แตเขากัน
ไมไดกับความปลอดภัย ถังโครเมียมไมไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน BS EN3 เนื่องจาก
ไม ใชถั งสีแดง แมว าจะมีขอมูลการใชงาน
แถบสีคาด และตราประทับคุณภาพอยูก็ตาม

เครือ่งดบัเพลงิคารบอนไดออกไซดตาม
มาตรฐาน NFPA 10 Standard for Portable
Fire Extinguisher

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด เปน
เคร่ืองดับเพลิงชนดิบรรจแุกสท่ีสามารถขับสารออก
มาไดดวยตัวเองโดยไมตองอัดสารอ่ืนเขาไปเปน
ตัวขับ (Expellant) ตามคํานิยามในมาตรฐาน

คํานิยาม (Chapter 3 Definitions)
3.3.3 คารบอนไดออกไซด (Carbon

Dioxide) หมายถงึ แกสเฉ่ือยไมเปนตัวนาํไฟฟา
ไมมีส ีไมมีรส ใชเปนสารดับเพลิงเหมาะสาํหรับ
ไฟประเภท B และประเภท C

3.4.5 เคร่ืองดับเพลิงขับสารดวยตัวเอง
(Self-Expelling Fire Extinguisher) หมายถึง
เคร่ืองดับเพลิงท่ีบรรจสุารดับเพลิงซึง่มีปริมาณ
ความดันไอสารเพยีงพอในการขับตัวเองออกมา
ท่ีอุณหภูมิใชงานปกติ

เนื่องจากเปนสารดับเพลิงท่ีบรรจุดวย
แรงดันสูงมาก ดังนั้นถังจึงตองมีความแข็งแรง
ทนทานตอแรงดัน และตองมีการทดสอบความ
เสถยีรจากแรงดันน้าํ (Hydrostatic Testing) ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดดวย เปนไปตามขอบังคับ
ดังตอไปนี้
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บทที่ 8 การทดสอบความเสถียรจาก
แรงดันน้ํา (Hydrostatic Testing)

8.6 การทดสอบแรงดัน (Test Pressures)
8.6.2 ถงับรรจแุรงดันสงู (High-Pressure

Cylinders)
8.6.2.1 ถงับรรจมุาตรฐานกระทรวงขนสง

สหรัฐฯ (DOT) รุน  3A, 3AA หรือ 3AL ท่ีใชเปน
ถงัดับเพลิงคารบอนไดออกไซดหรือถงัไนโตรเจน
ถงัอารกอน หรือถงัคารบอนไดออกไซดท่ีใชเปน
ถังดับเพลิงชนิดลอเล่ือนตองไดรับการทดสอบ
ท่ีความดัน 5/3 (1.66) เทาของแรงดันท่ีใช
บรรจแุกสในถัง (Service Pressure) ซึง่ประทับ
ตัวเลขบนตัวถงั

8.6.2.2 ถงัเคร่ืองดับเพลิงชนดิคารบอน-
ไดออกไซด ท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนด ICC3
ตองไดรับการทดสอบท่ีความดัน 3,000 ปอนด/
ตารางนิว้ (20.68 เมกะปาสกาล)

8.6.3 ชุ ดประกอบสายฉีด (Hose
Assemblies)

8.6.3.1 ชุดประกอบสายฉีดของเคร่ือง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดท่ีตองทดสอบความ
เสถียรจากแรงดันน้ํา (Hydrostatic Testing)
ตองทดสอบท่ีแรงดัน 1250 ปอนด/ตารางนิ้ว
(8619 กโิลปาสกาล)

ภาคผนวก A ขอมูลวัสดุ (Annex A
Explanatory Material)

ภาคผนวก A ไมใชสวนหนึง่ของขอกาํหนด
NFPA แตเปนการใหขอมูลดานวัสดุของสาร
ดับเพลิง ดังตอไปนี้

A.3.3.3 คารบอนไดออกไซดเม่ือบรรจุ
อยูในถังดับเพลิงมีสถานะเปนของเหลวและจะ
กลายเปนเกล็ดน้าํแข็งแหง (Dry Ice) เม่ือถกูฉีด
ออกสู บรรยากาศโดยตรง แกสคารบอนได
ออกไซดหนักกวาอากาศ 1½ เทา ดับไฟดวย
การลดปริมาณออกซเิจนหรือลดไอสารเชือ้เพลิง
หรือท้ังสองอยางจนถงึจดุท่ีการเผาไหมสิน้สดุลง

ภาคผนวก C การเลอืกเคริอ่งดบัเพลงิ
(Annex C Fire Extinguisher Selection)

ภาคผนวก C ไม ใชส วนหนึ่ งของขอ
กาํหนด NFPA แตมีจดุประสงคเพือ่นาํเสนอดาน
ขอมูล ดังตอไปนี้

C.3.4 เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด 
ขอไดเปรียบของเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
คือ เม่ือฉีดดับไฟแลวจะไมท้ิงคราบสกปรกใดๆ
ไว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกใช
ปองกนัอุปกรณอิเล็กทรอนกิสท่ีละเอียดออนและ
มีราคาแพง นอกจากนี้ยงัใชงานในพื้นท่ีเตรียม
อาหาร หองทดลอง โรงพิมพ หองเก็บกระดาษ

ฯลฯ โดยเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ไดรับการข้ึนบญัชใีหเปนเคร่ืองดับเพลิงสาํหรับ
ไฟประเภท B และประเภท C เนือ่งจากสารท่ีฉีด
ออกมาเปนแกสมีความเยน็เหมือนละอองหิมะจงึ
มีระยะฉีดสั้นในชวง 3ฟุต - 8 ฟุต (1 เมตร -
2.4 เมตร) ไมแนะนาํใหใชฉีดดับเพลิงกลางแจง
ท่ีมีลมแรงหรือในรมท่ีมีกระแสอากาศแรงเพราะ
จะทําใหสารดับเพลิงฟุงกระจายและไมสามารถ
ดับไฟได อัตราสวนผสมของคารบอนไดออกไซด
มีความจาํเปนสําหรับการลดปริมาณออกซเิจน
ในการดับไฟ แตก็มีความจําเปนในเร่ืองของ
ความปลอดภัยของผูฉีดใชงาน โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีอับอากาศดวย

ภาคผนวก D การปฏิบัติและใชงาน
(Annex D Operation and Use)

ภาคผนวก D ไมใชสวนหนึ่ งของขอ
กาํหนด NFPA แตมีจดุประสงคเพือ่นาํเสนอดาน
ขอมูล ดังตอไปนี้

D.4.3 เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
มีวัตถปุระสงคหลักเพือ่ใชดับไฟประเภท B และ
ประเภท C เคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้มีระยะฉีดท่ี
จาํกัดซึง่ไดรับผลกระทบจากกระแสลม   ดังนัน้
ในการเร่ิมตนฉีดจงึจาํเปนตองเขาไปใกลไฟ โดย
ฉีดตรงไปยงัฐานของไฟ และแมวาไฟจะดับลงไป
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แลวตองฉีดสารตอไปบนผิวหนาเชื้อเพลิง การ
ยดืระยะการฉีดนีก้เ็พือ่ปองไมใหไฟปะทุข้ึนมาอีก
วิธฉีีดคารบอนไดออกไซดเพือ่ควบคุมเพลิงไหม
จากของเหลวไวไฟท่ีใชกันมากท่ีสุดคือ เร่ิมตน
จากขอบเพลิงไหมท่ีใกลท่ีสดุ จากนัน้ฉีดตรงไปท่ี
ไฟอยางชาๆ แลวฉีดกวาดจากดานหนึง่ไปยงัอีก
ดานขณะกาวไปขางหนาจนจนถงึดานหลังของไฟ

วิธอ่ืีนท้ีนิยมใชกันคือฉีดเหนอืเพลิงไหม
(Overhead Application) ทําโดยกดกระบอกฉีด
ตํ่าลงมาเปนมุม 45 องศา ใหปลายกระบอกอยู
เหนอืไฟตรงจดุกึง่กลางของเพลิงไหม จากนัน้ฉีด
ตรงลงไปโดยไมตองขยับตําแหนงกระบอก
ฉีดหรือเล่ือนไปมาเนือ่งจากคารบอนไดออกไซด
จะพุงเขาไปในกองไฟและกระจายตัวออกไปทุก
ทิศทางเหนือผิวหนาของเพลิงไหมนั้น

สาํหรับเพลิงไหมเกดิจากเชือ้เพลิงร่ัวไหล
การฉีดสายไปมาจะใหผลดีกวา ในการฉีดดับไฟ
เกดิกบัอุปกรณไฟฟา ใหฉีดตรงไปท่ีจดุเกดิเพลิง
ไหมและใหถอดปล๊ักอุปกรณไฟฟาใหเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะทําไดเพือ่ปองกนัการลุกติดไฟข้ึนมาใหม
อยางไรกต็าม เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ไมเหมาะท่ีจะใชดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมี
ความดันและไฟจากไขมันท่ีใชปรุงอาหาร

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดดับไฟ
ดวยการทําใหออกซเิจนท่ีอยูโดยรอบเจอืจางลง
จนถงึระดับตํ่ากวาอัตราท่ีจะทําใหเกดิการลุกไหม
ตอไปได

เม่ือใชเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ในบริเวณท่ีไมมีการระบายอากาศ ตัวอยางเชน
หองขนาดเล็ก ตู หรือพื้นท่ีอับอากาศอ่ืนๆ เปน
ระยะเวลานานจะทําใหผูใชหมดสติเนือ่งจากขาด
ออกซิเจนหายใจ

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดชนิด
ยกห้ิวมีขนาดบรรจ ุ2 ½ ปอนด-20 ปอนด (1.1
ก.ก.-9.1 ก.ก.) อัตราความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ต้ังแต 1-B:C ถงึ 10-B:C จดุออน
คือดับไฟไดจาํกดักบัเพลิงไหมท่ีเกดิลึกลงไปใน
ตัวอุปกรณไฟฟา (ดับไดดีกบัผวินอกเพลิงไหม)
สาํหรับเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดชนดิ
ลอเล่ือน มีขนาดต้ังแค 50 ปอนดจนถึง 100
ปอนด (23 ก.ก.-45 ก.ก.) อัตราความสามารถ
ในการดับไฟ (Fire Rating) ต้ังแต 10-B:C ถึง
20-B:C

คารบอนไดออกไซดจะคงความดันของตัวเอง
ในสถานะของเหลวภายใตอุณหภูมิหอง โดยจะ
มีการขับดันดวยตัวเอง โดยการเปดวาลวซึ่ง
คารบอนไดออกไซดจะพุงออกมาผานกระบอกฉีด
ในรูปของไอสารและในสถานะของแข็ง (เกล็ด
น้าํแข็งแหง) ในการใชงาน ตองใหถงัต้ังตรง หลัง
จากปลดสลักออกแลวใหบบีคันบงัคับเพือ่ฉีดสาร

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดขนาด
เล็กมีขนาด 2 ปอนด ถงึ 5 ปอนด (0.91 ก.ก. ถงึ
2.3 ก.ก.) กระบอกฉีดจะติดอยูกบัตัวเคร่ืองเชือ่ม
ตอกับวาลวผานทอโลหะและมีตัวเชื่อมท่ีหมุน
ปรับได ออกแบบมาเพื่อใชมือเดียว สําหรับถัง
ขนาดใหญกวา กระบอกฉีดเชื่อมตอกับสายฉีด
ท่ีมีความยาวหลายฟุต ออกแบบมาเพื่อใชงาน
สองมือ ระยะเวลาในการฉีดดับไฟจะแตกตาง
กนัไปตามขนาด อยูในชวง 8 วินาที - 30 วินาที
ระยะการฉีดสงูสดุอยูท่ี 3 ฟตุ - 8 ฟตุ (1 เมตร-
2.4 เมตร)

ภาคผนวก H ปจจัยการเลอืก (Annex H
Conditions of Selection)

ภาคผนวก H ไมใชสวนหนึง่ของขอกาํหนด
NFPA แตมีจุดประสงคเพื่อนําเสนอดานขอมูล
ดังตอไปนี้

H.2 การเลือกตามปจจัยดานผลกระทบ
ตอสุขภาพและความปลอดภัย

ในการเลือกเคร่ืองดับเพลิง ตองพจิารณา
ถงึอันตรายท่ีจะมีตอสขุภาพและความปลอดภัย
ในการใชงานและซอมบํารุง ดงตอไปนี้

(3) เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออไซด
บรรจุไวซึ่งสารดับเพลิงท่ีไมเอ้ืออํานวยตอชีวิต
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เม่ือใชในอัตราสวนผสมสําหรับดับไฟ การใช
เคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้ในพื้นท่ีไมมีการระบาย
อากาศทําใหออกซิเจนเจือจางลง การอยูใน
พื้นท่ี เชนนั้นเปนเวลานานจะทําใหหมดสติ
เนือ่งจากขาดออกซิเจนหายใจ

ตาราง H.2 (Table H.2)
ตารางสรุปคุณสมบัติของเคร่ืองดับเพลิง

ชนดิตางๆ (เปรียบเทียบกบัคารบอนไดออกไซด)
สาํหรับใชพจิารณาเลือกตามความเหมาะสมกบั
การใชงาน แตอัตราความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ท่ีระบไุวอาจมีการเปล่ียนแปลงซึง่
ควรคนหาขอมูลท่ีเปนปจจบุนัตามแหลงอางอิง
ตางๆ เทาท่ีจะคนหาได

ภาคผนวก
ความแตกตางระหวางเครือ่งดบัเพลงิ

ชนิดคารบอนไดออกไซดกับเครื่องดับเพลง
ชนดิผงเคมแีหง

มีเคร่ืองดับเพลิงพื้นฐานอยู 3 ประเภท
สําหรับใชดับไฟท่ีเกดิข้ึนตามท่ีตางๆ โดยท่ัวไป

 เคร่ืองดับเพลิงท่ีใชน้ําอัดความดัน ใช
ดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไม กระดาษ

 เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง บรรจุผง
เคมีแหงภายใตความดัน สําหรับใชดับไฟเกิด
จากแกสหรือน้ํามันซึ่งไมสามารถใชน้ําดับไฟ
ประเภทนีไ้ดเพราะจะทําใหสถานการณเลวรายลง

 เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดใช 
ดับไฟท่ีเกิดจากไฟฟา

ดังนัน้จงึเปนเร่ืองสาํคัญท่ีเราตองใชเคร่ือง
ดับเพลิงท่ีถูกตองเหมาะสมไปดับไฟท่ีเกิดข้ึน

เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงเนนการตลาด

ตาราง H.2 คุณสมบัติของเคร่ืองดับเพลิงชนิดตางๆ
 

สารดับเพลิง 

 
วิธีการทํางาน      

 
ขนาดบรรจุ 

 

ระยะฉีด 
แนวราบ 

 

ระยะ 
เวลาฉีด 

 

การปองกัน 
ท่ี อุณหภูมิ  

40◦ F (4◦ C) 

 

อัตราดับไฟ
(UL/ULC) 

 

 

น้ํา (Water) 
 

สะสมแรงดัน 

สะสมแรงดันหรือสูบนํ้า 

สูบน้ํา 
สูบน้ํา 

6 ลิตร 

2 ½ แกลลอน 

4 แกลลอน 
5 แกลลอน 

30-40 ฟุต 

30-40 ฟุต 

30-40 ฟุต 
30-40 ฟุต 

40 วินาท ี

1 นาที 

 2 นาท ี
2-3 นาท ี

ปองกัน 

ปองกัน 

ปองกัน 
ปองกัน 

1-A 

2-A 

3-A 
4-A 

 

น้ํา (สารเปยก) 

Water (Wetting 
Agent) 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

1 ½ แกลลอน 
25 แกลลอน (ลอเล่ือน) 
45 แกลลอน (ลอเล่ือน) 
60 แกลลอน (ลอเล่ือน) 

20 ฟุต 
35 ฟุต 
35 ฟุต 
35 ฟุต 

30 วนาท ี
1 ½ นาท ี
2 นาที 
2 ½ นาท ี

ปองกัน 
ปองกัน 
ปองกัน 
ปองกัน 

2-A 
10-A 
30-A 
40-A 

น้ําผสมสารปองกัน
การแข็งตัว 

(Loaded Stream) 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

 

2 ½ แกลลอน 
33 แกลลอน (ลอเล่ือน) 

30-40 ฟุต 
50 ฟุต 

1 นาที 
3 นาที 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

2-A 
20-A 

 

โฟม AFFF,FFFP 

สะสมแรงดัน 

สะสมแรงดัน 
ขับดวยแกสไนโตรเจน 

2 ½ แกลลอน 

6 ลิตร 
33 แกลลอน 

20-25 ฟุต 

20-25 ฟุต 
30 ฟุต 

50 วินาท ี

50 วินาท ี
1 นาที 

ปองกัน 

ปองกัน 
ปองกัน 

3-A:20 ถึง 40-B 

2A:10-B 
20A:120B 

 

คารบอนไดออกไซด 
(Carbon dioxide) 

ขับสารดวยตัวเอง 

ขับสารดวยตัวเอง 
ขับสารดวยตัวเอง 

ขับสารดวยตัวเอง 

2 ½ - 5 ปอนด 

10-15 ปอนด 
20 ปอนด 

50-100 ปอนด(ลอเลื่อน) 

3-8 ฟุต 

3-8 ฟุต 
3-8 ฟุต 

3-10 ฟุต 

8-30 วินาท ี

8-30 วินาท ี
10-30 วินาท ี

10-30 วินาท ี

ไมปองกัน 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 

1 ถึง 5-B:C 

2 ถึง 10B:C 
10B:C 

10 ถึง 20B:C 

 

 
ผงเคมีแหงทั่วไป 
(โซเดียม  

ไบคารบอเนต) 

สะสมแรงดัน 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน 

1- 2 ½ ปอนด 

2 ¾ -5 ปอนด 
6-30 ปอนด 
50 ปอนด (ลอเล่ือน) 

75-350 ปอนด (ลอเล่ือน) 

5-8 ฟุต 

5-20 ฟุต 
5-20 ฟุต 
20 ฟุต 

15-45 ฟุต 

8-12 วินาท ี

8-25 วินาท ี
10-25 วินาท ี
35 วินาท ี

20-105 
วินาที 

ไมปองกัน 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 

2 ถึง 10-B:C 

5 ถึง 20-B:C 
10 ถึง 160-B:C 
160-B:C 

40 ถึง 320-B:C 

 
 

ผงเคมีแหง 
Purple K  

(โปแตสเซียม  
ไบคารบอเนต) 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน 

2-5 ปอนด 
5 ½ -10 ปอนด 

16-30 ปอนด 
48-50 ปอนด (ลอเล่ือน) 

125-315 ปอนด (ลอเล่ือน) 

5-12 ฟุต 
5-20 ฟุต 

10-20 ฟุต 
20 ฟุต 

15-45 ฟุต 

8-10 วินาท ี
8-20 วินาท ี

8-25 วินาท ี
30-35 วินาท ี

30-80 วินาท ี

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 

 

ผงเคมีแหง 
Super K  

(โปแตสเซียม 
คลอไรด) 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

2-5 ปอนด 
5-9 ปอนด 
9 ½ -20 ปอนด 

19 ½ -20 ปอนด 
125-200 ปอนด (ลอเล่ือน) 

5-8 ฟุต 
8-12 ฟุต 
10-15 ฟุต 

5-20 ฟุต 
15-45ฟุต 

8-10 วินาท ี
10-15 วินาท ี
15-20 วินาท ี

10-25 วินาท ี
30-40วินาที 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

5 ถึง 10-B:C 
20 ถึง 40-B:C 
40 ถึง 60-B:C 

60 ถึง 80-B:C 
160-B:C 

 
 
 

 
ผงเคมีแหง ABC 

เอนกประสงค 
(แอมโมเนียม
ฟอสเฟต) 

สะสมแรงดัน 
 
สะสมแรงดันหรือชองแกส 

 
สะสมแรงดันหรือชองแกส 

 
สะสมแรงดันหรือชองแกส 
 

สะสมแรงดันหรือชองแกส 
 

ขับดวยแกสไนโตรเจน
หรือสะสมแรงดัน 

1-5 ปอนด 
 
2 ½ -9 ปอนด 

 
9-17 ปอนด 

 
17-30 ปอนด 
 

45-50 ปอนด (ลอเล่ือน) 
 

110-315 ปอนด (ลอเล่ือน) 
 

5-12 ฟุต 
 
5-12 ฟุต 

 
5-20 ฟุต 

 
5-20 ฟุต 
 

20 ฟุต 
 

15-45 ฟุต 

8-10 วินาท ี
 
8-15 วินาท ี

 
10-25 วินาท ี

 
10-25 วินาท ี
 

25-35 วินาท ี
 

30-60 วินาท ี

ไมปองกัน 
 
ไมปองกัน 

 
ไมปองกัน 

 
ไมปองกัน 
 

ไมปองกัน 
 

ไมปองกัน 

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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ไปท่ีไฟประเภท B ซึ่งเคร่ืองดับเพลิงประเภทนี้
ใชดับไฟท่ีเกดิจากของเหลวติดไฟได เชน น้าํมัน
เชื้อเพลิง น้ํามันกาด จาระบี และน้ํามันเคร่ือง
โดยจะมีตัวเลขอัตราการดับไฟชีใ้หเห็นถงึขนาด
เพลิงไหม (หนวยเปนตารางฟตุ) ท่ีเคร่ืองดับเพลิง
สามารถดับได ท้ังนี้ เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง
บรรจสุารดับเพลิงชนดิตางๆ ไวขางในท้ังโมโน-
แอมโมเนียมฟอสเฟต โซเดียมไบคารบอเนต
โปแตสเซียมไบคารบอเนต โดยเคร่ืองดับเพลิง
เหลานี้สามารถปดกั้นอากาศทําใหไฟมอดดับ
ลงไดดวย

เคร่ืองดับเพลิงบรรจคุารบอนไดออกไซด
ซึง่เปนสารไมเปนตัวนาํไฟฟาชนดิหนึง่ ใชสาํหรับ
ดับไฟท่ีเกิดจากไฟฟาท่ีเรียกวาไฟประเภท C
เปนเพลิงไหมอุปกรณไฟฟา สายไฟฟา ตัวตัด
วงจรไฟฟา ตัวจายกระแสไฟฟา ฯลฯ นอกจากนี้
ยังใชดับไฟท่ีเกิดจากของเหลวติดไฟไดไดดวย

อยางไรก็ตาม ไมแนะนําใหใหใชดับไฟท่ีเกิด
จากไม กระดาษ (ไฟประเภท A) ยกเวนไมมี
ทางเลือกอ่ืน

ท้ังนี้ มี 2-3 ประเด็นท่ีจะตองตระหนัก
ไวเม่ือใชงานเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซด

 เปนเคร่ืองดับเพลิงชนิดขับดันดวย
ตัวเองโดยใชแรงดันสูง สามารถฉีดไดประมาณ
20 วินาที ในขณะท่ีเคร่ืองดับเพลิงแหงจะฉีด
ไดประมาณ 1 นาทีเต็ม

 อันตรายอยางหนึ่งในการฉีดเคร่ือง
ดับเพลิงคารบอนไดออกไซดคือ แรงดันสูงจะ
ทําใหวัสดุท่ีกําลังไหมไฟกระจายออกไปรอบๆ
บริเวณนั้น

 ขณะท่ีคารบอนไดออกไซดพุ งออก
จากถงับรรจจุะเปนนาํแข็งแหง เกดิความเยน็จดั
ท่ีกระบอกฉีดซึง่อาจทําใหมือของผูฉีดถกูนาํแข็ง
กดั หากไมระมัดระวังหรือเผลอไปจบัท่ีกระบอก

ฉีดโดยตรงโดยไมสวมถุงมือปองกันไว
สาํหรับเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงแมจะมี

ประสิทธิภาพดับไฟท่ีเกิดจากไฟฟา แตผลเสีย
คือสรางความเสยีหายใหกบัอุปกรณและชิน้สวน
ตางๆ ท่ีผงเคมีแหงสัมผัสได

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตรงจดุเหมาะสม
ท่ีสุดก็เปนอีกปจจัยท่ีมีความสําคัญ โดยจะตอง
พจิารณาติดต้ังท่ีจุดเขาถงึและนาํออกมาใชงาน
ไดงายในสถานการณฉุกเฉินจริงท่ีเกิดข้ึน หาก
คุณไมแนใจวาตองติดต้ังดับเพลิงตรงจดุใดจงึจะ
เหมาะสม ใหปรึกษากบัผูบริหารและฝายอาคาร
ของสถานประกอบกิจการ รวมถึงผูเชี่ยวชาญ
ดานการปองกันอัคคีภัย ท้ังนี้ ตองติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิงในจาํนวนท่ีเพียงพอตอขนาดของพื้นท่ี
ท่ีจะปกปอง รวมท้ังระบชุนดิของเคร่ืองดับเพลิง
ใหถูกตองและชัดเจนเพื่อใหหยิบไปใชงานได
ตรงกับเพลิงไหม ท่ี เกิดข้ึน ท้ั งประเภทของ
เพลิงไหม ขนาดของเพลิงไหม และระยะเวลาท่ี
เกิดเพลิงไหม (ระยะเร่ิมตนหรือระยะลุกลาม)
และเพื่ อใหการปองกันและระงับอัคคีภัยมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ควรติดต้ังสายสูบ/หัวฉีด
น้าํดับไฟในแตละชัน้ของอาคารดวย เพราะหาก
ไฟอยูในระยะลุกลาม เคร่ืองดับเพลิงอาจไม
สามารถระงับเหตุได ตองใชสายฉีดน้าํดับเพลิง
เขามาเสริมถึงจะยับยั้งเพลิงไหมได
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ตาราง H.2 คุณสมบัติของเคร่ืองดับเพลิงชนิดตางๆ (ตอ)

 

 
สารดับเพลิง 

 
วิธีการทํางาน      

 
ขนาดบรรจุ 

 

ระยะฉีด 
แนวราบ 

 

ระยะ 
เวลาฉีด 

 

การปองกัน 
ท่ีอุณหภูมิ  

40◦ F (4◦ C) 

 

อัตราดับไฟ

(UL/ULC) 

 

 

ผงเคมีแหง (ใชงาน
รวมกับโฟม) 

 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 
ชองแกสหรือสะสมแรงดัน 

ขับดวยแกสไนโตรเจน

หรือสะสมแรงดัน 

4 ¾ -9 ปอนด 

9-27 ปอนด 
18-30 ปอนด 

150-350 ปอนด (ลอเล่ือน) 

5-20 ฟุต 

5-20 ฟุต 
5-20 ฟุต 

15-45 ฟุต 

30-60 วินาท ี

10-25 วินาท ี
10-25 วินาท ี

20-150 

วินาที 

ไมปองกัน 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 

10 ถึง 20-B:C 

20 ถึง 30-B:C 
40 ถึง 60-B:C 

80 ถึง 240-B:C 

 

ผงเคมีแหง  
(โปแตสเซียม  
ไบคารบอเนต ยูเรีย) 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

5-11 ปอนด 
9-23 ปอนด 
175 ปอนด (ลอเล่ือน) 

11-22 ฟุต 
15-30 ฟุต 
70 ฟุต 

18 วนาท ี
17-33 วินาท ี
62 วินาท ี

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 
 

40 ถึง 80-B:C 
60 ถึง 160-B:C 
480-B:C 

 

สารเคมีเปยก 
(Wet Chemical) 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

สะสมแรงดัน 

3 ลิตร 
6 ลิตร 

2 ½ แกลลอน 

8-12 ฟุต 
8-12 ฟุต 

8-12 ฟุต 

30 วนาท ี
35-45 วินาท ี

75-85 วินาท ี

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 

Class K 
Class K 

Class K 

 
 

 

ฮาลอน 1211 
(บรอโมคลอโร- 
ไดฟลูออโรมีเธน) 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 
 

สะสมแรงดัน 
สะสมแรงดัน 

0.9-2 ปอนด 
2-3 ปอนด 

5 ½ -9 ปอนด 
13-22 ปอนด 
 

50 ปอนด 
150 ปอนด (ลอเล่ือน) 

6-10 ฟุต 
6-10 ฟุต 

9-15 ฟุต 
14-16 ฟุต 
 

35 ฟุต 
20-35 ฟุต 

8-10 วินาท ี
8-10 วินาท ี

8-15 วินาท ี
10-18 วินาท ี
 

30 วินาท ี
30-44 วินาท ี

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 
 

ไมปองกัน 
ไมปองกัน 

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 

ฮาลอน 1211/1301 
(บรอโมคลอโรได-

ฟลูออโรมีเธน และ 
บรอโมไตรฟลูออโร- 

มีเธน) 

สะสมแรงดันหรือขับสาร
ดวยตัวเอง 

สะสมแรงดัน 

0.9 - 5 ปอนด 
 

9-20 ปอนด 
 

 

3-12 ฟุต 
 

10-18 ฟุต 
 

 

8-10 วินาท ี
 

10-22 วินาท ี
 

 

ไมปองกัน 
 

ไมปองกัน 
 

 

1 ถึง 10-B:C 
 

1-A: 10B:C ถึง 
4-A: 80B:C 

 

สารสะอาด 

(ชนิดฮาโลคารบอน) 

สะสมแรงดัน 

 

1.4- 150 ปอนด 

 

6-35 ฟุต 

 

9-38 วินาท ี

 

ไมปองกัน 

 

10-B:C ถึง 10-A:  

80-B:C 


