
เคร่ืองดับเพลิง (Fire Extinguisher) เป็น
อปุกรณท่ี์มีใชง้านมากทีสุ่ด ตดิตัง้ไวใ้นอาคาร
บา้นเรอืน ตกึสูง โรงงานอตุสาหกรรม บรษัิท
ห้างร้าน รวมไปถึงสถานประกอบการตา่งๆ จุด
ประสงค์เพื่อใช้ดับและควบคุมเพลิงขนาดเล็ก
ในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวไปเท่าน้ัน กรณีเกิดไฟ
ลุกลามหรือไม่สามารถจำกัดเขตอัคคีภัยได้ หรือ
มีลักษณะพิเศษท่ีต้องใชเ้ทคนิคระงบัเหตุโดยผู้
เชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน่ ไฟลกุไหม้ถึงเพดาน
เกิดควันหนาทึบจนปิดทางออก เกิดการระเบดิ
อย่างรุนแรง มีก๊าซพิษแพร่กระจาย ฯลฯ เคร่ือง
ดับเพลิงจะไม่สามารถใช้ได้ จำเป็นต้องเรียก
หน่วยดับเพลิงเข้ามาทำหน้าที่แทน

 Legend of Fire Extinguisher

ภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดับเพลิงเผยแพร่ในปี ค.ศ.1905 หรือเมื่อร้อยปีก่อน

หลักการของเคร่ืองดับเพลิงคือ นำสารดับ
เพลิง (น้ำ ผงเคมีแห้ง โฟม คาร์บอนไดออกไซด์
ผงดับไฟโลหะ สารสะอาดชนดิต่างๆ เคมีเปียก
หรืออ่ืนๆ) บรรจุไว้ในถังพร้อมอัดแรงดันจากน้ัน
บังคับใหมี้การฉดีสารดบัเพลงิออกมาผา่นสาย
(Hose) และหัวฉีด (Nozzle) โดยใช้กลไกทางกล
บังคับการทำงานด้วยมือตามขั้นตอนคือ ปลด
ล็อคแล้วบีบคันบังคับให้มีการฉีดสารด้วยความ
แรงตามระดบัของความดนัท่ีใช้งาน

หากแบ่งตามกลไกการทำงาน เคร่ืองดับ
เพลิงจะมี 2 แบบคือ แบบสะสมแรงดัน (Stored
Pressure) และแบบแยกชอ่งบรรจ(ุCartridge)

แบบสะสมแรงดัน สารดับเพลิงจะถูก

บรรจพุรอ้มอดักา๊ซไนโตรเจนเขา้ไป ลกัษณะนี้
สารดับเพลิงในถังจะมีแรงดันเตรียมพร้อมไว้ใน
ตัวเอง เม่ือปลดล็อคและบบีคันบังคับกลไกก็จะ
ทำงานทันที สารดับดับเพลิงจะถูกฉีดออกมา
ด้วยแรงดันท่ีมีอยู่ สารดับเพลิงเกือบทุกชนิดจะ
บรรจุในเครื่องดับเพลิงประเภทนี้ซึ่งมีใช้แพร่
หลายมากท่ีสุด ข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก หาซ้ือ
ได้ทั่วไป ราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้อง
ตรวจสอบความดันในเคร่ืองให้อยู่ในระดับใช้งาน
ได้อยู่ตลอดเวลา และเม่ือฉีดสารหมดถังแล้วจะ
ต้องแยกออกไปเพื่อนำไปบรรจุใหม่โดยผู้เชี่ยว
ชาญ หรอืศนูยบ์รกิารของผูผ้ลติ/จำหนา่ย

แบบแยกช่องบรรจุ สารดับเพลิงและ
ก๊าซดันสารแยกอยู่คนละช่องภายในถังดับเพลิง
เม่ือปลดล็อค กลไกภายในจะสง่ก๊าซ (คาร์บอน
ไดออกไซด)์ เข้าไปในชอ่งเก็บสารดับเพลิงแล้ว
ดันให้พุ่งออกมาฉีดดับไฟผ่านสายและหัวฉีด
เครื่องดับเพลิงประเภทนี้มีข้อได้เปรียบตรงที่
สามารถจะบรรจุสารใหม่ได้ด้วยตัวเองทันทีโดย
ไม่ต้องส่งศูนย์บริการ แม้ในขณะทำการดับเพลิง
หากสารหมดไปก่อนจะสามารถควบคมุไฟไว้ได้
เพียงแต่ถอดช่องบรรจุสารและก๊าซอันเก่าออกมา
แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนจากน้ันก็นำกลับไปฉีด
ต่อได้ สารดับเพลิงท่ีบรรจุในถังประเภทน้ี ได้แก่
ผงเคมแีหง้ ผงดบัไฟโลหะ นำ้ โฟม เคมเีปยีก

และเมือ่แบง่ตามขนาดและขอบเขตการ
ใช้งานก็จะมีอยู่ 2 ชนิดเช่นกันน่ันคือ ชนิดยกห้ิว
(Portable) สามารถใช้มือถือฉีดได้ มีขนาดต้ังแต่
1-30 ปอนด์ (0.5-14 กก.) และชนิดล้อเล่ือน
มีขนาดใหญข้ึ่น ตัง้อยูบ่นลอ้เลือ่นสามารถเขน็
ไปดับไฟในบริเวณท่ีห่างจากจุดติดต้ังได้ มีขนาด
ต้ังแต ่50 ปอนด ์(23 กก.) ข้ึนไป

กำเนิดเคร่ืองดับเพลิง
เคร่ืองดับเพลิงเคร่ืองแรกท่ีบันทึกไว้เป็น

ส่ิงประดิษฐ์จดสิทธิบัตรในประเทศอังกฤษเม่ือปี
ค.ศ.1723 โดย แอมบรอส กอดเฟรย์ (Ambrose
Godfrey) นกัเคมท่ีีไดร้บัการยกยอ่งอยา่งสงูใน
ยุคน้ัน มีลักษณะเป็นถังไม้ขนาดใหญบ่รรจขุอง
เหลวดับไฟและช่องดินปืนไว้ข้างใน เม่ือต้องการ
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ใช้ดับเพลิงจะจุดสายชนวนท่ีโผล่ออกมาข้างนอก
เพ่ือทำการระเบิดสารดับเพลิงออกมาดับไฟ แม้
มีสารดับเพลิงจำนวนจำกัดแต่จากการบันทึก
ก็พบว่าสามารถดับไฟอย่างได้ผลที่ร้านค้าแห่ง
หน่ึงในกรุงลอนดอนเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ.1729

สำหรับเคร่ืองดับเพลิงสมัยซ่ึงเป็นต้นแบบ
ของเครื่องดับเพลิงในปัจจุบันประดิษฐ์ขึ้นโดย
ร้อยเอกจอร์จ วิลเลียม แมมบ้ี (Captain George
William Manby) เม่ือปี ค.ศ.1818 ลักษณะเป็น
ถังทองแดงขนาดความจุ 3 แกลลอน (13.6 ลิตร)
ข้างในบรรจนุ้ำยาดับเพลิงท่ีทำมาจากเถ้าไข่มุก
(Potassium carbonate) พรอ้มแรงดนัอากาศ

เคร่ืองดับเพลิงกรดโซดา (Soda-acid)
จดสิทธิบัตรคร้ังแรกเม่ือปี 1866 โดย ฟรังซัวร์
กาลิเย่ร์ (Francois Carlier) แห่งฝร่ังเศส มีการ
ผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ำและเติมกรดหิน
ปูน (Tartaric) ลงไป ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นตัวขับสารออกจากถังบรรจุ ในสหรัฐอเมริกา
เคร่ืองดับเพลิงชนิดเดียวกันน้ีจดสิทธิบัตรเม่ือปี
1881 โดย เอ็ดมันด์ เอ็ม. แกรงเกอร์ (Edmund
M. Granger) ซ่ึงใชป้ฏกิิริยาระหวา่งสารละลาย
โซเดียมไบคาร์บอเนตกับกรดซัลฟูริกเป็นตัวสร้าง
แรงดันในการขับน้ำออกมาดับไฟผ่านหัวฉีดโดย

เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดารุ่นแรกๆ ถังทำด้วยทองแดง เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเคมีวางจำหน่วยช่วงปี ค.ศ.1905

ตรงหรอืใชส้ายสบูขนาดสัน้ ท้ังนี ้กรดซลัฟรูกิ
บรรจุไว้ในขวดเลก็ๆ แขวนไว้ในถังดับเพลิงโดย
ต้องทำใหข้วดแตกเพือ่ปลอ่ยกรดใหไ้ปผสมกับ
สารละลายทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรบัใชดั้นนำ้ออกจากถงั การทำใหข้วดกรด
แตกมี 2 วิธีคือ ใช้เดือยกระแทกขวดให้แตกและ
ใชก้ลไกเปดิจกุขวดทีป่ดิไวใ้หก้รดไหลออกมา

เครื่องดับเพลิงแบบแยกช่องบรรจุ
(Cartridge) ประดิษฐ์ข้ึนเป็นเคร่ืองแรกโดย รีด
และแคมป์เบลล์ (Read & Campbell) แห่งประเทศ
อังกฤษเม่ือปี 1881 ใช้น้ำและสว่นผสมละลาย
ในน้ำเป็นสารดับเพลิง ต่อมาได้ผลิตรุ่นท่ีใช้สาร
คาร์บอนเตระคลอไรด์มีชื่อว่า “เปโตรเล็กซ์”
(Petrolex) วางจำหน่ายในตลาดหลงัจากมีการ
ใช้รถยนต์กันอย่างแพร่หลาย

เคร่ืองดับเพลิงชนิดโฟมเคมี (Chemical
Foam) ประดิษฐ์ข้ึนในราวปี ค.ศ.1905 ฝีมือของ
อเล็กซานเดอร ์โลรองซ์ (Alexander Laurant)
ชาวรัสเซียซ่ึงนำผลงานของตวัเองไปใชเ้ป็นคร้ัง
แรกเพ่ือดับไฟท่ีกำลังไหม้สารแนปธา (Naphtha)
ในกระบะ มองจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ต่างไป
จากเครือ่งดับเพลิงชนิดกรดโซดา การทำงานก็
คล้ายๆ กัน แต่เม่ือพิจารณาส่วนท่ีอยู่ข้างใน พบ

ว่ามีความแตกต่างกันมากพอสมควร ถังใหญ่
หรือถังหลักบรรจุไว้ด้วยสารละลายน้ำ ส่วนผสม
โฟม (ทำจากรากตน้ชะเอมเทศ) และโซเดยีม
ไบคาร์บอเนต ถังรองขนาดเล็กอยู่ข้างในถังหลัก
ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกบรรจุไว้ด้วยอะลูมิเนียม
ซัลเฟต 13% ปริมาณ 1.5 ควอทซ์ (1.65 ลิตร)
ด้านบนมฝีาครอบทำดว้ยตะกัว่ เม่ือต้องการใช้
งานก็คว่ำถังใหญ่ลง ฝาครอบถังรองจะเปิดออก
อะลูมิเนียมซัลเฟต 13% จะไหลไปผสมกับส่วน
ผสมโฟมทำให้เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จำนวนมากแทรกอยู่ในของเหลวซ่ึงจะถูกฉีดออก
มาปกคลมุไฟในรปูของฟองโฟมสขีาว

ในราวป ีค.ศ.1912 ไพรีน (Pyrene) ได ้
ประดิษฐ์เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนเตตระคลอไรด์
(CTC) ซึ่งดันของเหลวออกจากถังทองเหลือง
หรอืโครเมยีมดว้ยสบูมอื (Hand pump) ขนาด
ปกติมีความจุ 1 ควอตซ์ (1.1 ลิตร) หรือ 1 พินต์
(0.6 ลิตร) แต่ก็มีขนาดใหญพิ่เศษ 2 แกลลอน
(9 ลิตร) และยังมีแบบเลือกเป็นโหลแก้วสำหรับ
ขว้างใสฐ่านเปลวไฟใหส้ารดบัเพลงิระเบดิออก
มาดับไฟ สาร CTC จะระเหยเป็นไอสาร (Fume)
หนาแน่นแล้วสะสมเป็นช้ันปกคลุมเปลวไฟเพ่ือ
ก้ันไมใ่หสั้มผัสกับออกซเิจน ขณะเดยีวกนักล็ด



ปฏกิิรยิาลกูโซท่างเคมไีปในตวั เครือ่งดบัเพลงิ
ชนิดนี้เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากของเหลว
และกระแสไฟฟา้ นิยมตดิตัง้ในยานพาหนะ ใช้
กันอย่างแพร่หลายจนถึงช่วงทศวรรษท่ี 80 หรือ
ในอกี 60 ปีต่อมา

ช่วงปี ค.ศ. 1940 เยอรมันได้ผลิตสารดับ
เพลงิคลอโรโบรโมมเีธน (CBM) สำหรบัใชกั้บ
อากาศยานซึง่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่มีความ
พิษน้อยกว่า CTC โดยมีการใช้กันต่อเน่ืองจนถึง
ปี 1969 และย้อนหลังไปเม่ือปี ค.ศ. 1920 ได้มี
การค้นพบเมธิลโบรไมด์เพ่ือนำมาใช้เป็นสารดับ
เพลงิ นยิมใชอ้ยา่งกวา้งขวางในยโุรป เปน็กา๊ซ
ความดนัต่ำ ดับไฟโดยการยบัย้ังปฏิกิริยาลูกโซ่
ทางเคม ีแตเ่นือ่งจากมคีวามเปน็พษิมากทีสุ่ด
ในบรรดาสารดบัเพลงิท่ีเป็นสารระเหยดว้ยกนั
ราวป ีค.ศ.1960 จงึเลกิใช ้(ระหวา่งทีมี่การใช้
งานอย่างแพร่หลาย มีรายงานทางวิทยาศาสตร์
หลายชิ้นเตือนว่าสารนี้อาจทำให้เสียชีวิตหาก
นำไปใช้ในพื้นที่อับอากาศ)

เคร่ืองดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
ผลิตข้ึนคร้ังแรกในสหรัฐฯ โดย บริษัท วอลเตอร์
คิดด ์(Walter Kidde) เม่ือป ีค.ศ.1924 ตาม
ความต้องการของ บริษัท โทรศัพท์เบลล์ (Bell

เครื่องดับเพลิงคาร์บอนเตตระคลอไรด์ถังทำด้วยทองเหลืองของไพรีน เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งรุ่นแรกๆ (ถังรุ่นนี้ทำด้วยเหล็กกล้า)

Telephone) ท่ีระบุให้เป็นสารดับเพลิงไม่เป็นตัว
นำไฟฟ้าสำหรับใช้ดับไฟที่แผงควบคุมระบบ
โทรศัพท์ซ่ึงก่อนหน้าน้ีประสบปัญหายุ่งยากมาก
ที่สุด เครื่องดับเพลิงเป็นถังโลหะทรงสูงบรรจุ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์7 ปอนด ์มีวาลว์แบบ
หมุนและสายถกัดว้ยทองเหลอืง ก๊าซคารบ์อน
ไดออกไซด์จัดเป็นสารสะอาดเป็นมิตรกับโอโซน
ชนิดหน่ึง วงการภาพยนตร์และโทรทัศน์นิยมใช้
ดับไฟท่ีลุกท่วมตัวคนในฉากระทกึขวัญ

ในปี ค.ศ.1928 บริษัท DuGas (ภายหลัง
ถูกซ้ือโดย Ansul) แนะนำเคร่ืองดับเพลิงผงเคมี
แห้งแบบแยกชอ่งบรรจ ุ(Cartridge-operated)
ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตปรุงแต่งเป็นพิเศษผสม

กับสารเคมีอีกหลายชนิดสร้างสูตรเฉพาะตัว ทำ
ให้ผงเคมีกระจายตวัเปน็อสิระและมคีวามตา้น
ทานความช้ืน ช่องบรรจุคาร์บอนไดออกไซดท์ำ
ด้วยทองแดง ผู้ใช้ถังจะหมุนวาล์วด้านบนเพื่อ
เปิดช่องแก๊สพร้อมกับบีบคันบังคับวาล์วปลาย
สายเพ่ือฉีดเคมีดับไฟ ท้ังน้ี ผงเคมีแห้งถือว่าเป็น
สารดับเพลิงชนิดแรกท่ีใช้ในการดับไฟแบบสาม
มิติขนาดใหญเ่กิดจากของเหลวและไฟเกดิจาก
ก๊าซมีแรงดัน ใช้ต่อเน่ืองจนถึงช่วงปี ค.ศ.1950
แต่ต่อมาเร่ิมใช้ดับไฟท่ีมีขนาดเล็กลงและติดต้ัง
ในบ้านเรือนและอาคารทัว่ไป ช่วงเวลาเดียวกัน
น้ีผงเคมีเอนกประสงคส์ำหรับดับไฟประเภทเอ
บีและซีเร่ิมแพร่หลายในยุโรป ช่วงปี ค.ศ.1960
มีการคน้คน้ผงดบัเพลงิซูเปอร-์เค (Super-K)
และเพอรเ์พิล่-เค (Purple-K) ซึง่พฒันาขึน้มา
ใช้งานโดยกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา

ป ีค.ศ. 1970 เริม่มีการใชง้านฮาลอน
1211 (Halon 1211) ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
จรงิๆ แลว้ มีการใชง้านฮาลอนมาตัง้แตป่ลาย
ทศวรรษท่ี 40 ต่อกับต้นทศวรรษท่ี 50  ฮาลอน
1301 พัฒนาขึน้โดย ดูปองท ์และกองทพับก
สหรัฐฯ ในปี 1954 ท้ังฮาลอน 1211 และฮาลอน
1301 ดับเพลิงด้วยการยับย้ังปฏิกิริยาลูกโซ่ทาง

สาร CTC บรรจุในโหลแก้วใช้ขว้างใส่ฐานของไฟ



เคมี แต่ฮาลอน 1211 มีคุณสมบัติด้านทำความ
เย็นไฟประเภทเอดว้ยเช่นกัน ฮาลอนมีใช้จนถึง
ยุคปัจจุบัน แต่เน่ืองจากมีการค้นคว้าวิจัยจนได้

ข้อสรุปว่าเป็นสารดับเพลิงมีลกระทบต่อส่ิงแวด
ล้อมจึงมีการห้ามใช้อย่างเด็ดขาดในยุโรปและ
ออสเตรเลีย แต่ยังมีใช้งานอยู่บ้างในอเมริกา
เหนอื ตะวนัออกกลางและเอเชยี

การจำแนกเคร่ืองดับเพลิง
การจำแนกเคร่ืองดับเพลิงในระดับนานา

ชาติมีความแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมิภาค
ในบทความน้ีขอเสนอการจำแนกเคร่ืองดับเพลิง
ของประเทศออสเตรเลยี องักฤษ (ยโุรป) และ
สหรัฐอเมริกาโดยสงัเขป ดังต่อไปนี้

ออสเตรเลีย
ในออสเตรเลยีมีการ แบ่งเคร่ืองดับเพลิง

7 ประเภท ได้แก่
1. เคร่ืองดับเพลิงประเภทน้ำ (Water)

ใชด้บัไฟประเภทเอ ตวัถงัสีแดงลว้น
2. เคร่ืองดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)

ใช้ดับไฟประเภทเอและบี ตัวถังสีแดงแถบน้ำเงิน
(ก่อนปี ค.ศ.1997 ใช้ถังสีน้ำเงินล้วน)

3. เคร่ืองดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง
(Dry chemical) ใชดั้บไฟประเภทเอ บี ซี และอี
ถังสีแดงแถบขาว

4. เคร่ืองดับเพลิงประเภทคาร์บอนได
ออกไซด์ (Carbon dioxide) ใช้ดับไฟประเภทเอ
(ทางเลอืก) บี ซี อี และเอฟ ถังสีแดงแถบดำ

5. เครื่องดับเพลิงประเภทของเหลว
ระเหยทีไ่ม่ใช่ฮาลอน (Vaporising liquid-not

halon) ใชดั้บไฟประเภทเอ บี และซ ีถังสีเขียว
ล้วน ท้ังน้ี ต้ังแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบันกฎหมาย
ออสเตรเลยีหา้มมไีวแ้ละใชง้านฮาลอน ยกเวน้
จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษทางเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล

6. เครื่องดับเพลิงประเภทเคมีเปียก
(Wet chemical) ใช้ดับไฟประเภทเอและเอฟ
ถังสีแดงแถบสเีหลืองออ่น (ก่อนป ี1997 ใชสี้
เหลืองล้วน)

หมายเหตุ ออสเตรเลียแบ่งประเภท
เพลิงไหม้ออกเป็น 6 ประเภทเหมือนอังกฤษ
และสหภาพยโุรป ดังต่อไปนี้

ประเภทเอ (Class A) : เพลิงไหม้ของ
แข็งที่เป็นสารอินทรีย์ (Organic solids) เช่น
กระดาษ ไม้ ฯลฯ

ประเภทบ ี(Class B) : เพลงิไหม้ของ
เหลวไวไฟ (Flammable liquids) และของแข็งถูก
ทำใหเ้ปน็ของเหลวได ้(Liquifiable solids)

ประเภทซ ี(Class C) : เพลงิไหม้ก๊าซ
ไวไฟ (Flammable gases)

ประเภทดี (Class D) : เพลิงไหม้โลหะ
(Metals)

ประเภทอี (Class E) : เพลิงไหม้
อุปกรณไ์ฟฟา้ (Electrical equipment)

ประเภทเอฟ (Class F) : เพลงิไหม้
ไขมันและนำ้มันใช้ในการปรงุอาหาร (Cooking
fat and oil)

Parts of Cartridge Extinguisher
Cartridge Extinguishers
for Dry Chemical, Powder,
Water, Foam and Wet Chemical

Parts of Stored Pressure Extinguisher

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
ปัจจบัุน มาตรฐาน BS EN 3 กำหนดให้

เคร่ืองดับเพลิงในสหราชอาณาจักรและยุโรปท้ัง
หมดเปน็สีแดงเพลงิ (รหัสสี RAL 300) พรอ้ม
แถบหรือวงกลมตามรหัสสีท่ีใช้ระบุชนิดของสาร
ดับเพลิงมีพ้ืนท่ี 5-10% ของพ้ืนผิวท้ังหมดของ
ถัง ท้ังนีก่้อนป ี1997 ท้ังตวัถงัดบัเพลงิจะใชสี้
ตามรหสัสีระบปุระเภทของสารดบัเพลงิ

ข้อบงัคับใน BS EN 3 จะไมแ่ยกเครือ่ง
ดบัเพลงิสำหรบัดบัไฟจากกระแสไฟฟา้ออกมา
อย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีมาตรฐานการทดสอบ
ความเปน็ฉนวนไฟฟา้ท่ี 35 กิโลโวลต ์(KV) ใน
ข้อกำหนด EN 3-7: 2004 อยูก็่ตาม แตจ่ะมี
สัญลักษณ์รูปไฟฟ้ากำกับไว้บนเครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ ่ง
สามารถใช้ดับไฟเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแส
ไฟฟ้าเดินอยู่ (ไฟประเภทอี) กรณีสารดับเพลิงท่ี
มีน้ำเป็นพ้ืนฐานแต่ทดสอบผ่านความเป็นฉนวน
ไฟฟ้าท่ี 35 KV ก็สามารถติดสัญลักษณ์ไฟฟ้าบน
ตวัเครือ่งดบัเพลงิเพือ่บอกใหผู้้ใชรู้ว้า่สามารถ



Types of Fire

  CLass A

  CLass B

  CLass C

  CLass D

  CLass K

ดับไฟประเภทอีได้เช่นกัน
การจำแนกชนิดเคร่ืองดับเพลิงของอังกฤษ

และยโุรปตามมาตรฐาน BS EN 3 มีดังต่อไปนี้
1. เคร่ืองดับเพลิงประเภทน้ำ (Water)

ใช้ดับเพลิงประเภทเอ ถังสีแดงท้ังก่อนปี 1997
และปัจจุบัน

2. เคร่ืองดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
ใช้ดับไฟประเภทเอและบี ตัวถังสีแดงมีแถบสี
ครีมบนคำแนะนำวิธีใช้งาน (ก่อนปี 1997 ใช้ถัง
สีครีมล้วน)

3. เคร่ืองดับเพลิงประเภทผงแห้ง (Dry
powder) ใชด้บัไฟประเภทเอ (ทางเลอืก) บ ีซี
และอี ตัวถังสีแดงมีแถบสีครีมบนคำแนะนำ
วิธีใชง้าน (ก่อนป ี1997 ใชถั้งสีครมี)

4. เคร่ืองดับเพลิงประเภทคาร์บอนได
ออกไซด์ (Carbon dioxide) ใช้ดับไฟประเภทเอ
(ทางเลอืก) บี และอ ี ถังสีแดงมแีถบดำบนคำ

แนะนำวธีิใชง้าน (ก่อนป ี1997 ใชถั้งสีดำ)
5. เครื่องดับเพลิงประเภทเคมีเปียก

(Wet chemical) ใชด้บัไฟประเภทเอ บ ี (ทาง
เลือก) และเอฟ ถังสีแดงมีแถบสีเหลืองอ่อนบน
คำแนะนำวิธีใช้งาน

6. เครื่องดับเพลิงประเภทผงดับไฟ
ประเภทดี (Class D power) ใช้ดับไฟประเภทดี
ถังสีแดงมีแถบสีน้ำเงินบนคำแนะนำวิธีใช้งาน
(ก่อนป ี1997 ใช้ถังสีน้ำเงิน)

7. ก๊าซฮาลอน (Halon gas) ปัจจุบัน
ห้ามใช ้ยกเวน้ในสถานการณซ์ึง่ไดร้บัอนญุาต
ใหใ้ช ้เชน่ เพลงิไหม้อากาศยาน และในกจิการ
ทหาร (ก่อนป ี1997 ใชถั้งสีเขียว)

หมายเหตุ คำวา่ “ทางเลอืก” ในวงเลบ็
ท้ายประเภทเพลงิไหม้ หมายถึง สามารถใชดั้บ
ไฟประเภทนัน้ไดเ้ชน่กนั แมไ้ม่ใชว่ตัถปุระสงค์
หลักของเคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ันก็ตาม

สหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกาไม่มีมาตรฐานกำหนดสี

เคร่ืองดับเพลิงอย่างเป็นทางการ โดยท่ัวไปจะใช้
ถังสีแดงสำหรบัเครือ่งดบัเพลงิทุกชนดิ ยกเวน้
ถังผงแหง้ดบัไฟประเภทดจีะใชสี้เหลอืง และถงั
น้ำใชสี้เงิน (Silver) หรือสีขาวกรณเีป็นฝอยนำ้
ละเอยีด (Mist)

ทั้งนี้ จะมีภาพสัญลักษณ์ของเพลิงไหม้
ประเภทต่างๆ ที่ถังดับเพลิงนั้นสามารถดับได้
กำกับไว้ ก่อนหนา้น้ีนิยมใชสั้ญลักษณ์ทรงเรขา
คณิต อย่างไรก็ตาม เคร่ืองดับเพลิงบางย่ีห้อก็ใช้
ทั้งสองแบบร่วมกัน

ภาพสัญลักษณ์และทรงเรขาคณิตที่ใช้
แทนเพลิงไหม้ประเภทต่างๆ ตามข้อกำหนดใน

มาตรฐาน NFPA 10: Standard for Portable
Extinguishers, 2007 มีดังต่อไปนี้

เพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปสามเหลี่ยมสีเขียว,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังขยะและไมก้ำลังลุกไหม้ ใช้
ดับไฟท่ีเกิดจาก ของแข็งติดไฟไดท่ั้วไป

เพลงิไหมป้ระเภทบ ี(Class B Fire)
สัญลกัษณ์เรขาคณติ : รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสสีแดง,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงและไฟ
ไหม้แอ่งน้ำมัน ใช้ดับไฟท่ีเกิดจากของเหลวและ
ก๊าซไวไฟ

เพลงิไหมป้ระเภทซ ี(Class C Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปวงกลมสีน้ำเงิน, ภาพ
สัญลักษณ ์: ปลัก๊ไฟฟา้และเตา้เสยีบกำลงัไหม้
ไฟ ใชด้บัไฟทีเ่กิดจากอปุกรณไ์ฟฟา้ทีมี่กระแส
ไฟฟา้เดนิอยู่

เพลงิไหมป้ระเภทด ี(Class D Fire)
สัญลกัษณ์เรขาคณติ : รูปห้าเหลีย่ม (ดาว) สี
เหลอืง, ภาพสญัลกัษณ์ : ไฟไหมเ้ครือ่งมอืและ
แทน่รองรบั ใชด้บัไฟทีเ่กิดจากโลหะทีต่ดิไฟได้

เพลิงไหม้ประเภทเค (Class K Fire)
สัญลกัษณ์เรขาคณติ : รูปหกเหลีย่มสีดำ, ภาพ
สัญลกัษณ์ : ไฟไหมก้ระทะ ใชด้บัไฟทีเ่กิดจาก
น้ำมันปรุงอาหารและไขมัน

มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)
แห่งสหรัฐอเมริกาจัดระดับความสามารถในการ

               เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์



ดับไฟของเคร่ืองดับเพลิงตามข้อบังคับ UL/ANSI
711: Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers
ระบุตัวเลขระดับความสามารถในการดบัไฟของ
เคร่ืองดับเพลิงหน้าตัวอักษรท่ีแสดงถึงประเภท
เพลงิไหม้ท่ีดบัได ้เชน่ 1-A : 10-B : C ท้ังน้ี ตัว
เลขหนา้ A คณูด้วย 1.25 จะเทา่กบัปรมิาณนำ้
(หน่วยเป็นแกลลอน) ที่ใช้ดับไฟ นั่นคือ Fire
Rating 1A จะมคีวามสามารถในการดบัไฟเทา่
กับการใช้น้ำ 1.25 แกลลอน ส่วนตัวเลขอยู่หน้า
B หมายถึงขนาดของไฟ (หน่วยเป็นตารางฟตุ)
ท่ีเครือ่งดบัเพลงินัน้สามารถดบั ได ้เชน่ 10 B
จะมคีวามสามารถดบัเพลงิไหม้ท่ี มีขนาดพืน้ท่ี
10 ตารางฟตุได ้ส่วน C ไม่มีตัวเลขใดกำกบัไว้
ข้างหนา้ เนือ่งจากในสหรฐัฯ ไม่มีการจดัระดบั
ความสามารถในการดบัไฟประเภท C เพียงแต่
ระบใุหท้ราบวา่ เครือ่งดบัเพลงินัน้สามารถดบั
ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง
โดยท่ัวไปเคร่ืองดับเพลิงจะติดต้ังไว้ในตัว

อาคาร ณ จุดเข้าถึงง่าย เช่น ติดไว้ท่ีผนังบริเวณ
ท่ีมีคนจำนวนสัญจรผ่าน และยังติดไว้ในรถยนต์
เรือและเคร่ืองบิน โดยต้องเป็นไปมาตรฐานหรือ
กฎหมายของท้องถ่ินน้ันๆ เช่น NFPA 10 กำหนด
ให้ยานพาหนะเพ่ือการพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุก
สินค้า รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซ่ีและอ่ืนๆ)
ทุกคันจะตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิอยา่งนอ้ย 1
เคร่ืองซ่ึงมีขนาดและระดับความสามารถในการ

ดับไฟ (Fire Rating) เหมาะสมกับชนิดของยาน
พาหนะและสนิคา้ทีบ่รรทกุอยู ่เชน่ รถบรรทกุ
นำ้มันเชือ้เพลงิตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิขนาด
20 ปอนด์ (9.1 ก.ก.) ขณะท่ีรถใช้ในการพาณิชย์
อ่ืนๆ ท่ัวไปจะตดิต้ังขนาด 5 ปอนด ์(2.3 ก.ก.)

มาตรฐาน NFPA 10 ฉบบัปรบัปรงุใหม่
ให้ความสำคัญกับการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิด
ไหลเร็ว (Fast Flow Extinguisher) ซ่ึงมีอัตราไหล
ของผงเคมีแห้งผ่านหัวฉีดสูงมาก สามารถล้ม
เปลวไฟได้เร็วกว่าเคร่ืองดับเพลิงท่ัวไปในบริเวณ
ท่ีมีการจัดเก็บและขนส่งของเหลวไวไฟท่ีมีความ
ดัน (Pressurized Flammable Liquids) และก๊าซ
ไวไฟท่ีมีความดัน (Pressurized Flammable Gas)
หรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเพลิงไหม้
ประเภทบีแบบสามมิติ (ไฟไหม้ของเหลวไวไฟท่ี
มีท้ังความกว้าง ความยาวและความลกึ) โดยให้
เป็นไปตามข้อกำหนดใน NFPA 5.5.1.1 ซ่ึงยาน
พาหนะบางชนดิจะต้องติดต้ังระบบดับเพลิง แต่
วิธีง่ายที่สุดในการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ก็คือ
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลงิแบบยกหิว้ท่ีมี Fire Rating
1A : 10BC ไว้ภายในตวัรถ

ชนิดของสารดับเพลิง
ผงเคมแีห้ง (Dry Chemicals)
ผงเคมีแห้งดับไฟด้วยการแยกองค์ประกอบ

ของการเกดิไฟทัง้ส่ีส่วน (ความรอ้น เชือ้เพลงิ
ออกซิเจนและปฏิกิริยาเคมี) ออกจากกัน น่ันคือ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างความรอ้น

เช้ือเพลิงและออกซิเจน พร้อมยับย้ังตัวแปรหรือ
ปัจจัยท่ีจะทำให้เกิดการลุกไหม้ซ้ำ ไฟจึงดับสนิท
ภายในระยะอันสั้น

ผงเคมีแห้งสำหรับดับเพลิงท่ีใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน มีดังต่อไปน้ี

แอมโมเนียม ฟอสเฟต (Ammonium
phosphate) หรอืรูจ้กักันในชือ่ “ผงเคมแีหง้ดับ
ไฟสามประเภท” (Tri-Class) หรือ “ผงเคมีแห้ง
เอนกประสงค”์ (Multipurpose) หรอื “ผงเคมี
แหง้เอบซี”ี (ABC) สามารถหลอมละลายและ
ไหลผ่านความร้อนท่ี 177 องศาเซลเซียส (350
องศาฟาเรนไฮต์) เพ่ือทำการดับไฟ ผงมีสีเหลือง
ซีด มีความกัดกร่อนสูงกว่าผงเคมีแห้งชนิดอ่ืนๆ

โซเดียม ไบคาร์บอเนต (Sodium
bicarbonate) ปกติท่ัวไปใช้ดับไฟประเภทบีและ
ซี เป็นผงเคมีแห้งชนิดแรกทีพั่ฒนาขึน้มาใชดั้บ
ไฟ ทำหนา้ทีย่บัยัง้ปฏกิิรยิาเคมใีนการเผาไหม้
ก่อนหน้าน้ีใช้ดับไฟในครัว (ประเภทเค) ก่อนมี
เคร่ืองดับเพลิงประเภทเคมีเปียก (Wet Chemical)
ปัจจุบันผงเคมีชนิดนี้ได้รับความนิยมน้อยลง
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดับไฟน้อยกว่า
สารดบัเพลงิประเภทอืน่ๆ เช่น มีประสทิธิภาพ
ในการดับไฟประเภทเคน้อยกว่าเคมีเปียก มี
ประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบีน้อยกว่า
เพอรเ์พิล่เค (Purple K) รวมทัง้ ไม่สามารถดบั
ไฟประเภทเออย่างได้ผล ผงมีสีขาวหรือสีน้ำเงิน

โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนต (Potassium
bicarbonate) หรือรู้จักกันในช่ือทางการตลาดวา่
“Purple K” ใช้ดับไฟประเภทบแีละซี มีประสิทธิ
ในการดับไฟประเภทบีมากกว่าโซเดียม ไบ-
คารบ์อเนตสองเทา่ นิยมใชกั้นในอตุสาหกรรม
น้ำมันและก๊าซ เป็นผงเคมีแห้งชนิดเดียวท่ี NFPA
รับรองว่ามีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภท
บเีทียบเทา่โฟม ARFF ผงมีสีม่วง



โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนตและส่วน
ผสมยเูรีย (Potassium bicarbonate & Urea
Complex) หรือท่ีรู้จักกันในชือ่ทางการตลาดวา่
“มอนเน็กซ์” (Monnex) มีประสิทธิภาพในการ
ดบัไฟสงูกวา่ผงเคมแีหง้ชนดิอืน่ๆ ท้ังหมดจาก
ความสามารถในการแตกตวัของผงเคมทีำการ
ครอบคลมุเปลวไฟไดพ้ื้นท่ีมากกว่าเพ่ือป้องกัน
การลุกไหม้รุนแรงและลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่

โปแตสเซยีม คลอไรด ์(Potassium
Chloride) หรือ “ซูเปอร์-เค” (Super-K) พัฒนา
ข้ึนมาโดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นผงเคมแีห้ง
ประสิทธิภาพเทียบเท่าโฟมโปรตีน มีใช้มาต้ังแต่
ป ีค.ศ. 1960 (ก่อนมเีพอรเพิล่เค) แตไ่ม่คอ่ย
ได้รับความนิยม มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายเกลือ
จึงมีความกดักร่อนสูง ใช้ดับไฟประเภทบแีละซี
ผงมีสีขาว

ผงเคมีแห้งเทียบเท่าโฟม (Foam-
Compatible) ผงเคมีแห้งที่ใช้โซเดียมไบคาร์-
บอเนต (ดับไฟประเภทบีและซี) เป็นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบี
สูงขึ้น ผงเคมีแห้งส่วนใหญ่จะมีผงโลหะผิวมัน
ผสมอยู่เพ่ือกันน้ำและความชืน้ แต่มีผลกระทบ
ต่อโฟมโปรตีน เม่ือฉีดลงไปบนผืนโฟมท่ีคลุมไฟ
อยู่จะทำให้โฟมแตกตัวออกหรือทะลุเป็นรูโหว่
ทว่าผงเคมีแห้งชนิดนี้ใช้ซิลิโคนเป็นตัวกันน้ำ
แทนผงโลหะซ่ึงไม่ทำลายเน้ือโฟมแต่ประการใด
นั่นคือ มีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทบี
เทียบเท่าโฟม ขณะเดียวกันก็สามารถใช้งานร่วม
กับโฟมโปรตนีได ้ผงมีสีเขียวออ่น (ผลติภณัฑ์
ของ ANSUL บางตวัมสีีนำ้เงิน) ปจัจบุนัผงเคมี
ชนิดนี้เลิกใช้ไปแล้วและถูกแทนที่โดยผงเคมี
แห้งพัฒนาใหม่ล่าสุดซึ่งมีประสิทธิภาพในการ

ดับไฟประเภทบีเทียบเท่าโฟมสังเคราะห์ เช่น
โฟม AFFF

MET-L-KYL เป็นผงเคมแีห้งประเภท
โซเดยีม ไบคารบ์อเนตทีมี่การเตมิผงซิลิก้าเจล
ลงไป ใช้ดับไฟเกิดจากของเหลวท่ีลุกไหม้ได้เม่ือ
สัมผัสอากาศ (Pyrophoric Liquid) ทำงานโดยการ
ยบัยัง้ปฏกิิรยิาลกูโซข่องเชือ้เพลงิ ผงซลิก้ิาเจล
จะทำให้เชื้อเพลิงส่วนที่ยังไม่ลุกไหม้เปียกหรือ
ชุม่เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หสั้มผัสกับอากาศ สามารถ
ใช้ดับไฟน้ำเช้ือเพลิง (ประเภทบี) ได้ด้วยเช่นกัน
ผงมีสีน้ำเงิน/แดง

โฟม (Foam)
เครื่องดับเพลิงประเภทโฟมใช้วิธีฉีดดับ

ไฟท้ังแบบ Aspirated โดยโฟมจะผสมกับอากาศ
และขยายตวัภายในทอ่สาขากอ่นจะฉดีออกมา
ทางหัวฉีด โดยมีระยะฉีดไกลกว่าและปกคลุม
เปลวไฟไดเ้รว็ขึน้ และแบบ Non-Aspirated ซึง่
โฟมจะไมผ่สมอากาศ แต่จะก่อตัวเป็นฟองโฟม
ปกคลุมเชื้อเพลิงอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้

สัมผัสกับออกซิเจน โฟมแตกต่างจากผงเคมีแห้ง
ตรงท่ีเม่ือดับไฟได้แล้วจะสามารถปอ้งกันไฟลุก
ติดข้ึนมาใหม่ (Flashback) ได้ค่อนข้างสมบูรณ์

โฟมท่ีใช้ในเคร่ืองดับเพลิงมีดังต่อไปน้ี
โฟม AFFF (Aqueous Film Forming

Foam) ใชด้บัไฟประเภทเอและบ ีรวมทัง้ ไฟที่
เกิดจากไอสาร มีใช้กันท่ัวไป แต่เน่ืองจากมีสาร
ตกค้างประเภทฟลอูอโร (Fluoro Tensides) ซ่ึง
สามารถสะสมในรา่งกายมนุษย์ได้ ในระยะยาว
จะมีผลเสียต่อสุขภาพ รวมไปถึงผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมท่ียังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในปัจจุบัน

โฟม AR-AFFF (Alcohol-resistant
Aqueous Film Forming Foam) ใช้ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่โดยสร้าง
เย่ือก้ันระหว่างเช้ือเพลิงกับโฟมเพ่ือป้องกันไม่ให้
แอลกอฮอล์ทำลายเน้ือโฟมท่ีคลุมไฟอยู่ขณะน้ัน

โฟม FFFP (Film Forming Fluoro-
protein) เปน็โฟมผสมระหวา่งโฟมโปรตนีจาก
สัตว์กับโฟมสังเคราะห์สร้างช้ันฟิล์ม (Synthetic
Film-Forming) ใช้สำหรับสร้างผืนโฟมท่ีสามารถ
ต้านทานความร้อนได้ดีกว่าโฟมสังเคราะห์ท่ัวไป
สามารถดับไฟเกิดจากของเหลวท่ีมีแอลกอฮอล์
ผสมได้ดีเช่นกัน มีใช้แพร่หลายในวงการรถยนต์

โฟมระบบอดัอากาศ (CAFS: Com-
pressed Air Foam System) เป็นเคร่ืองดับเพลิง
นำ้บรรจแุรงดนั (APW : Air Pressurized Water)
ชนิดหนึ่ง ใช้สารละลายโฟมแทนน้ำแล้วอัด
อากาศเขา้ไป ปกตจิะใชเ้สรมิสายสบูนำ้ในการ
ดับไฟป่า โฟมที่ในเครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีทั้ง
โฟมดับไฟประเภทเอ (Class A Foam) หรือโฟม

              Potassium chloride powder Potassium bicarbonate
Extinguisher

Super-K Extinguisher AFFF Foam



ดับไฟบีชนิดแห้งสำหรับดับไฟเกิดจากไอระเหย
ของสารไวไฟ

Arctic Fire เป็นสารดบัเพลงิชนิดโฟม
ประเภทหนึง่ ใชค้ลมุเปลวไฟและทำความเยน็
วัตถุร้อนจัดซ่ึงทำได้ดีและเร็วกว่าดับด้วยน้ำหรือ
โฟมทัว่ไป นยิมใชใ้นอตุสาหกรรมเหลก็กลา้ มี
ประสิทธิภาพสูงในการดับไฟประเภทเอ บีและดี

น้ำ (Water)
น้ำดับไฟด้วยการทำความเย็นเชื้อเพลิง

เคร่ืองดับเพลิงบรรจุน้ำมีดังน้ี
เครื่องดับเพลิงน้ำบรรจุแรงดัน (APW

: Air Pressurized Water) ทำความเย็นวัตถุด้วย
การดูดซับความร้อน ใช้ดับไฟประเภทเอได้ดี
จดุเดน่คอืราคาถกู ไม่เปน็พษิ ทำความสะอาด
ง่าย ในสหรฐัฯ ถัง APW ทำด้วยสแตนเลส มี
ขนาดบรรจุ 2.5 แกลลอน (9 ลิตร) ส่วนในยุโรป
จะเปน็ถงัเหลก็กลา้ชนดิมคีารบ์อนนอ้ย (Mild
Steel) ขอบดา้นลา่งเปน็โพลยีรูเีทน พน่สแีดง
ขนาดบรรจ ุ1.75-2.5 แกลลอน (6-9 ลิตร)

เคร่ืองดับเพลิงชนิดฝอยน้ำละเอียด
(Water Mist) ใช้หัวฉีดชนิดพิเศษที่สามารถ
สร้างฝอยน้ำละเอียดจากนำ้ท่ีผ่านการลดประจุ
(Deionized Water) จนไมส่ามารถนำไฟฟา้มา
ยังผู้ฉีดได้ สามารถดับไฟประเภทเอและซ ีนิยม
ใช้ในโรงพยาบาลเนือ่งจากไม่มีอันตรายและไม่
มีการปนเปือ้น มีสองขนาดคอื 1.75 (6 ลิตร)
และ 2.5 แกลลอน (9 ลิตร) ในสหรฐัฯ ถังจะมี
สีขาว ส่วนในยโุรปถงัจะมสีีแดง

เคมีเปียกและตัวเติมน้ำ (Wet Chemi-
cal and Water Additives)

เคมีเปียก เป็นสารเคมีโปแตสเซียม

Water (APW) Wet Chemical

อะซเีตท คารบ์อเนต หรือซเีตรท (Potassium
acetate, carbonate or citrate) ดับไฟโดยการทำ
ปฏิกิริยากับน้ำมันหรือไขมันท่ีร้อนจัดกลายเป็น
ของเหลวข้นคล้ายสบู่เหลว บริเวณผิวหน้าจะแข็ง
ตัวเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้น้ำมันร้อนสัมผัสกับ
ออกซเิจน ขณะทีน่ำ้มันดา้นลา่งจะเยน็ลงเนือ่ง
จากเคมีเปียกจะดูดความร้อนออกไประหว่างการ
ทำปฏิกิริยาดงักล่าว ใช้ดับไฟประเภทเอและเค
หรือเอฟเทา่น้ัน (แม้ว่าบางรุน่จะใชหั้วฉีดฝอย
ละเอียดรุ่นใหม่ซ่ึงสามารถดับไฟประเภทบแีละ
ซีได้ก็ตาม) แต่ส่วนใหญ่จะเน้นดับไฟประเภทเค
โดยเฉพาะ

สารเปียก (Wetting Agent) เป็นตัวเติม
น้ำ ใช้ผงซักฟอกเป็นสารพ้ืนฐานสำหรับลดหรือ
ทำลายความตึงผิวของน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเจาะทะลลุงไปยังช้ันเช้ือเพลิงประเภทเอ

สารต้านความเย็นจัด (Antifreeze)
เป็นสารเคมีเติมลงไปในนำ้เพ่ือลดจุดเยือกแข็ง
ของน้ำ ทำให้สามารถใช้น้ำดับไฟได้ตามปกติ
เท่าน้ัน ท้ังน้ี จะไม่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดบัไฟของนำ้แตป่ระการใด

สารสะอาดและคาร์บอนไดออกไซด์
(Clean Agents and Carbon Dioxide)

สารสะอาดจะดับไฟโดยการเข้าแทนที่
ออกซิเจน (คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเฉ่ือย)
หรือขจัดความร้อนจากบริเวณที่มีการลุกไหม้
(ฮาโลตรอน, เอฟอ-ี36) หรอืยบัยัง้ปฏกิิรยิา
ลูกโซ่ทางเคมี (กลุ่มฮาลอน) การท่ีได้ช่ือว่าเป็น
สารสะอาดเนื่องจากเมื่อฉีดดับไฟแล้วจะไม่ทิ้ง
คราบสกปรกซ่ึงเป็นเร่ืองสำคัญมากในการระงับ
เหตุที่เกิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร

สำคญั สมบัติล้ำคา่หรอืงานศลิปร์าคาสงู ฯลฯ
กลุ่มฮาลอน (Halon 1211 & Halon

1301) เป็นก๊าซใช้ยับย้ังปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมี
ชนิดใชดั้บไฟ B:C จะมีน้ำหนักไม่เกิน 9 ปอนด์
(2.3 กก.) ซ่ึงเบากวา่ชนดิใชดั้บไฟ A:B:C ท่ีมี
น้ำหนักระหว่าง 9-17 ปอนด์ (4.1- 7.7 ก.ก.)
เน่ืองจากมกีารพิสูจน์ชัดเจนแลว้ว่าสารฮาลอน
เป็นตัวทำลายชั้นโอโซนและจะตกค้างในชั้น
บรรยากาศโลกถงึ 400 ปเีปน็อยา่งตำ่ ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลก
อย่างรุนแรง ดังน้ันจึงมีการยกเลกิใช้ฮาลอนใน
ยโุรปอยา่งสิน้เชงิเม่ือวนัที ่1 มกราคม 1994
ทำให้สต๊อคที่มีอยู่ทั้งหมดถูกส่งไปยังสหรัฐฯ
เพื่อนำกลับมางานอีกครั้ง ถึงแม้ว่าในสหรัฐฯ
และเอเชยีบางประเทศจะมฮีาลอนใชอ้ยู่บ้างใน
ปัจจุบัน แต่ก็ไม่มีการผลิตฮาลอนข้ันมาใหม่นับ
แต่ปี 1994 เป็นต้นมา ท้ังน้ี ฮาลอน 1211 และ
ฮาลอน 1301 ถูกทดแทนโดยสารฮาโลคาร์บอน
ชนิดใหม่ซึ่งไม่ทำลายชั้นโอโซนและตกค้างใน
บรรยากาศภายระยะเวลาอันส้ันแต่ประสิทธิภาพ
การดับไฟจะตำ่กว่าฮาลอนทัง้สองชนิด สารทด
แทนฮาลอนบรรจถัุงดบัเพลงิท่ีมีจำหนา่ย เชน่
ฮาโลตรอน I, ฮาโลตรอน II, เอฟอี-36, คลีนการ์ด
และเอฟเอ็ม-200

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ดบัไฟดว้ย
การเข้าไปแทนท่ีออกซิเจนเพ่ือตัดองค์ประกอบ
ของการเกดิไฟ ระดบัความสามารถการดบัไฟ
(Fire Rating) สูงสุดสำหรับถังขนาด 20 ปอนด์
(7.7 ก.ก.) คือ 10B:C โดยท่ัวไปจะไม่ใช้ในการ
ดับไฟประเภทเอ เนื่องจากเป็นก๊าซแรงดันสูง
เม่ือฉีดออกมาจะทำให้เช้ือเพลิงท่ีลุกไหม้กระจัด

Halotron
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กระจายได้ นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมจะใช้ดับ
ไฟท่ีมีแหล่งออกซิเจนอยู่ในตัวเอง ไฟไหม้โลหะ
หรือไฟน้ำมันปรุงอาหาร ในการใช้งานต้องระวัง
เรือ่งผลกระทบตอ่รา่งกาย ไดแ้ก ่ความเยน็จดั
การขาดออกซเิจนหายใจ ประเด็นหลังน้ีจะต้อง
หลีกเลี่ยงการฉีดในพื้นที่อับอากาศโดยบุคคล
ท่ัวไปท่ีไม่เคยเรียนรู้การเอาตัวรอดจากอันตราย
ในการดบัเพลิง

สารดับไฟประเภทด ี(Class D Extin-
guisher agent)

มีสารดับไฟประเภทดซ่ึีงเกิดจากลุกไหม้
โลหะหลายชนดิ เชน่

โซเดยีมคลอไรด ์(Sodium Chloride
: Super-D, Met-L-X or METAL.FIRE.XTNGSHR)
เป็นผงเกลอืโซเดยีมคลอไรดท่ี์เติมสารเทอรโ์ม
พลาสคตกิบางชนดิเข้าไป พลาสตกิดังกล่าวจะ
หลอมละลายเคลือบโลหะท่ีกำลังไหม้ไฟ ป้องกัน
ไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนขณะที่เกลือจะเป็นตัว
ขจดัความรอ้นดว้ยวธีิ “ฝังความรอ้น” (Heat
Sink) ไฟจงึดบัลงไปและจะไมล่กุตดิขึน้มาใหม่
เหมาะสำหรับใช้ดับไฟท่ีเกิดจากโลหะท่ีมีสภาพ

เป็นด่าง (Alkali Metals) รวมไปถึง โซเดียมและ
โปแตสเซียมและท่ีเกิดจากโลหะอืน่ เช่น แม็กนีเซียม
ไททาเนยีม อะลมิูเนยีม เซอรโ์คเนยีม ฯลฯ

ผงทองแดง (Copper based : Copper
Powder Navy125S) พัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ
ในช่วงทศวรรษ 1970 เพ่ือใช้ดับไฟท่ีไหม้โลหะ
เซอร์โคเนียมและลิเธียม-อัลลอยซึ่งถือว่าควบ
คุมยากมาก ผงทองแดงจะทำให้ไฟมอดลงไป
พร้อมกับขจัดความร้อนท่ีแผ่กระจายออกมาโดย
รอบ นอกจากน้ียังสร้างสาร “อัลลอยทองแดง-
ลิเธียม (Copper-Lithium Alloy) เคลือบผิวหน้า
โลหะทีก่ำลังเกิดไฟไหม ้ทำให้มีความตา้นทาน
เปลวไฟและป้องกันไม่ให้ออกซิเจนสัมผัสกับ
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ สารอัลลอยดังกล่าวจะคลุมผิว
ลิเธียมในกรณีท่ีเป็นเพลิงไหม้ในแนวด่ิงเท่าน้ัน

ผงกราไฟต ์(Graphite based : G-Plus,
G-1, Lith-X, Pyromet or METAL.FIRE.XTNGSHR)
ประกอบดว้ยผงกราไฟตแ์ห้ง (ลักษณะเดียวกับ
ผงที่ขูดจากไส้ดินสอดำ) ใช้ดับไฟที่ไหม้โลหะ
โดยเฉพาะ ชนดิแรกทีไ่ด้รับการพฒันาคอืชนดิ
ใช้ดับไฟไหม้แม็กนีเซียมซึ่งสามารถดับไฟไหม้
โลหะอืน่ไดด้ว้ย ท้ังนี ้จะแตกตา่งจากเครือ่งดบั
เพลิงโซเดียมคลอไรด์ตรงท่ีผงกราไฟต์สามารถ
ใช้ดับไฟที่ไหม้โลหะแล้วเกิดความร้อนจัดเช่น
ลิเธียมได้ แต่ไม่เหมือนผงทองแดงตรงท่ีจะไม่ไป
เกาะติดผิวลิเธียมเพื่อดับไฟทั้งลักษณะแผ่เป็น
วงกวา้งและในแนวดิง่ แตจ่ะใชว้ธีิฝังความรอ้น
เพ่ือดับไฟแทน โดยสรุปแล้ว ผงกราไฟต์เป็นสาร
ดับไฟประเภทท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐานเป็นลักษณะ

อเนกประสงค์ สามารถดับได้ทั้งไฟไหม้โลหะ
กลุ่มแม็กนีเซียม ไททาเนียมที่เกลือโซเดียม
คลอไรด์ดับได้ และไฟไหม้โลหะกลุ่มลีเธียม
เซอร์โคเนียมท่ีผงทองแดง (Copper) ดับได้ เพียง
แตใ่ชวิ้ธีการทีต่่างกัน

ผงโซเดียมไบคาร์บอนเนต (Sodium
carbonate based: Na-X) ใช้เม่ือต้องการดับไฟ
ไหม้โลหะกลุ่มโซเดียม โปแตสเซียมและโซเดียม-
โปแตสเซียมอัลลอยท่ีเกิดบริเวณท่อและอุปกรณ์
ท่ีเป็นเหล็กกล้าซ่ึงหากใช้เหลือโซเดียมคลอไรด์
จะเส่ียงต่อการถูกกัดกร่อนจนเกิดความเสียหาย
มีข้อจำกัดในการใชง้านกับโลหะหลายชนดิท่ีจะ
ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนำไปใช้งาน ดับไฟด้วย
วิธีการทำให้มอดและสร้างเปลือกห่อหุ้มเพลิงไหม้

สารดับเพลิงบางชนิดซึ่งมีน้ำเป็น
พ้ืนฐาน (Some water based suppressants) ใช้
ดับไฟท่ีกำลังไหม้ไททาเนียมและแม็กนีเซียมได้
เชน่ Fire Blockade และ FireAde และเนือ่งจาก
น้ำมีปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะกลุ่มลิเธียม ดังน้ัน
จึงห้ามใช้สารดับเพลิงท่ีมีน้ำเป็นพ้ืนฐานหรือผสม
อยู่กับไฟที่กำลังไหม้ลิเธียมและสารประกอบ
ลิเธียมเน่ืองจากเส่ียงจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้

เคร่ืองดับเพลิงประเภทผงดับไฟประเภทดี
เกือบท้ังหมดจะใช้หัวฉีดดันสารด้วยความเร็วต่ำ
หรือในลักษณะเป็นแนวเรียวยาวเพ่ือให้สารพ่น
ออกมาในปรมิาณมากอย่างนุ่มนวลซ่ึงสามารถ
จะคลุมกองไฟได้ท้ังหมดโดยไม่แบ่งกองไฟออก
เป็นส่วนๆ ที่ทำให้ดับไฟยากขึ้นโดยไม่จำเป็น
นอกจากการฉีดจากถังดับเพลิงแล้ว ยังสามารถ
ใช้สารดบัไฟประเภทดเีหล่าน้ีด้วยวธีิการตกัไป
ถมกองไฟทีก่ำลงัลกุไหมไ้ดเ้ชน่กนั

ลูกบอลดับไฟ (Fire Extinguishing Ball)
ลูกบอลหรอืลูกระเบดิดับไฟเปน็อีกหน่ึง

ทางเลือกในการดับไฟ ปัจจุบันมีท้ังแบบใช้ระงับ
เหตุซ่ึงหน้า (Active Suppression) โดยการกล้ิง
โยน หรอืขวา้งเขา้กองไฟ และแบบใชร้ะงบัเหตุ
เชิงป้องกัน (Passive Suppression) ซ่ึงสามารถ
แตกหรือระเบิดด้วยตัวเองเม่ือสัมผัสกับเปลวไฟ
จากนัน้ผงเคมชีนดิเอนกประสงค ์(ABC) ท่ีอยู่
ภายในจะกระจายตัวออกมาลักษณะเป็นฝุ่นแป้ง
ปกคลุมกองเพลิงทำให้ไฟดับ (พ้ืนท่ีปกคลุมของ
ลูกบอลดับไฟจะอยู่ในราว 5 ตารางเมตร) นิยม
ติดตั้งในบริเวณเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ตาม
บ้านเรือนหรือคลังสินค้าขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบแตกตวัได้เอง ปัจจุบันมีชนิดท่ีส่งเสียง
เตือนก่อนระเบิดสารออกมาดบัไฟให้เลือกด้วย

Fire Extinguisher for Lithium & Lithium-alloy Fires
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ลกูบอลหรอืลกูระเบดิดบัไฟ จรงิๆ แลว้
ไม่ใช่เทคโนโลยใีหม่ เม่ือสองร้อยปีก่อนหรือใน
ช่วงปี ค.ศ.1800 มีการประดิษฐ์ลูกระเบิดดับไฟ
ทำด้วยแก้วข้างในบรรจุสารดับเพลิงที่เป็นของ
เหลว ได้รับความนยิมพอสมควร ปัจจุบันเป็นท่ี
ต้องการของนักสะสมวัตถุโบราณ ในเวลาต่อมา
ลูกระเบดิดบัไฟทำดว้ยแกว้ยีห้่อ “Red Comet”
(ดาวหางแดง) ออกแบบเพ่ือติดต้ังในเชิงป้องกัน
มีแท่งเหล็กยึดไว้ด้วยสปริงท่ีเช่ือมต่อกับฟิวส์รับ
ความร้อน เม่ือเกิดเพลิงไหม้ฟิวส์จะละลายทำให้
สปริงถูกปลดแล้วแท่งเหล็กที่สปริงยึดไว้จะดีด
ไปตีแก้วแตก จากน้ันสารดับไฟข้างในจะไหลลง
มาดบัไฟขา้งลา่ง อยา่งไรกต็าม มีลกูระเบดิดบั
ไฟทำด้วยแก้วบางรุ่นในยุคนั้นใช้สารคาร์บอน
เตตระคลอไรดซ่ึ์งเป็นสารพษิบรรจไุว้ข้างใน

การซ่อมบำรุง (Maintenance)
เกือบทุกประเทศท่ีมีการใช้งานเคร่ืองดับ

เพลิงจะต้องมีการซอ่มบำรุงเคร่ืองดับเพลงิโดย
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และปลอดภยั ถือเปน็สว่นหนึง่ของงานปอ้งกนั
และระงับอัคคีภัยขององค์กร เครื่องดับเพลิงที่
ไม่มีการซ่อมบำรุงจะทำให้เกิดความขัดข้องเม่ือ
ต้องการใช้งาน เช่น ฉีดสารไม่ออก ชิ้นส่วน
สำคัญผุพังใชก้ารไมไ่ด้ หรือเลวรา้ยทีสุ่ดคอื ถัง
เกิดการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต

ท้ังน้ี แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยัง
ไม่มีมาตรฐานใดครอบคลมุทุกประเด็นของการ
ซ่อมบำรุง โดยท่ัวไปหน่วยดับเพลิงท้องถ่ินต่างๆ
จะนำหลักการซ่อมบำรุงของกฎอัคคีภัยนานาชาติ
(IFC: International Fire Code) มาประยุกต์ใช้ เช่น
ตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงทุก 30 วัน เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเคร่ืองดับเพลิงมีความดนัตรงตามกำหนดไว้

สำหรับใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางที่จะ
เข้าไปหยิบเครื่องดับเพลิงมาใช้งาน (อาจจะมี
พนกังานนำสิง่ตา่งๆ ไปวางไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ)
อีกท้ัง ต้องมีการตรวจสอบประจำปโีดยช่างท่ีได้
รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบเครือ่งดับเพลิง
นอกจากน้ี ยังต้องมีการทดสอบความดันน้ำสถิต
(Hydrostatic Pressure Testing) ทุก 5 ปี สำหรับ
เคร่ืองดับเพลิงแรงดันน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์
และทุก 12 ปี สำหรับเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแห้ง

เม่ือเร็วๆ น้ี NFPA และ IFC ได้ลงมติให้ตัด
เร่ืองการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงทุก 30 วัน ออก
ไปตราบเท่าท่ีเคร่ืองดับเพลิงน้ันยังถูกตรวจสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดของ
NFPA ระบบดับเพลิงจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และบนัทึกด้วยอเิล็กทรอนกิส์ซ่ึงจะแสดงขอ้มูล

ไว้ท่ีแผงควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะ
ตรวจสอบสภาพภายนอกและความดันภายใน
ของเคร่ืองดับเพลิง รวมถึงส่ิงกีดขวางบนเส้นทาง
เข้าถึงเคร่ืองดับเพลิง หากตรวจสอบสิง่ผิดปกติ
ระบบจะส่งข้อมูลหรือสัญญาณเตือนให้ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบได้รับรู้เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดย
ทันที ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจสอบ
ระบบดบัเพลงิดงักลา่ว สามารถใชไ้ดท้ั้งแบบมี
สาย (Wired) และไรส้าย (Wireless)

ในสหราชอาณาจักร (UK) กำหนดให้มี
การซ่อมบำรุงเคร่ืองดับเพลงิ 3 แบบ ได้แก่

ซ่อมบำรุงข้ันพ้ืนฐาน (Basic Service)
เคร่ืองดับเพลิงทุกชนิดต้องมีการตรวจสภาพข้ัน
พ้ืนฐานประจำป ีเช่น ตรวจวดัน้ำหนัก ตรวจวดั
แรงดนั (ใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ ไม่ใชแ่คด่จูากเกจ์
วดั) และรอ่งรอยความชำรดุเสยีหรอืกดักรอ่น
สำหรับชนดิแยกชอ่งบรรจ ุ(Cartridge) ให้เปิด

ออกมาเพ่ือตรวจสภาพภายในพร้อมกับตรวจวัด
น้ำหนักช่องบรรจท้ัุงก๊าซและสารดบัเพลิง นอก
จากนี ้ยงัตอ้งมกีารตรวจสอบปา้ยเพือ่ใหแ้นใ่จ
วา่ยงัสามารถอา่นขอ้ความได ้ตรวจสอบทอ่นำ
สารเขา้หัวฉดี สายฉดี รวมถงึระบบกลไกตา่งๆ
ซ่ึงทำให้เคร่ืองดับเพลิงสามารถใช้งานได้ทันทีท่ี
เกิดเหตุอัคคีภัยหรือเม่ือต้องการใชง้าน



ซ่อมบำรุงเพ่ิมเติม (Extended Service)
เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรงดัน เคมีเปียก โฟม
และผงเคมีจะต้องมีการตรวจสอบอยา่งละเอียด
ทุกๆ 5 ปี เช่น ทดสอบโดยการฉดีสารออกจาก
เครื่องดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน (Discharge
Test) เน่ืองจากเป็นวิธีเดียวท่ีสามารถตรวจสอบ
ความเสยีหายหรอืการกดักรอ่นภายในได ้จาก
นั้นให้บรรจุสารดับเพลิงใหม่ก่อนติดตั้งไว้ตาม
เดมิ ท้ังนี ้จะตอ้งทดลองฉดีสารและบรรจใุหม่
กับเคร่ืองดับเพลิงโดยการสุ่มตรวจคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ (%) ของจำนวนท่ีติดต้ังท้ังหมดในพ้ืนท่ี
หน่ึงๆ เคร่ืองดับเพลิงท่ีมีแรงดันมากกว่า 1.38
เมกะปาสคาล (MPa) หรือ 200 ปอนด์/ตารางน้ิว
(psi) ที่ติดตั้งไว้นานอาจจะได้รับผลกระทบที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสภาพแวดล้อม

บริเวณจุดติดต้ัง ดังน้ัน ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ
อาจมีการตรวจสอบก่อนช่วงเวลาท่ีกำหนดหรือ
เม่ือพบเหน็ส่ิงผิดปกติ

ปรับปรุงใหม่หมด (Overhaul) เคร่ือง
ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งใช้แรงดัน
สูงมากในการทำงานจะต้องมีการตรวจสอบเพ่ือ
ให้เป็นตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทุกๆ
10 ปี ประกอบด้วย การทดสอบแรงดันไฮโดรลิก
(Hydraulic Pressure Testing) ตรวจสอบสภาพ
ถังท้ังภายนอกและภายในพรอ้มประทับตราวัน
ทดสอบ หากวาลว์ไม่สามารถทดสอบความดนั
ได้ ให้เปลีย่นไปใชตั้วใหม ่กรณีเปลีย่นไปใชช้ิ้น
ส่วน (วาลว์ ลำโพง และอืน่ๆ) ของยีห้่ออืน่อาจ
ทำให้สูญเสียระดับความสามารถในการดับไฟ
(Fire Rating) ซ่ึงมีผลถึงข้ันถูกยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย รวมท้ัง อาจไม่สามารถซอ่มบำรุงได้
อยา่งถกูตอ้งและพอเพยีง หากชา่งตรวจไมพ่บ
หรือไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนคนละยี่ห้อกับของเดิม

ในสหรัฐอเมริกา (US) กำหนดให้มีการ
ซ่อมบำรุงเคร่ืองดับเพลิง 3 แบบเช่นกัน ได้แก่

ตรวจสอบซอ่มบำรงุ (Maintenance
Inspection) เคร่ืองดับเพลิงทุกชนิดจะต้องซ่อม
บำรุงสภาพเครื่องและตรวจสอบด้วยตาเปล่า
ประจำปี ยกเว้นเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรง
ดนัทีจ่ะตอ้งมกีารเตมินำ้ใหมทุ่กปอียูแ่ลว้ ท้ังนี้
จะต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง เพื่อให้
มั่นใจว่ามีความดันปกติ (แบบสะสมแรงดัน
เข็มชี้ตรงสีเขียว แบบแยกช่องบรรจุมีน้ำหนัก
ถูกตอ้ง) และมปีรมิาณสารดบัเพลงิตรงตามที่

กำหนดไว ้ (วดัปรมิาณดว้ยเครือ่งมอืทนัสมยั)
รวมไปถงึการทำ Hydrotest และซอ่มบำรงุชิน้
ส่วนภายในเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้ง
จะตอ้งตรวจสอบและซอ่มบำรงุสภาพภายนอก
ทั้งหมดด้วย เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งและผง
แห้งดับไฟประเภทดีมักเกิดการนอนก้น (ผงตก
ลงไปสะสมตวัดา้นลา่งถงั) ใหใ้ชค้อ้นยางเคาะ
เบาๆ (Fluffing) เพ่ือให้ผงจะกระจายตัวสามารถ
ฉีดออกมาได้สะดวกข้ึน จากน้ันติดซีลอันใหม่ท่ี
ห่วงเหล็กแล้วติดป้ายระบุการซ่อมบำรุงเครื่อง
ประจำป ี(Yearly Service Tag)

ซ่อมบำรุงภายในเครื่อง (Internal
Maintenance) ชนดินำ้อัดแรงดนั ทำปลีะครัง้
ชนดิโฟม ทำทุก 3 ป ีชนดิเคมเีปยีกและชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด ์ทำทุก 5 ปี ผงเคมีแห้ง ผง
แห้งดับไฟประเภทดแีละสารสะอาด ทำทุก 6 ปี
โดยวิธีการโดยสังเขปดังน้ี

1. ทำถังให้ว่างเปล่า เอาสารดับเพลิง
และความดันออกให้หมด

2. แยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้วนำไป
ตรวจสอบ ทำความสะอาด หล่อล่ืน หรือเปล่ียน
ใหม่หากใช้การไม่ได้แล้ว

3. สารดับเพลิงท่ีเป็นของเหลว ให้เปล่ียน
ใหม ่สารดบัเพลงิท่ีเปน็ผงแหง้หากยงัใชไ้ด ้ให้
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Hydrotest

Yearly Service Tag

Fluffing



ใช้ของเดิมต่อไป สารสะอาดให้นำกลับมาให้
ใหม ่คารบ์อนไดออกไซดใ์หป้ลอ่ยกา๊ซทิง้ไป

4. บรรจุสารดับเพลิงและอัดแรงดันใหม่
5. ติดซีลรัดคันบีบกับสลักเพื่อเป็นการ

ยืนยนัวา่เครือ่งดบัเพลงิผ่านการซอ่มบำรงุแลว้
(Verification of Service) ซ่ึงจะไม่มีการแกะซลี
ออกจนกว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะนำไปติดตั้ง
ประจำทีอ่ยา่งถกูตอ้งแลว้เทา่นัน้ (การทำลาย
ซีลขณะเคร่ืองยังไม่ถูกนำไปติดต้ังอาจทำให้เกิด
ความเสยีหาย เชน่ สูญเสยีแรงดนั คนับบีหรอื
สลกันริภยัชำรดุเสยีหาย)

6. นำเคร่ืองดับเพลิงไปติดต้ังตำแหน่งเดิม
หมายเหตุ วิธีการซ่อมบำรุงข้างต้นใช้

กับเครือ่งดบัเพลงิแบบสะสมแรงดนั ส่วนแบบ
แยกชอ่งบรรจ ุใหต้รวจสอบดว้ยสายตาและไม่
ตอ้งยนืยนัการซอ่มบำรงุ

การทดสอบแรงดันน้ำสถิต (Hydro-
static Testing) เครือ่งดบัเพลงิชนดินำ้อดัแรง
ดัน โฟม เคมีเปียก และคาร์บอนไดออกไซด ์ทำ
ทุก 5 ปี ผงเคมีแห้ง ผงแห้งดับไฟประเภทดี
ฮาลอนและสารสะอาดอืน่ๆ ทำทุก 12 ปี เคร่ือง
ดับเพลิงท่ีติดต้ังบนยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นชนิด
ใด ทำทุก 5 ป ีกรณเีครือ่งดบัเพลงิสัมผัสความ
รอ้นจดั ไดร้บัความสัน่สะเทอืน หรอืกลไกการ
ทำงานเกดิความเสยีหาย จะตอ้งมกีารทดสอบ
เร็วข้ึน โดยวธีิการโดยสงัเขปดังน้ี

1. ปลอ่ยความดนัและสารดบัเพลงิออก
เพือ่ทำใหถั้งดบัเพลงิว่างเปลา่

2. ตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก

ถังดบัเพลงิดว้ยตาเปลา่ (Visual Test)
3. เติมน้ำใส่ถังเปล่าแล้วนำไปวางไว้ในท่ี

ครอบเพ่ือความปลอดภัยระหว่างทำการทดสอบ
(อาจจะเป็นถังบรรจุน้ำ ตะแกรงหรือกรงท่ีม่ันคง
แขง็แรง หรอือปุกรณท่ี์ระบไุวใ้นคูมื่อ)

4. อดัแรงดนัปรมิาณทีก่ำหนดเพือ่การ
ทดสอบเข้าไปในถังด้วย Hydrostatic Testing
Pump (กรณีทดสอบดว้ยมือ) ท้ังน้ี ปริมาณแรง
ดันท่ีใช้จะแตกต่างกันไปตามชนดิของเครือ่งดับ
เพลิง อายุการใช้งาน และชนิดวัสดุที่ใช้ทำถัง
โดยใหค้งแรงดนันัน้ไวต้ามทีร่ะบใุนคูมื่อ

5. หากตรวจสอบไม่พบความเสียหาย
โปง่ หรอืรัว่ ถือวา่ถงันัน้ “ผ่าน”

6. เอาน้ำออกจากถงัแล้วทำให้แห้งสนิท
สำหรับถังคาร์บอนไดออกไซด์ต้องประทับตรา
ระบวุนัทีท่ดสอบ บรษัิทท่ีทำการทดสอบ ฯลฯ
ส่วนถังชนิดอ่ืนให้ติดสติกเกอร์ท่ีด้านหลังถัง

7. ทันทีท่ีถังแห้งให้ทำการบรรจุใหม่ [ใน
สหรัฐฯจะต่างกับอังกฤษ กล่าวคือจะไม่มีการทำ
ถังใหม่ (Rebuild) และเปลีย่นวาลว์ก่อนเวลาที่
กำหนดไว้ ยกเว้นจะพบว่าเกิดการชำรุด ท้ังน้ี ไม่
รวมถึงฮาลอนที่นิยมเปลี่ยนโอริงและวาล์วทุก
ครั้งที่มีการซ่อมบำรุงภายในเป็นการลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดการรัว่ไหล]

ในการเปลีย่นช้ินส่วนหรืออะไหล่จะต้อง
ให้ของผู้ผลิตด้ังเดิม (OEM : Original Equipment
Manufacturer) เพือ่รกัษาระดบัความสามารถ
ของเคร่ืองดับเพลิง (UL Rating) ไว้ หากตรวจพบ
ว่าช้ินส่วนใดใช้ไม่ได้ จะต้องเปล่ียนโดยคำนึงถึง

หลักความจริง : เคร่ืองดับเพลิงมีอายุการใช้งาน
25-35 ปี ดังน้ัน แม้จะเป็นของมีคุณภาพสูงแต่
ก็ต้องเส่ือมลงไปตามกาลเวลา อีกประการหนึง่
เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา บางอย่าง
ซ่ึงดีท่ีสุดเม่ือสามสิบปีก่อนอาจไม่เป็นท่ียอมรับ
จากระบบปอ้งกนัทีทั่นสมยัในยคุปจัจบุนันีไ้ด้

การทบุทำลาย (Vandalism) และการ
ปกป้องเคร่ืองดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงมักเป็นเป้าหมายในการ
ทุบทำลาย โดยเฉพาะท่ีติดต้ังในสถานท่ีเปิดโล่ง
และตามโรงเรยีนตา่งๆ ท้ังน้ี ไม่เพียงแตจ่ะเปน็
การทบุหรอืรือ้ใหเ้สียหายเทา่นัน้ แตร่วมไปถงึ
การฉีดสารดับเพลิงออกมาบางส่วนหรือท้ังหมด
ทำให้เคร่ืองดับเพลิงไม่สามารถใช้การได้อย่างมี
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ประสทิธิภาพเมือ่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ึ้นมา
เม่ือตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิในสถานที่

เปิดโล่งหรือพื้นที่สาธารณะ ควรใส่ไว้ในกล่อง
หรือตู้ท่ีม่ันคงแข็งแรง มีกระจกด้านหน้าสำหรับ
ทุบให้แตกเม่ือต้องการนำเคร่ืองดับเพลิงออกไป
ใชง้าน หรอืตดิตัง้เครือ่งปลอ่ยเสยีงไซเรน เม่ือ
มีผู้ไม่ประสงค์ดีมาทุบหรือเล่นเครื่องดับเพลิง
ไซเรนจะดงัข้ึนเพือ่เตอืนใหผู้้คนรูว้า่มคีนมายุง่
กับเครื่องดับเพลิงโดยที่ยังไม่มีเพลิงไหม้ ทั้งนี้
เสียงไซเรนจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะมีเจ้าหน้าท่ี
มาปดิสวทิชซ์ึง่อยูซ่อ่นในตูเ้ลก็ๆ ตดิกญุแจไว้

เครือ่งดบัเพลงิแลว้ ยังจะตอ้งระบวุ่าเปน็เครือ่ง
ดับเพลิงชนิดใด และใชดั้บไฟประเภทใดไวด้้วย

ไม่เพียงแต่จะมีป้ายเคร่ืองดับเพลิงเท่าน้ัน
ป้ายอปุกรณอ่ื์นๆ เช่น ผ้าคลมุดับไฟ (Fire Blanket)
สายสูบ (Hose) ก็มีใช้เช่นกัน รวมไปถึงอุปกรณ์
ใช้ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ชุดปฐมพยาบาล
(First-aid Kit) ชุดลา้งตาฉกุเฉิน (Emergency
Eye Wash) เป็นตน้
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Fire Extinguisher Cabinet

เครือ่งหมาย “เครือ่งดบัเพลงิ” (Fire
Extinguisher Sign)

ป้ายเคร่ืองดับเพลิงเรืองแสง (Photo-
luminescent Fire Extinguisher Sign)

 เคร่ืองหมายหรือป้าย “เคร่ืองดับเพลิง”
จะตดิไวใ้กล้ๆ  กับตวัเครือ่งดบัเพลงิท่ีตดิตัง้อยู่
เพ่ือดึงดูดความสนใจหรอืเพ่ือให้รู้ได้โดยง่ายว่า
มีเครือ่งดบัเพลงิตัง้อยูท่ี่นี ่กรณเีครือ่งดบัเพลงิ
ติดต้ังไว้โคนเสา เคร่ืองหมายเครือ่งดับเพลงิจะ
ต้องตดิไวบ้นสว่นยอดเพือ่ใหสั้งเกตเห็นไดจ้าก
ระยะไกล ป้ายดงักล่าวผลติจากวสัดุหลายชนดิ
ท้ังไวนลิ พวีซีแีละอะลมิูเนยีม

นอกเหนอืจากตวัอักษรและรปูภาพระบุ
ถึงเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่แล้ว ป้ายรุ่นใหม่
บางชนดิยงัมีเครือ่งหมายระบขุ้อมูลเฉพาะของ
เครือ่งดบัเพลงินัน้ๆ ไวด้ว้ย เชน่ ชนดิของสาร
ดบัเพลงิท่ีบรรจไุวภ้ายในเครือ่ง ประเภทเพลงิ
ไหม้ท่ีสามารถใชเ้คร่ืองดับเพลงิน้ันดับได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานที่ราชการบางแห่งในบางรัฐ
ของสหรัฐฯ มีกฎหมายบังคับให้ใช้ป้ายเครื่อง
ดับเพลิงลักษณะน้ีแล้ว น่ันคือ นอกจากระบุเป็น

ปา้ยเครือ่งดบัเพลงิเรอืงแสงทำดว้ยสาร
เรืองแสง (Photo-luminescent phosphor)
ซึง่สามารถ ดดูซบัแสงทีมี่อยูร่อบๆ เก็บไวแ้ลว้
ปล่อยออกมาในความมดื ป้ายน้ีจึงสามารถมอง
เห็นในที่ไม่มีแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงาน
จากภายนอก ปา้ยชนดินีมี้คา่ใชจ้า่ยนอ้ย แตมี่
ประสทิธิภาพ วางใจไดส้ำหรบัใชร้ะบตุำแหนง่
เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินในความมืด
หรือบริเวณที่มีควันปกคลุม

ป้ายเรอืงแสงบางครัง้จะเข้าใจผดิว่าเป็น
ชนิดเดียวป้ายสะท้อนแสง (Reflective Sign)
จริงๆ แล้ว ป้ายสะท้อนแสงจะมองเหน็ได้ตราบ
เท่าทีย่งัมีแสงอยูใ่นบรเิวณนัน้ (แมใ้นปรมิาณ
น้อย) แต่เม่ือแสงเหลา่น้ันหมดไปดว้ยเหตใุดๆ
ก็ตาม จะมองไม่เห็นปา้ยอกีตอ่ไป เนือ่งจากไม่
สามารถดูดแสงมาเก็บไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยออก
มาในความมืดเหมือนป้ายเรืองแสง  อย่างไรก็ดี
ที่ตัวเครื่องดับเพลิงและบริเวณติดตั้งมักนิยม
ติดแถบสะทอ้นแสงไว ้เพ่ือให้สังเกตเห็นได้ง่าย
ข้ึนเมือ่ใชไ้ฟฉุกเฉนิ หรอืไฟฉายสอ่งคน้หา


