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ได้รับการบอกเล่าจากคนสู้ไฟมืออาชีพ
ผู้มีประสบการณ์ยาวนาน “สวัสด์ิ เจริญวรชัย”
ตอนน้ีวงการดับเพลิงบ้านเรากำลังมีปัญหากับ
เคร่ืองด้บเพลิง CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์
โดยเฉพาะรุ่นนำเข้าจากประเทศจีน น่ันคือ เม่ือ
ฉีดก๊าซออกไปไม่ว่าจะใช้ดับไฟ (ท้ังไฟจริงและ
ไฟซ้อม) หรือใช้ทดสอบ/สาธิตเคร่ืองโดยไม่จุด
ไฟ จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตในหลายระดับต้ังแต่
เจ็บแปลบหรือชาท่ีปลายน้ิวจนถึงข้ันมือกระตุก
แรงกระทั่งต้องหยุดฉีดกลางคัน แต่ก่อนแต่ไร
ไม่เคยเกิดเร่ืองทำนองน้ีซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ถัง CO2
นำเข้าจากสหรัฐฯหรือยุโรปท่ีถือว่ามีคุณภาพสูง
สมราคา ใช้งานดีและไม่มีไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนขณะ
ฉีดสาร คร้ันสินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาด
สถานประกอบการหลายแห่งซ้ือมาใช้ คิดว่าของ
จะมาจากท่ีไหนก็มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทว่าใน
ความเป็นจริง อุปกรณ์ดับเพลิงราคาต่ำกว่ากลับ
เส่ียงจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เจอไฟดูดบ่อยๆ

เป็นใครก็เข็ด พาลจะเลิกใช้ถัง CO2 เอาดื้อๆ
เพราะไม่แน่ใจ หากใช้งานต่อไป สักวันอาจได้รับ
บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต เรื่องนี้ถือว่าสร้าง
ความเสียหายต่อวงการดับเพลิง หลายคนยังหา
คำตอบไม่ได้ สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ และจะ
หาวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร

ประเด็นการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตขณะฉีด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากถัง จริงๆ แล้ว
เป็นเร่ืองสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์
สาเหตุหลักจะมาจากตัวเคร่ืองดับเพลิงและส่วน
ประกอบ ขณะท่ีสภาพแวดล้อมการใช้งาน รวม
ถึงตัวผู้ฉีดมีส่วนในระดับรองลงไป ไม่เพียงแต่
CO2 ชนิดบรรจุถังดับเพลิงเท่าน้ัน ระบบติดต้ัง
ประจำท่ีในโรงงานและสถานประกอบการหลาย
ประเภทก็มีรายงาน ขณะฉีดสารออกมาจะเกิด
ไฟฟ้าสถิตหลายระดับ โดยมีอย่างน้อย 1 กรณี
(เท่าท่ีมีการบันทึกไว้) ทำให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิต

ไฟฟ้าสถิต...ปรากฏการณ์คู่โลก
ก่อนอ่ืนต้องทำความเข้าใจ “ไฟฟ้าสถิต”

(Static Electricity, Electrostatic) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติอยู่คู่กับโลกของเรามานานแสน
นานต้ังแต่เร่ิมกำเนิด เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์
เพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้เอง อีกทั้ง
มีปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา บางคร้ังอาจเกิน
เลยความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เราในช่วงเวลา
น้ันทำให้คิดว่าเป็นเร่ืองแปลกประหลาดหรือน่า
ตกใจ คร้ันได้ศึกษาสาเหตุแท้จริงพร้อมกับแก้ไข
ปัญหาถูกจุดก็ทำให้กลายเป็นเร่ืองธรรมดาสามัญ
หากเป็นอุปสรรคในการทำงานหรือดำเนินชีวิต
ก็มีวิธีลดหรือขจัดออกไปจนกระท่ังไม่มีอันตราย
หรือเหลือน้อยในระดับไม่มีผลกระทบใดๆ

ความรู้จากตำราฟิสิกส์ท่ีร่ำเรียนมาสมัย
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาพอจะนำมาอธิบาย
ความหมายของไฟฟ้าสถิตได้ดังต่อไปน้ี
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ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณ
ประจุไฟฟ้าข้ัวบวกและข้ัวลบบนผิววัสดุมีไม่เท่า
กัน ปกติท่ัวไปจะแสดงปฏิกิริยาในรูปการดึงดูด
การผลัก และการเกิดประกายไฟ โดยประจุไฟฟ้า
(Charge) เป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหน่ึงท่ี
กำหนดข้ึน ธรรมชาติของสสารจะประกอบด้วย
หน่วยย่อยๆ มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกัน
เรียกว่า “อะตอม” (Atom) ภายในอะตอมประกอบ
ด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน
(Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน
(Electron) ท้ังน้ี โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกกับ
นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็น
แกนกลางเรียกว่า “นิวเคลียส “ (Nucleus) ส่วน
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบอยู่รอบๆ นิวเคลียส

ตามปกติวัตถุมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
กล่าวคือ จะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ
เท่ากัน เนื่องจากในแต่ละอะตอมจะมีจำนวน
อนุภาคโปรตอนและอนุภาคอิเล็กตรอนเท่ากัน
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ประจุ มีข้อสังเกตคือ

 ถ้าวัตถุมีสภาพประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับ
ประจุไฟฟ้าลบ วัตถุน้ันเป็นกลาง จะไม่มีสภาพ
ของไฟฟ้าสถิต

 ถ้าบนวัตถุมีประจุไฟฟ้าลบมากกว่า
ประจุไฟฟ้าบวก เรียกวัตถุน้ันว่าวัตถุมีประจุลบ
(การที่มีประจุลบมากกว่าเกิดจากวัตถุนี้ได้รับ
อิเล็กตรอนเพ่ิมเข้ามา)

 ถ้าบนวัตถุมีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่า
ประจุไฟฟ้าลบ เรียกวัตถุน้ันว่าวัตถุมีประจุบวก
(การท่ีมีประจุบวกมากกว่าเกิดจากวัตถุน้ีสูญเสีย
อิเล็กตรอนไป)

ท้ังน้ี เง่ือนไขจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้า
สถิตบนผิววัตถุ ได้แก่

 การขัดถูหรือเสียดสีกันของวัตถุ เม่ือมี
การกระทำดังกล่าวระหว่างวัตถุท้ังชนิดเดียวกัน
และต่างชนิดกัน พลังงานท่ีเกิดข้ึนจากการขัดถู
หรือเสียดสี (Friction) จะทำให้ประจุไฟฟ้าบน
ผิววัตถุเหล่าน้ันเกิดการแลกเปล่ียนกัน (วัตถุใด
สูญเสียอิเล็กตรอนไปวัตถุจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก

ส่วนวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนมาจะมีประจุไฟฟ้า
เป็นลบ) กระบวนการแลกเปล่ียนประจุไฟฟ้าน้ี
เองท่ีเราเรียกว่า “ไฟฟ้าสถิต” โดยมีปฏิกิริยา
เกิดข้ึน น่ันคือ การดึงดูด การผลัก หรือการเกิด
ประกายไฟ อย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังน้ี การเสียดสี
(Friction) ของวัตถุหรือสสารใดๆ ท่ีจะทำให้เกิด
ไฟฟ้าสถิต ส่วนใหญ่จะเป็น “ฉนวน” เช่น ยาง
พลาสติก แก้ว ฯลฯ ส่วนวัสดุประเภท “ตัวนำ”
(กระแสไฟฟ้า) จะเกิดข้ึนได้ยาก

ตัวอย่างการเสียดสีกันระหว่างวัตถุชนิด
เดียวกันหรือต่างชนิดกันแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
เช่น หวีผม เดินบนพื้นฉนวน การปิด/เปิด
ประตูบ้านหรือประตูรถ ลากจูงส่ิงของ ฯลฯ โดย
ปริมาณไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึน (หน่วยเป็นโวลต์)

จะขึ้นอยู่กับพลังงาน (มวลคูณด้วยความเร็ว)
จากกิจกรรมน้ัน นอกจากน้ี มีเร่ืองของความช้ืน
สัมพัทธ์ (Relative Humidity) ในอากาศรอบๆ
บริเวณน้ันท่ีเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ กล่าวคือ
บริเวณท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ (น้อย
กว่า 20%) จะมีปริมาณประจุไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึน
มากกว่าบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง

 การถ่ายเทประจุไฟฟ้า การถ่ายเท
ประจุไฟฟ้าเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเม่ือประจุไฟฟ้า
บนผิววัสดุ 2 ชนิดไม่เท่ากัน ตัวอย่างการเกิด
ไฟฟ้าสถิตจาก การถ่ายเทประจุไฟฟ้า เม่ือเรา
ใส่รองเท้าหนังแล้วเดินไปบนพ้ืนท่ีปูด้วยขนสัตว์
หรือพรม เม่ือเดินไปจับลูกบิดประตูจะมีความ
รู้สึก “ถูกไฟช๊อต” ท่ีเป็นเช่นน้ีสามารถอธิบาย
ได้ว่า เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจากการขัดสีของวัตถุ
2 ชนิด วัตถุใดสูญเสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุ
ไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนวัตถุใดได้รับอิเล็กตรอนมา
จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ข้ึนอยู่กับวัตถุท่ีขัดสีกัน
ร่างกายของคนเป็นตัวกลางทางไฟฟ้าท่ีดี เม่ือ
เดินผ่านพ้ืนปูด้วยขนสัตว์หรือพรม รองเท้าหนัง
ของเราจะขัดสีกับพ้ืนขนสัตว์หรือพรมส่งผลให้

การตอ่สายดนิทีป่ากลำโพง (Grounding Horn) สลายไฟฟา้สถติPh
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อิเล็กตรอนถ่ายเทจากรองเท้าหนังไปยังพ้ืนพรม
เม่ือเราเดินไปเร่ือย ๆ  อิเล็กตรอนจะถ่ายเทจาก
รองเท้าไปท่ีพ้ืนมากข้ึนจึงทำให้เรามีประจุไฟฟ้า
เป็นบวกกระจายอยู่เต็มตัว และเม่ือย่ืนมือไปจับ
ลูกบิดประตูซ่ึงเป็นโลหะจะทำให้อิเล็กตรอนจาก
ประตูถ่ายเทมายังตัวเรา ทำให้เรารู้สึกคล้าย ๆ
ถูกไฟช๊อต ในลักษณะเดียวกัน ถ้าเราใส่รองเท้า
ยาง รองเท้ายางจะรับอิเล็กตรอนจากผ้าขนสัตว์
หรือพรมทำให้เรามีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เม่ือเข้า
ไปใกล้เพ่ือจับลูกบิดประตู อิเล็กตรอนจะถ่ายเท
จากตัวเราไปยังลูกบิดประตู เราจะมีความรู้สึก
คล้ายๆ ถูกไฟช๊อต

 การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า วัตถุใดๆ
ก็ตาม เม่ือมีประจุไฟฟ้าเกิดข้ึนแล้ว ประจุไฟฟ้า
เหล่าน้ันจะส่งอำนาจไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าแผ่ออก

ไปเป็นบริเวณโดยรอบ  เรียกว่า  “สนามไฟฟ้า”
ถ้านำวัตถุอ่ืนซ่ึงเป็นกลางเข้ามาในสนามไฟฟ้าน้ี
วัตถุน้ันจะแสดงอำนาจไฟฟ้าได้ และจะปรากฏ
มีประจุไฟฟ้าบวกและลบเกิดข้ึนพร้อมกันบนผิว
ของวัตถุนั้น การที่วัตถุมีประจุไฟฟ้าส่งอำนาจ
ไฟฟ้าออกไป เป็นผลให้วัตถุอ่ืนท่ีเป็นกลางเกิด
ประจุไฟฟ้าขึ้นบนผิวของวัตถุได้เช่นนี้ เรียกว่า
“การเหน่ียวนำไฟฟ้า” และเรียกประจุไฟฟ้าท่ี
เกิดขึ้นโดยวิธีการนี้ “ประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ”
(Induced Charge)  ซ่ึงจะเกิดข้ึนพร้อมกันท้ัง
ชนิดบวกและชนิดลบจำนวนๆเท่ากัน ประจุ
ไฟฟ้าเหน่ียวนำท่ีเกิดทางด้านใกล้กับประจุไฟฟ้า
ท่ีนำมาล่อจะเป็นประจุไฟฟ้าต่างชนิดกับประจุ
ไฟฟ้าที่นำมาล่อเสมอ และระหว่างเหนี่ยวนำ
ประจุดังกล่าวจะมี “ไฟฟ้าสถิต” เกิดข้ึน

ไฟฟ้าสถิตเม่ือเกิดข้ึนมาแล้วจะมีทั้งคุณ
และโทษต่อมนุษย์ แต่ในประเด็นปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ไฟฟ้าสถิตจะเป็น
ตัวแปรสำคัญท่ีก่อให้เกิดอันตรายหลายรูปแบบ
พูดง่ายๆ ว่า เป็นผลเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
จะมีผลลบต่อกายภาพและบ่ันทอนจิตใจคนงาน
(เม่ือสัมผัสไฟฟ้าสถิตจะทำให้รู้สึกสะดุ้งเหมือน
ถูกไฟช็อต เจ็บหรือชา ถ้าประจุแรงจะบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้ หากเกิดบ่อย คนงานไม่อยากทำงาน
น้ันๆ อีกต่อไป) ไฟฟ้าสถิตยังจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ปัจจุบันน้ีช้ินงาน
อิเล็กทรอนิคส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงไปแต่ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพจะสูงข้ึน การมีวงจร
ไฟฟ้ามากมายในขนาดช้ินงานท่ีเล็กลงส่งผลให้
ช้ินงานย่ิงไวต่อไฟฟ้าสถิตซ่ึงถูกส่งจากคนงานใน
สายการผลิต เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท้ังน้ี
ประจุไฟฟ้าสถิตจะไปเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของ
ชิ้นงานทั้งที่เป็นการลดคุณภาพลงและทำลาย
ช้ินงาน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามากกว่า 50%
ของช้ินงานท่ีเสียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต

ท้ังน้ี อันตรายข้ันร้ายแรงของไฟฟ้าสถิต
ได้แก่ การสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตปริมาณ
มากจนเกิดประกายไฟ (Spark) ในบรรยากาศ
ท่ีมีไอสารเช้ือเพลิงไวไฟผสมอยู่ในอัตราส่วนซ่ึง
เป็นย่านการระเบิด (Explosive Range) แล้วเกิด
การจุดติด (Ignition) ไอสารเหล่าน้ันกลายเป็น
อัคคีภัยขนาดใหญ่ (เพลิงไหม้โรงกล่ัน คลังแก๊ส
คลังน้ำมัน ส่วนหน่ึงก็เกิดจากสาเหตุน้ี)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นักบริหาร
ความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ
ต่างๆ จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายจากประจุ
ไฟฟ้าสถิตในทุกรูปแบบ อาทิเช่น

 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเคร่ืองแต่งกาย
ของคนงานท่ีมีคุณสมบัติต้านทานการเกิดและ
สะสมของไฟฟ้าสถิต หรืออย่างน้อย ลดโอกาส
ท่ีจะเกิดได้ง่ายหรือในปริมาณมาก

 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีการต่อ
ลงดิน (Grounding) และการต่อพ่วง (Bonding)
ที่บรรจุสารไวไฟขณะมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเท
เพ่ือสลายและลดการสะสมของไฟฟ้าสถิต

 ป้องกันทางกลเพ่ือหลีกเล่ียงการขัดถู
การเสียดสี การเบียด การกระแทก ฯลฯ เพ่ือลด
แนวโน้มการเกิดไฟฟ้าสถิต

 ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง
ให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดและ
สะสมของไฟฟ้าสถิตในปริมาณมาก
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ไฟฟ้าสถิตจากการฉีดเคร่ืองดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตขณะฉีดสารดับ
เพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพื่อนๆ คนสู้ไฟใน
บ้านเรากำลังประสบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศจีน เป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ได้ท่ัวไป ไม่ใช่ส่ิงแปลกประหลาดอะไร เพียงแต่
ตลอดเวลาท่ีผ่านมา เราใช้ของมีคุณภาพสูงจาก
สหรัฐอเมริกาหรือ ยุโรปซึ่งเจ้าของสินค้าเน้น
คุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตเป็นพิเศษ จึง
ไม่ค่อยปรากฏฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ถังแล้วเกิดประจุไฟฟ้าสถิตทำปฏิกิริยากับมือ
คนฉีด (อาจเกิดข้ึนเล็กน้อย แค่สะดุ้งตกใจนิดๆ
และนานจะเกิดสักคร้ัง) แต่คร้ังน้ีอาจารย์สวัสด์ิ
บอกว่าเกิดบ่อยและเกิดแรง เรียกว่าจับข้ึนมาฉีด
เม่ือไหร่ต้องโดนดูดหรือช็อตจนมือชาทุกคร้ังไป
แถมยังเกิดกับแทบทุกรายที่ซื้อเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์ราคาถูกจากประเทศจีนมา
ใช้งาน ส่วนท่ีซ้ือถังมาตรฐานราคาแพงกว่าจาก
อเมริกาหรือยุโรปจะไม่มีอาการนี้

จากการค้นคว้าข้อมูลจากรายงานต่างๆ
เกี่ยวกับประเด็นนี้พบว่า การเกิดประจุไฟฟ้า
สถิตขณะฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปดับ
เพลิงเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถจะเกิดข้ึนได้หากมี
เง่ือนไขประจวบเหมาะท้ังตัวเคร่ืองดับเพลิงและ
สภาพแวดล้อม ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็เกิด

ปัญหาน้ีเช่นกัน และไม่เพียงแต่ถังดับเพลิงชนิด
ยกห้ิวเท่าน้ัน ชนิดถังล้อเล่ือนและระบบติดต้ัง
ประจำท่ีต่อท่อไปฉีดตามจุดต่างๆ เม่ือฉีดสาร
ออกมาจะเกิดไฟฟ้าสถิตท่ีปลายหัวฉีดเช่นกัน

เดือนพฤษภาคม ปี 2003 บริษัทเคร่ือง
ดับเพลิง Badger ในสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ทาง
เทคนิค Badger Technical Bulletin #113-0503
ช้ีแจงกรณีมีผู้ใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดคาร์บอนได
ออกไซด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
ขณะฉีดสารออกจากถังในลักษณะไม่ร้ายแรง
เพียงแต่ทำให้สะดุ้ง โดยได้อธิบายว่าสาเหตุหน่ึง
ท่ีทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตคือการเสียดสี (Friction)
ระหว่างวัตถุซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกับพื้นผิว
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนเป็นปรากฏการณ์เกิดข้ึน
ได้ในบรรยากาศแห้งและเย็น สำหรับไฟฟ้าสถิต
ท่ีเกิดกับเคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์น้ัน
มีสาเหตุจากการเสียดสีเกิดข้ึนขณะคาร์บอนได
ออกไซด์ในสถานะของเหลวเคล่ือนท่ีด้วยความ
เร็วผ่านท่อไซฟ่อนภายในถังไปยังวาล์วก่อนพุ่ง
ออกจากสายฉีด (Hose) และหัวฉีด (Nozzle)
ผ่านปากลำโพง (Horn) ในสถานะก๊าซเย็นจัด
และมีเกล็ดเหมือนหิมะ สายฉีดทำด้วยยางและ
ปากลำโพงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนจึงเป็นบริเวณ
ท่ีมีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตในปริมาณมาก
จนเกิดเป็นสนามประจุไฟฟ้าแผ่กว้างออกไป
โดยรอบจนกระทบกับมือคนฉีด

อธิบายง่ายๆ ทันทีท่ีมีการบังคับฉีดสาร
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้าสถิตจะเกิดข้ึนต้ังแต่
เร่ิมต้นกระบวนการจากการเสียดสี (Friction)
ของอะตอมคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในถังกับท่อ
ไซฟ่อนท่ีดูดมันข้ึนมาผ่านวาล์วแล้วไปยังสายฉีด
และปากลำโพง เพียงแต่ในข้ันตอนการเคล่ือนท่ี
ผ่านไซฟ่อนและวาล์วซ่ึงทำจากวัสดุตัวนำ ประจุ
ไฟฟ้าสถิตไหลผ่านแล้วสลายตัวไปในบรรยากาศ
คนฉีดจึงไม่รู้สึกว่ามีไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนจนกระท่ัง
อนุภาคของคาร์บอนไดออกไซด์ว่ิงผ่านวาล์วด้วย
ความเร็วสูงผ่านสายฉีด หัวฉีด ปากลำโพง ใน
สถานะก๊าซ (บางส่วนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเย็นจัด)

CO2 Cartridges

Badger CO2
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ข้ันตอนน้ีจะมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตเน่ืองจาก
สายฉีดและปากลำโพงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
เม่ือมีปริมาณมากข้ึนก็จะสร้างสนามประจุไฟฟ้า
แผ่ออกไปโดยรอบจนถึงมือคนฉีดซ่ึงประจุไฟฟ้า
จะชาร์จทันทีเพ่ือทำการเหน่ียวนำจึงทำให้คนฉีด
ความรู้สึกเหมือนถูกช๊อตหรือถูกดูด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวถังเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์รุ่นใหม่ๆ จึงใช้สายฉีดและ
ปากลำโพง (รวมด้ามจับ) เสริมลวดตัวนำหรือ
วัสดุมีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อช่วยในการสลาย
ประจุไฟฟ้าสถิตท่ี เกิดข้ึนมาขณะทำการฉีดสาร

มาตรฐาน ANSI/UL-154 Carbon Dioxide
Extinguisher Design Standard รวมถึง NFPA-10
ฉบับล่าสุดออกข้อบังคับเก่ียวข้องกับการป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตโดยตรง น่ันคือ เคร่ืองดับเพลิงชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์จะต้องได้รับการทดสอบเพ่ือ
ให้มั่นใจว่ายังคงมีคุณสมบัติป้องกันการสะสม
ของประจุไฟฟ้าสถิตเป็นประจำทุกปี

เม่ือสายฉีดและปากลำโพงเกิดการชำรุด
คุณสมบัติการสลายประจุไฟฟ้าก็จะลดน้อยลงไป
คนฉีดเครื่องดับเพลิงอาจจะถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
โดยเฉพาะท่ีมือข้างท่ีจับสาย (ผู้ฉีดสามารถจับ

สายได้ แต่ห้ามจับปากลำโพงขณะฉีดก๊าซเพราะ
อาจจะถูกความเย็นจัดกัดเป็นแผลได้) เน่ืองจาก
ประจุไฟฟ้าสถิตจะกลับมาสะสมท่ีสายและปาก
ลำโพง และสร้างสนามไฟฟ้าท่ีมีพลังงานส่งออก
มารอบตัว วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สวมถุงมือ
ท่ีมีคุณสมบัติต้านทานการสะสมของประจุไฟฟ้า
สถิตขณะฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีสายและปาก
ลำโพงชำรุดหรือไม่แน่ใจว่ายังสามารถต้านทาน
การสะสมของไฟฟ้าได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่

กรณีไม่มีถุงมือหรือรองเท้าท่ีสลายประจุ
ไฟฟ้าสถิตได้ ต้องใช้วิธีต่อลงดิน (Grounding)

ให้ประจุไฟฟ้าสถิตว่ิงลงพื้นแทนที่จะวิ่งมาที่ตัว
คนฉีด ง่ายที่สุด ให้ตั้งถังคาร์บอนไดออกไซด์
สัมผัสกับพ้ืนแล้วทำการฉีดโดยใช้มือบังคับสาย
เพ่ือให้ปากลำโพงเงยข้ึน/ก้มลงไปหาเป้าหมาย

อย่างไรกต็าม ปัญหาประจุไฟฟ้าสถิตท่ี
เกิดข้ึนในกรณีของเคร่ืองดับเพลิง Badger มีผล
ต่อสุขภาพของผู้ฉีดเพียงเล็กน้อยและไม่เก่ียวข้อง
กับการจุดติดไอสารเช้ือเพลิงซ่ึงโอกาสเกิดข้ึนมี
น้อยมาก เน่ืองจากเป็นการฉีดก๊าซเหนือลมไป
ยังไอสารเชื้อเพลิงซึ่งก๊าซจะไล่ไอสารเชื้อเพลิง
ให้ห่างออกไปจากจุดสะสมประจุไฟฟ้าตามแรงลม
ท่ีสำคัญ ประจุไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนขณะฉีดก๊าซเพ่ือ

ดับไฟท่ีลุกติดข้ึนมาแล้ว จึงแทบไม่มีผลใดๆ ต่อ
การจุดติดไอสารเช้ือเพลิงดังกล่าว

กล่าวโดยสรุป ไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนขณะฉีด
เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องที่
สามารถเกิดข้ึนได้และเคยเกิดข้ึนมาแล้ว แม้แต่
เคร่ืองดับเพลิงยักษ์ใหญ่อย่าง Badger ก็เคยพบ
ปัญหาน้ี เพียงแต่เป็นกรณีเล็กๆ และสามารถแก้
ปัญหาได้จึงไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก บริษัท
ออกประกาศแจ้งให้ทราบถือว่าเป็นการบอกเล่า
ความเป็นจริงเพ่ือให้ผู้ใช้ตระหนักถึงความเส่ียง
ท่ีเพ่ิมข้ึนมาขณะฉีดก๊าซ จุดต้องระมัดระวังคือ
สายฉีดและปากลำโพงที่เป็นฉนวนซึ่งอาจเป็น
จุดสะสมประจุไฟฟ้าสถิตได้

เม่ือฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากถัง
เป็นเร่ืองปกติท่ีจะเกิดการเสียดสีหรือเสียดทาน
ต้ังแต่ข้างในถังจนกระท่ังออกมาเป็นก๊าซเย็นจัด
ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตข้ึนมา
ประเด็นสำคัญอยู่ที่เครื่องดับเพลิงมีคุณสมบัติ
ในการสลายประจุไฟฟ้าสถิตได้ดีแค่ไหน หาก
ทำได้ไม่ดีจะมีการสะสมในบริเวณที่เป็นฉนวน

การเสียดสีบริเวณปากลำโพงก่อนละออง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เย็นจัดพุ่งออกไปดับไฟ

ขณะฉีด CO2 ห้ามจับ
ปากลำโพงในลักษณะน้ี

สวมถุงมือชนิด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

วางถังบนพ้ืนขณะฉีดเพ่ือสลายไฟฟ้าสถิต

Wheeled CO2
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แน่นอนว่าจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตในปริมาณ
มากกว่าจุดอื่น และหากบริเวณนั้นมีความชื้น
สัมพัทธ์น้อยหรือท่ีเรียกว่า “อากาศแห้ง” ก็ย่ิง
จะช่วยเพิ่มปริมาณประจุให้สูงขึ้นไปอีก กรณี
ปากลำโพงไม่สามารถสลายประจุไฟฟ้าได้ตามท่ี
กำหนดไว้จะเกิดการสะสมและส่งผลให้ผู้ฉีดถัง
ดับเพลิงนั้นได้รับผลกระทบโดยการถูกช็อต
อาการมากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับปริมาณประจุ
ไฟฟ้า (โวลต์) ท่ีมีอยู่ ประเด็นควรพิจารณาเป็น
อย่างยิ่งก่อนการเลือกซื้อถังดับเพลิงคาร์บอน
ไดออกไซด์คือสายฉีดและปากลำโพงพ่นก๊าซ
ตรวจสอบหรือทดสอบให้แน่ใจว่า มีคุณสมบัติ
สลายประจุไฟฟ้าสถิตได้ดี และเม่ือซ้ือมาใช้งาน
แล้ว ต้องตรวจสอบว่ายังมีคุณสมบัติในข้อน้ีอยู่
ครบเป็นประจำทุกปี

กรณีศึกษาการฉีด CO2 ในโรงงาน
แยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า

จากหนังสือ Electrostatic Hazards เขียน
โดย Dipl.-Ing. Gunter Luttgens & Dr. Norman
Wilson พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือปี 1997 ซ่ึง
รวบรวมกรณีศึกษาเก่ียวกับอันตรายจากไฟฟ้าสถิต
จากการทำงานในลักษณะและวิชาชีพต่างๆ กว่า
หน่ึงร้อยกรณี ตอนหน่ึงได้ระบุถึงคนงานในโรง
งานแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า (Electrolysis Plant)
แห่งหนึ่งประสบปัญหาในการดับไฟขนาดเล็ก
ด้วยเคร่ืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เร่ืองง่ายๆ กลายเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากแต่ละ
คร้ังท่ีใช้เคร่ืองดับเพลิง พวกเขาจะถูกไฟฟ้าช็อต
อย่างรุนแรงเม่ือไปแตะผิวโลหะขนาดใหญ่หรือ
ท่ีต่อสายลงดิน เน่ืองจากพวกเขาเน้นไปท่ีการ
ป้องกันกระแสไฟฟ้าหลักที่ใช้ในโรงงานซ่ึงอาจ
ทำอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต รองเท้าท่ีสวมใส่และ
วัสดุปูพ้ืนทางเดินเป็นฉนวนไฟฟ้า เม่ือหน่วยดับ
เพลิงท้องถ่ินมาให้ความรู้ว่า ปัญหาไฟฟ้าช็อตท่ี
นักดับเพลิงเผชิญอยู่น้ัน มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะ
เกิดจากไฟฟ้าสถิตสะสมบนตัวผู้ฉีดถังดับเพลิง
ซ่ึงมีลักษณะเป็นฉนวนก้ันกับพ้ืน (พ้ืนท่ีเหยียบ
ยังเป็นฉนวนเช่นกัน) จึงมีการตรวจสอบความ
ต้านทานไฟฟ้าสถิตบนตัวคนงาน ปรากฏว่ามี
ค่าปกติ ไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสม
ของไฟฟ้าสถิตจนสามารถช็อตคนงานได้

จากการสืบค้นเพ่ิมเติมก็พบข้อมูลสำคัญ
คนงาน (ผู้ฉีดเคร่ืองดับเพลิง) ถูกไฟฟ้าสถิตช็อต
ในช่วงเวลาท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออก
มาจากถัง น่ันหมายความว่า ช่วงเวลาน้ันมีประจุ
ไฟฟ้าสถิตสะสมท่ีตัวเคร่ืองดับเพลิงแล้วถ่ายเท

มายังตัวคนงานซึ่งทั้งตัวเต็มไปด้วยฉนวน จึง
ทำให้มีการเพ่ิมพูนจนมีปริมาณมากพอจะเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ และจากข้อเทจ็จริงเก่ียวกับ
คุณสมบัติก๊าซ ลำพังก๊าซซ่ึงมีการเคล่ือนท่ีอย่าง
เดียวไม่สามารถทำให้ประจุไฟฟ้าสถิตมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนได้ แต่เม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคลื่อนผ่านท่อด้วย
ความเร็วนั้นประกอบด้วยอนุภาคคาร์บอนได
ออกไซด์ท่ีเป็นของแข็งมีลักษณะเหมือนละออง
หิมะเย็นจัด สิ่งนี้เองเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิด
ไฟฟ้าสถิตขณะฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ

เม่ือสันนิษฐาน การฉีดก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ออกมาดับไฟเป็นตัวการทำให้เกิดไฟฟ้า
สถิตสะสมจนเป็นอันตรายต่อคนฉีด จึงมีการ
ทดสอบเพ่ือพิสูจน์ความจริง โดยให้คนงานถือ

เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 5 ก.ก.
ยืนบนแผ่นรองที่เป็นฉนวน (แผ่นรองทำด้วย
วัสดุ PTFE) น่ันคือ ตัวคนฉีดเคร่ืองดับเพลิงกับ
พ้ืนมีฉนวนก้ัน เม่ือเกิดไฟฟ้าสถิตขณะฉีดสารก็
จะสะสมท่ีตัวคนฉีดและไม่สามารถไหลลงพ้ืนได้
ทันทีท่ีเร่ิมฉีดเคร่ืองดับเพลิง ผู้ทดสอบทำการวัด
กำลังดันของไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนบนตัวเคร่ืองดับ
เพลิง ผลแสดงออกมาว่าอยู่ในย่าน 0-25 kV
โดยเกิดข้ึนในเวลา 2 วินาที ตามระยะฉีดสารท่ี
กำหนด ช่วงท่ีเกิดไฟฟ้าสถิติดังกล่าว เม่ือคนฉีด
เอามือไปแตะแผ่นโลหะท่ีต่อลงดิน (Grounding)
ปรากฏว่าถูกช็อตจนรู้สึกเจ็บ

เน่ืองจากตัวคนฉีดคาร์บอนไดออกไซด์มี
สภาพเป็นฉนวน (ยืนบนแผ่น PTFE) ไฟฟ้าสถิต
เกิดข้ึนจากการฉีดเคร่ืองดับเพลิงไหลลงพ้ืนไม่ได้
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(ประจุไฟฟ้าไหลลงพ้ืนหรือลงดิน หมายถึง การ
สลายประจุและไม่มีการถ่ายเทต่อไปได้อีก) จึง
เกิดการสะสมบนตัวคนฉีด ในช่วงเวลาน้ี คนฉีด
รู้สึกได้ว่ามีไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนบนตัวของเขา อาจ
แค่สะดุ้งหรือตกใจ แต่หากเขาเอามือไปแตะผิว
โลหะท่ีต่อลงดิน ประจุไฟฟ้าสถิตท่ีสะสมบนตัว
จะถ่ายเทไปยังผิวโลหะเพ่ือลงดินอย่างฉับพลัน
ทำให้มีปฏิกิริยาท่ีเรียกว่า “ไฟช็อต” เกิดข้ึนกับ
ตัวคนฉีดถังดับเพลิง การสวมถุงมือซ่ึงส่วนใหญ่
มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่สามารถจะป้องกันได้
เช่นเดียวกันกับการสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่มี
ความต้านทานไฟฟ้าสูง

การแก้ปัญหากรณีดังกล่าว การต่อลงดิน
(Grounding) ท่ีตัวคนฉีดหรือทำให้เขามีสถานะ
เป็นตัวนำไฟฟ้า (Conductive) เป็นส่ิงต้องห้าม
เพราะเสี่ยงจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
(Electric Current) วิธีท่ีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ของโรงงานแห่งน้ีเลือกใช้คือ เปล่ียนหัวฉีดเคร่ือง
ดับเพลิงจากโลหะไปเป็นพลาสติกและแยกหัวฉีด
ออกจากตัวเคร่ือง (ผ่านสายฉีด) ซ่ึงเม่ือทำการ
ทดสอบฉีดสาร ค่าศักย์ของไฟฟ้าสถิตอยู่ท่ี 2 kV
หลังฉีด 2 วินาที และ 10 kV หลังฉีด 20 วินาที
(ฉีดหมดถัง) ท้ังน้ี การดับไฟขนาดเล็กภายใน
โรงงานจะฉีดแบบระเบิดคร้ังเดียวแล้วพ่นต่ออีก
3 วินาที ดังน้ัน การลดปริมาณประจุไฟฟ้าสถิต

ด้วยวิธีการน้ีจึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดับเพลิงแต่ประการใด

หมายเหตุ ไฟฟ้าสถิตจากการฉีดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปรากฏการณ์เกิดข้ึนตาม
หลักความเสียดทาน (Friction) ระหว่างอนุภาค
คาร์บอนไดออกไซด์ขณะเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว
สูงไปตามท่อ สายฉีด หัวฉีด จนถึงปากลำโพง
(Horn) จากสถานะของเหลวภายใต้ความดันสูง
ถูกอัดออกมาเพ่ือเปล่ียนสถานะเป็นก๊าซเย็นจัด
ซ่ึงบางส่วนมีสถานะเป็นอนุภาคของแข็งปรากฏ
เป็นเกล็ดหิมะละเอียด กระบวนการท้ังหมดเกิด
ข้ึนภายในเวลาส้ันๆ และเกิดแรงกระทำลักษณะ
ระเบิดเป็นวงกว้าง (ปากลำโพงมีไว้จำกัดรัศมี
การระเบิดของก๊าซดับเพลิง) มีเสียงดังและเกิด
การส่ันสะเทือน ไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวมีผล
กระทบเฉพาะกับตัวคนฉีด และไม่มีแนวโน้มจะ
เกิดการจุดติดไอสารเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณน้ัน
ด้วยเหตุผล ประจุไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนหลังจากไฟ
ได้จุดติดข้ึนมาแล้ว และการลุกติดใหม่หรือการ

ลุกลามหลังจากน้ันก็ไม่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าสถิต
จากการฉีดถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ควร
ระมัดระวังระบบฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ
อัตโนมัติ (Automatic CO2 System) ท่ีอาจเกิด
อุบัติเหตุฉีดสารออกมาโดยที่ยังไม่มีเพลิงไหม้
ซ่ึงประจุไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนและสะสมในปริมาณ
มากสามารถจุดติด (Ignition) ไอสารเช้ือเพลิง
ท่ีอยู่ในบริเวณน้ันเกิดการระเบิดและลุกไหม้ได้

กระแสไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าสถิต
ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าตาม

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแยกสารเคมี โรงกล่ัน
คลังน้ำมัน รวมไปถึงสถานประกอบการทั่วไป
จำเป็นต้องมีการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไหลตามสาย

ท่ีใช้เป็นพลังงานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ กับไฟฟ้า
สถิตท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจุดจากการกระทำในหลาย
ลักษณะตามท่ีได้อธิบายไปในตอนต้น เน่ืองจาก
แม้จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน ทำอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินในลักษณะเดียวกัน แต่แนวทาง
หรือวิธีป้องกันเป็นไปในทิศทางที่แทบจะเรียก
ได้ว่า “ตรงกันข้ามกัน” เลยทีเดียว

การป้องกันไฟฟ้าชนิดที่เป็นกระแสไหล
ตามตัวนำหรือเรียกกันท่ัวไป “กระแสไฟฟ้า”
(Electric Current) ท้ังกระแสตรง (DC) และ
กระแสสลับ (AC) จะใช้วัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า
(Electrical Insulation) ป้องกันไม่ให้กระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายซ่ึงเป็นอันตรายถึงข้ันเสีย
ชีวิต ส่วนการป้องกันไฟฟ้าสถิต (Electrostatic)
จะใช้วัตถุตัวนำไฟฟ้า (Electrical Conductive)
เพ่ือให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านลงสู่พ้ืนแล้วสลายตัว
ไปในกระบวนการ “สลายประจุไฟฟ้าสถิต”
(Electrostatic Dissipative) มิฉะน้ันแล้ว ประจุ
ไฟฟ้าสถิตจะสะสมบนตัวคนงานและเพ่ิมปริมาณ

การฉีด CO2 ถังเล็กไม่ต้องจับสายฉีดบังคับปากลำโพง

การฉีด CO2 โดยถังวางบนพ้ืนและใช้มือจับสายฉีดบังคับปากลำโพง
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มากขึ้นจนเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตคนงานและ
การเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยรุนแรง

ยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลประเภทถุงมือและรองเท้านิรภัยชนิดใช้
ป้องกันกระแสไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าสถิตแตกต่าง
กันแบบกลับข้าง ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-
Static Gloves) มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า โดย
มีค่าความต้านทานไฟฟ้าตามมาตรฐานกำหนด
เช่น  NFPA 484 Standard for Combustible
Metals กำหนดให้ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตต้องมี
ค่าความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า 50,000 โอห์ม
แต่ไม่เกิน 1 เมกะโอห์ม (1x106 Ohms) ซ่ึงเป็น
อัตราเดียวกับท่ีบังคับใช้กับรองเท้าป้องกันไฟฟ้า
สถิตหรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่ารองเท้าสลายประจุ

ไฟฟ้าสถิต [Electrostatic Dissipative (ESD)
Shoes] นอกจากมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำแล้ว
ยังต้องมีคุณสมบัติในการสลายประจุ (Charges
Decay) ในเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเฉล่ียจะอยู่ท่ี 0.1
วินาที หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไม่เก่ียวข้องกับวัตถุ
ไวไฟ ส่วนใหญ่มีค่าความต้านทานท่ี 1-7 เมกะ
โอห์ม น่ันคือ เพ่ิมความต้านทาน/ลดความเป็น
ตัวนำเพื่อป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจาก
เหตุเหนือความคาดหมาย ส่วนรองเท้าตัวนำ
[Conductive (Cd) footwear] ตามมาตรฐาน
ANSI Z4.1 ต้องมีค่าความต้านทานไฟฟ้าในย่าน
0-500,000 โอห์ม

สำหรับถุงมือป้องกันอันตรายจากกระแส
ไฟฟ้า (Electrical Resistance Gloves) รวมถึง
รองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าอื่นๆ
ต้องมีคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าหรือเป็น
ฉนวนป้องกนักระแสไฟฟ้าไหลผ่านในลักษณะ
การดูด การช็อต หรือการเผาไหม้ด้วยความร้อน
สูง (Electrical Arcs) ในกรณีของถุงมือจะแบ่ง
ออกเป็น Class 0-4 ป้องกันแรงดันไฟฟ้าได้

ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน น่ันคือ “ไฟฟ้าสถิต” ซ่ึง
จะเกิดตรงจุดไหนก็ได้ ไม่ต้องว่ิงมาตามสายหรือ
ไหลออกจากอุปกรณ์ใดๆ เพียงความเคล่ือนไหว
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การเสียดสีของวัตถุ
หรือแม้แต่การฉีดเครื่องดับเพลิงคารบอนได
ออกไซด์ ก็มีโอกาสทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้
แต่เท่าท่ีทราบมา ผู้บริหารความปลอดภัยของ
โรงงานและสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในประเด็นไฟฟ้าสถิตน้อยกว่ากระแสไฟฟ้า
เหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของปัญหาซึ่งบางครั้งไม่
สามารถหาสาเหตุและหาทางแก้ไขได้ ใครจะ
คิดว่าการสวมถุงมือ สวมรองเท้าและยืนบนพ้ืน
เป็นฉนวนจะถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อตได้ เพราะเขา
คิดว่าได้ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าไว้แล้ว แต่
ในความจริงเป็นการป้องกัน “กระแสไฟฟ้า”
มิใช่ “ไฟฟ้าสถิต” การใช้ฉนวนสามารถป้องกัน
กระแสไฟฟ้าได้ดี ทว่ากลับมีความเส่ียงจะทำให้
เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตท่ีสามารถก่อ
ให้เกิดการบาดเจ็บแก่คนงาน อีกท้ังยังจุดติด

เคเครื่องดับเพลิง CO2 ชนิด
    มีมือจับยื่นออกด้านข้าง

ต้ังแต่ 500-36,000 โวลต์ ตามลำดับ Class
ส่วนรองเท้าป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต [Electrical
Shock Resistant (EH) Footwear] ตามมาตรฐาน
ASTM F2413 พ้ืนและส้นต้องทำด้วยวัสดุเป็น
ฉนวน สามารถต้านทานกระแสไฟฟ้า 14,000
โวลต์ท่ีความถ่ี 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 นาที โดย
ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไปยังเท้าของผู้สวมใส่เกิน
3.0 มิลลิแอมแปร์

ในโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ
เม่ือเราพูดถึงการป้องกันไฟฟ้า ส่วนใหญ่นึกถึง
“กระแสไฟฟ้า” ท่ีไหลผ่านสาย เพราะเป็นแหล่ง
พลังงานหลักของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แทบจะเรียกได้ว่า ทุกอย่าง
ในโรงงานหรือสำนักงานทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า
ท้ังหมด โดยเฉพาะโรงงานท่ีใช้กระแสไฟฟ้าเป็น
หลักในการผลิต เช่น โรงแยกสารด้วยไฟฟ้า ดังท่ี
ยกตัวอย่างข้างต้น เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะ
เน้นไปที่การป้องกันกระแสไฟฟ้าโดยใช้ฉนวน
เป็นเคร่ืองมือสำคัญ ต้ังแต่พ้ืนทางเดินไปจนถึง
เครื่องแต่งกายของพนักงานเต็มไปด้วยสิ่งที่
เรียกว่า “ความต้านทานไฟฟ้า” แต่พวกเขาอาจ
ลืมไปว่า ยังมไีฟฟ้าอีกประเภทหน่ึงที่อันตราย

ขณะฉดี CO2 ให้จับด้ามห้ามจับบริเวณตัวลำโพง
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ไอสารเชื้อเพลิงได้ด้วย (ตัวอย่างเพลิงลุกไหม้
ตู้จ่ายน้ำมันในสถานีบริการหลายแห่งช่วงฤดูแล้ง
ไม่มีเปลวไฟ ไม่มีก้นบุหร่ี หรือแหล่งความร้อน
ใดๆ เข้ามาเก่ียวข้องหรือเป็นสาเหตุ สืบทราบ
ภายหลังว่า ตัวการคือประจุไฟฟ้าสถิตจากการ
เสียดสีระหว่างหัวจ่ายน้ำมันโลหะท่ีสอดเข้าช่อง
รับน้ำมันของตัวรถซึ่งเลื่อนไปเลื่อนมาจนเกิด
ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมจนมีพลังงานสูงสามารถ
จุดติดไอเช้ือเพลิงท่ีลอยข้ึนมาได้)

การป้องกันกระแสไฟฟ้าต้องใช้ฉนวน แต่
การป้องกันไฟฟ้าสถิตต้องใช้ตัวนำ เป็นความ
ขัดแย้งที่ต้องทำในเวลาเดียวกันในสถานที่ใด
ท่ีหน่ึง เพราะความเป็นจริงก็คือ ในโรงงานและ
สถานประกอบการใดๆ ย่อมมีท้ังกระแสไฟฟ้า
และไฟฟ้าสถิต ผู้บริหารความปลอดภัยจำเป็น
ต้องหาจุดลงตัวเพ่ือให้คนงานมีความปลอดภัย
จากท้ังกระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตไปพร้อมๆ กัน
และจะต้องไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปทางใด
ทางหน่ึงโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึง การณ์

ความเสี่ยงต่อการเกิดประจุไฟฟ้า
ขณะฉีดก๊าซ CO2

บทคัดย่อ (Abstract) ของหนังสือชื่อ
Electrostatic effects with portable CO2 fire
extinguishers เขียนโดยG.J. Butterworth, P.D.
Dowling ตีพิมพ์เม่ือปี 1981 ในประเทศอังกฤษ
ระบุ ในการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก

ถังดับเพลิง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันคือ การสร้าง
ประจุไฟฟ้าสถิตจากผลผลิตของการเสียดทานทาง
ไฟฟ้าระหว่างอนุภาคเย็นจัด (เกล็ดหิมะ) ของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับผิวของปากลำโพงท่ี
เป็นฉนวน หากเคร่ืองดับเพลิงและตัวคนฉีดมี
สถานะเป็นฉนวน (สวมถุงมือ รองเท้า และยืน
บนแผ่นรองพ้ืนล้วนมีคุณสมบัติเป็นฉนวน) มี
ความเป็นไปได้จะเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้า
สถิตจนมีค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 30kV ซ่ึงหาก
ตัวคนฉีดไปสัมผัสตัวนำท่ีต่อลงพ้ืน (Grounded
Conductor) ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะถูกไฟฟ้าช็อต
ซ่ึงแม้ไม่เกิดอันตรายร้ายแรง แต่การถูกไฟฟ้า
ช็อตลักษณะดังกล่าวจะทำให้การดับเพลิงหยุด
ชะงักและคนฉีดอาจได้รับบาดเจ็บจากผลท่ีเกิด
ต่อเน่ือง (ตัวอย่างเช่น ถังหลุดมือหล่นทับเท้า
หรือฉีดก๊าซพุ่งใส่เท้าตัวเองที่ไม่เครื่องป้องกัน
ดีพอทำให้ถูกความเย็นกัด (Frostbite) สะบัดมือ
ไปถูกวัตถุท่ีอยู่ใกล้เคียง สะดุ้งจนเสียการทรงตัว
เกิดการล่ืนล้ม ฯลฯ)

จากข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเสนอตั้งแต่ต้น
เราสามารถลงความเห็นได้ว่า ไฟฟ้าสถิตจากการ
ฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดับไฟเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง มีกรณีตัวอย่างท้ังใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป สำหรับในประเทศไทย
เช่ือว่าคงมีเหตุการณ์ลักษณะน้ีเกิดข้ึนบ้าง แต่ไม่
บ่อยนักและไม่มีความร้ายแรงอะไร จึงไม่มีใคร
หยิบข้ึนมาเป็นประเด็น จนกระท่ังปัจจุบันมีของ
ถูกจากประเทศจีนแพร่ระบาดในโรงงานและ
สถานประกอบการต่างๆ ปรากฎว่า เม่ือเอาไป
ฉีดดับไฟแล้วเกิดประจุไฟฟ้าสถิตข้ึนปริมาณมาก
พอสมควร อย่างน้อยก็มากพอจะทำให้คนฉีด

เคร่ืองดับเพลิงรู้สึกเข็ดขยาดไม่อยากจะใช้งาน
เท่าไหร่ (คนถูกไฟช็อตแม้ไม่รุนแรง แต่ก็ทำให้
สะดุ้งและเจ็บแปลบไปเหมือนกัน โดนบ่อยๆ
ก็ไม่อยากจะยุ่งกับส่ิงทำให้โดนช็อตอีกต่อไป)

ในความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จาก
จีนเท่าน้ันท่ีจะเกิดไฟฟ้าสถิตเม่ือฉีดก๊าซออกมา
เคร่ืองดับเพลิงย่ีห้อดังๆ ของสหรัฐอเมริกาก็เคย
มีปัญหาน้ี คำอธิบายคือ ถังดับเพลิงคาร์บอนได
ออกไซด์ไม่ว่าผลิตจากท่ีไหน เป็นชนิดถังยกห้ิว
ล้อเล่ือนหรือระบบติดต้ังประจำท่ีล้วนเกิดประจุ
ไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสีของอนุภาคคาร์บอน
ไดออกไซด์กับส่วนประกอบของถังท้ังส้ิน ปัญหา
อยู่ที่ความเป็นฉนวนที่ทำให้ประจุไฟฟ้าสถิต
เกิดการสะสมจนมีค่าศักย์หรือค่าพลังงานทาง
ไฟฟ้าสูงแล้วทำปฏิกิริยากับคนฉีด (ไฟฟ้าดูด
หรือไฟฟ้าช็อต) จุดเสี่ยงจะเกิดการสะสมของ
ประจุไฟฟ้าสถิต ได้แก่ สายฉีดและปากลำโพงท่ี
มาตรฐานกำหนดให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวน (มี
ความต้านทานกระแสไฟฟ้าระดับสูง) เน่ืองจาก
เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์มีจุดประสงค์
เพ่ือใช้ดับไฟประเภท B และ C (เพลิงไหม้ท่ีมี
กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง) ซึ่งในการดับไฟ
ประเภท C ต้องมีมาตรการป้องกันไฟฟ้าดูดหรือ
ไฟฟ้าช็อต ดังน้ันสายฉีดและปากลำโพงท่ีบังคับ
ทิศทางของก๊าซจึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวน แต่เม่ือ

บาดแผล Frostbite ที่เท้าซึ่งเกิดจากผิดพลาดในการฉีด CO2
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ฉีดก๊าซออกมา การเสียดสีด้วยความเร็วและ
ความแรงเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์เหลวบรรจุ
ในถังระเบิดเป็นก๊าซเย็นจัดลักษณะเหมือนฝอย
หิมะ ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตและสะสมตัวกัน
ที่สายฉีดและปากลำโพงเนื่องจากไหลผ่านลง
ดินหรือสลายตัวผ่านอากาศไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ไฟฟ้าสถิตเหล่าน้ีจะถ่ายประจุไปยังส่ิงข้างเคียง
ซ่ึงก็คือมือของคนฉีดท่ีถือสายฉีดและตัวเคร่ือง
ดับเพลิงไว้ หากคนฉีดมีสถานะเป็นฉนวนจาก
เคร่ืองแต่งกายและจุดท่ียืนอยู่ ประจุไฟฟ้าสถิตท่ี
เกิดข้ึนจะสะสมบนตัวของคนฉีดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ
จนสามารถทำปฏิกิริยากับมือคนฉีดกระท่ังรู้สึก
ได้ และหากไปสัมผัสกับแผ่นโลหะท่ีอยู่ข้างเคียง
ท่ีต่อลงดิน ประจุไฟฟ้าบนตัวคนฉีดก็จะถ่ายเท
ประจุไปยังแผ่นโลหะเพื่อวิ่งลงดิน สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาก็คือ คนฉีดเคร่ืองดับเพลิงจะถูกไฟช็อต
ได้รับบาดเจ็บ และแม้ไม่ได้แตะแผ่นโลหะท่ีต่อ
ลงดิน แต่ประจุไฟฟ้าสะสมบนตัวก็ทำให้คนฉีด
สะดุ้งและอาจเกิดอาการชาจนดับไฟต่อไปไม่ได้

มีความเป็นไปได้สูง ถังดับเพลิงคาร์บอน
ไดออกไซด์ราคาถูก (ไม่ใช่เฉพาะท่ีมาจากจีน)
อาจใช้วัสดุเป็นฉนวน 100% ทำสายฉีดและปาก
ลำโพงรวมด้ามจับ ไฟฟ้าสถิตจึงเกิดการสะสม
ในปริมาณมากและไม่สามารถสลายตัวได้ตาม
กำหนด เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มาตรฐานสูง (มีราคาค่อนข้างแพง) โดยเฉพาะ
ท่ีผลิตในสหรัฐฯ จะไม่ใช้สายฉีดและปากลำโพง

(รวมด้ามจับ) เป็นฉนวนสมบูรณ์แบบ แต่จะเสริม
วัสดุและออกแบบให้มีความเป็นตัวนำไฟฟ้าภาย
ในตัวเพ่ือให้สามารถสลายุไฟฟ้าสถิตได้มากข้ึน
โดยจะมีความสมดุลระหว่างความเป็นฉนวนกับ
ความเป็นตัวนำเพ่ือให้ป้องกันได้ท้ังกระแสไฟฟ้า
และไฟฟ้าสถิตตามมาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ การจะได้มาซึ่งจุดสมดุลระหว่าง
ความเป็นฉนวนกับความเป็นตัวนำของสายและ
ปากลำโพง (รวมด้ามจับ) ของเคร่ืองดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือให้ผู้ฉีดปลอดภัยท้ังจาก
กระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าสถิตในเวลาเดียวกัน
จำเป็นต้องลงทุนค้นคว้าวิจัย ผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบและทดสอบจนมั่นใจ
ก่อนวางตลาดหรือจัดจำหน่าย จึงหลีกเล่ียงไม่ได้
ท่ีจะต้องมีราคาค่อนข้างสูง

เท่าท่ีฟังจากอาจารย์สวัสด์ิ นักดับเพลิง
บ้านเราส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ถูกไฟฟ้าช็อต
ขณะฉีดเคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เพราะ
ใช้ของนำเข้าจากอเมริกาหรือยุโรปท่ีถือว่าได้รับ
มาตรฐานระดับสากล เพ่ิงจะมีปัญหาช่วงน้ีเอง
จากเคร่ืองดับเพลิงนำเข้าจากประเทศจีน (จีน
แผ่นดินใหญ่ ไม่ใช่ไต้หวัน) ฉีดเม่ือไหร่จะรู้สึกว่า
มีไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนทุกคร้ังจนเร่ิมสูญเสียความ
ม่ันใจข้ึนมา พูดง่ายๆ ว่า “กลัว” น่ันแหละ เรา
จะไม่วิจารณ์ว่าสินค้าจีนดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่
ตัวการทำให้เกิดปัญหาน้ีคือส่วนประกอบท่ีเป็น
ฉนวนของตัวเคร่ืองซ่ึงไม่สามารถสลายประจุได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันวดเร็วจึง
ทำให้เกิดการสะสมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ประกอบกับ
ตัวคนฉีดมีสภาพเป็นฉนวนท่ัวท้ังตัวแถมยืนบน
แผ่นรองพ้ืนมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก ประจุ
ไฟฟ้าสถิตจากสายฉีดและปากลำโพงจึงถูกถ่ายเท
มายังตัวคนฉีดและมีการสะสมต่อเนื่องไปอีก
เพราะไม่สามารถไหลลงพื้นดินได้ จังหวะที่
ประจุไฟฟ้าสถิตจากปากลำโพงถ่ายเทมายังมือ
คนฉีดก็จะเกิดอาการเหมือนไฟช็อต มีการสะดุ้ง
ชา ขนหรือผมต้ังข้ึน และหากเอามือไปจับตัวนำ
ท่ีอยู่รอบๆ ตัวก็จะถูกไฟช็อตแรงได้รับบาดเจ็บ
เน่ืองจากประจุไฟฟ้าท้ังหมดบนตัวคนฉีดจะถูก
ถ่ายเทไปยังตัวนำเพื่อไหลลงดินแบบฉับพลัน
ซ่ึงทำให้เกิดพลังงานทางไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบ
โดยตรงมายังตัวคนฉีดท่ีอยู่ใกล้สุด

จากการศึกษาจากตำราต่างๆ ทำให้รู้ว่า
การทำงานของเคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ขณะฉีดก๊าซออกมามีผลทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
จากการเสียดสีของอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์
กับพื้นผิววัสดุตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการข้างใน
ตัวเครื่องจนฝอยหิมะเย็นจัดพ่นออกจากปาก
ลำโพง ผู้ผลิตหรือผู้ใช้งานบางรายพยายามแก้
ปัญหาโดยลดปริมาณประจุไฟฟ้าสถิตตรงจุด
ท่ีเกิดการเสียดทาน เช่น เปล่ียนเป็นหัวฉีดจาก
โลหะเป็นพลาสติกตามท่ียกตัวอย่างในตอนต้น
แต่ส่วนใหญ่แล้วเน้นท่ีการเพ่ิมความเป็นตัวนำ
ของส่วนประกอบท่ีเป็นฉนวน รวมท้ังตัวคนฉีด
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และพ้ืนด้วย แต่ก็ต้องไม่มากเกินไปจนมีความ
เส่ียงจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือช็อต

มีผู้เช่ียวชาญหลายท่านแนะนำให้วางถัง
คาร์บอนไดออกไซด์ก้นแนบพ้ืนขณะฉีดเพ่ือให้
ประจุไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนว่ิงลงดินก่อนจะสะสมท่ีปาก
ลำโพงหรือตัวคนฉีด ในทางปฏิบัติ กรณีเป็น
แบบยกห้ิว คร้ังแรก  ๆอาจลำบากและรู้สึกฝืนพอ
สมควรเพราะต้องก้มตัวต่ำลงไปหรือนั่งคุกเข่า
ฉีดก๊าซ แต่ทำบ่อยๆ จะชินไปเอง เหมือนกับนัก
ดับเพลิงในกองทัพเรือสหรัฐฯ (และประเทศอ่ืน
ท่ัวโลก) อยู่ในแคบๆ ต้องฝึกก้มตัวหรือน่ังคุกเข่า
ฉีดถังดับเพลิงเป็นประจำจนชำนาญ ท้ังน้ี หาก
เป็นแบบรถเข็นจะทำได้ง่ายกว่าเพราะฐานโลหะ
รองรับถังแนบพ้ืนขณะต้ังถังตรงอยู่แล้วหรือต่อ
สายดินท่ีตัวรถเข็นไปเลยก็ได้

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทำได้ ก่อนจะ
ฉีดก๊าซให้จับโลหะที่ต่อลงดินไว้ก่อนเพื่อสลาย
ประจุไม่ให้สะสม หากทำได้ให้ต่อสายดินท่ีปาก
ลำโพงของเครื่องดับเพลิงโดยตรง [Grounding
Horn (ดูรูปหน้า 27)] จากน้ันจึงเร่ิมฉีดก๊าซ อย่า
ปล่อยให้ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมตัวก่อนแล้วไปจับ
โลหะเพราะจะถูกดูดหรือช็อตดังได้อธิบายไปแล้ว

ข้อควรระวังในการใช้เคร่ืองดับเพลิง
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

นอกจากเร่ืองไฟฟ้าสถิตท่ีได้กล่าวไปแล้ว
ต้ังแต่ต้น เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ยัง
มีประเด็นท่ีผู้ใช้งานต้องระมัดระวังเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติติดตัว
ของก๊าซชนิดน้ี จากบทความเร่ือง Overview of
Portable Fire Extinguishers ของส่ือออนไลน์
เพ่ือการศึกษาต่อเน่ืองสำหรับวิศวกรอาชีพแห่ง
นิวยอร์ก (http://www.cedengineering.com)
อธิบายคุณสมบัติและข้อควรระวังในการใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ดังต่อไปน้ี

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟโดย
การเข้าไปลดปริมาณออกซิเจนในกระบวนการ
เผาไหม้จาก 21% เหลือประมาณ 15% และ
เน่ืองจากหนักกว่าอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์
จึงสามารถแทรกตัวเข้าไปในวัสดุท่ีมีโครงสร้าง
หลวมๆ รวมถึงพื้นที่อับอากาศได้ โดยทันทีที่
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวซึ่งบรรจุในถังถูกขับ
ออกมาจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็น
“ปฏิกิริยาเยือกแข็ง” (Refrigerating Effect) มี
ลักษณะเหมือนละอองหิมะเย็นจัด อุณหภูมิอยู่ท่ี
-79 ํ C (-110 ํ F) จากน้ันจะแปรสภาพเป็นก๊าซ
ถูกพ่นออมาจากหัวฉีดผ่านท่อลำโพงระเบิดออก
ไปอย่างรุนแรงและมีเสียงดัง ความแรงในการ
ฉีดก๊าซกระแทกเปลวไฟให้ล้มได้ (ตัดความร้อน
หรือเปลวไฟออกจากเชื้อเพลิง) ขณะเดียวกัน
จะใช้ความเย็นจัดเป็นตัวดูดซับความร้อนจาก
เช้ือเพลิงและบรรยากาศโดยรอบ โดยท่ัวไป ใช้
ดับไฟประเภท B และ C เป็นทางเลือกท่ีดีสำหรับ
ดับไฟเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องควบคุมเนื่องจากไม่ทิ้งคราบสกปรกที่อาจ
เป็นอันตรายต่อวัสดุอุปกรณ์ยังไม่ถูกเผาไหม้ท่ี
อยู่ใกล้เคียง แต่ไม่แนะนำให้ฉีดดับไฟกลางแจ้ง

ท่ีมีลมแรงเพราะก๊าซจะสลายตัวในอากาศอย่าง
รวดเร็วและมักจะฉีดไม่ตรงเป้าหมาย

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวของ
มันเองไม่ใช่สารพิษและไม่มีอันตรายเม่ือสูดดม
โดยไม่ตั้งใจในปริมาณไม่มากนัก แต่หากสูด
อากาศท่ีปนเป้ือนก๊าซชนิดน้ีเป็นเวลานานหลาย
นาทีจะทำให้เกิดอาการขาดอากาศ (ออกซิเจน)
หายใจ (Suffocation) และการหายใจเอาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีส่วนผสมในอากาศเกิน
9% เข้าไปจะทำให้มึนงง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

และอาจหมดสติภายในเวลาคร่ึงช่ัวโมง ด้วยเหตุ
ท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ดับเพลิงมีส่วนผสม
ใน อากาศโดยเฉล่ีย 25% หากสูดเข้าไปตรงๆ
ภายในเวลาแค่สองสามนาทีอาจถึงข้ันเสียชีวิต
ได้ ดังน้ันจะต้องฉีดก๊าซออกในทิศทางตรงข้าม
ตัวคนและห้ามฉีดไปยังตำแหน่งท่ีมีคนอยู่ อีกท้ัง
การฉีดก๊าซภายในห้องท่ีปิดทึบควรนำเร่ืองการ
ป้องกันระบบหายใจเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อเร่ือง CO2 Safety
Precautions ของบทความชื่อ “Fire-fighting
Methods” จากเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะจัดทำข้ึนโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
http://navyadvancement.tpub.com ระบุว่า ใน
การใช้เคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ชนิด
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เคล่ือนย้ายได้ (Portable) ซ่ึงรวมถึงชนิดล้อเข็น
สำหรับดับไฟเร่ิมต้นขนาดเล็กไม่มีอันตรายต่อ
ระบบหายใจหากใช้อย่างถูกวิธี เพราะเป็นการ
ฉีดออกมาปริมาณไม่มากและใช้เวลาไม่ก่ีวินาที
(โดยท่ัวไปไม่เกิน 10 วินาที) โดยส่วนผสมจะ
สลายไปอย่างรวดเร็วแม้เป็นการฉีดในห้องทึบ
แต่ให้ระวังการฉีดเกินความจำเป็นหรือยืดเวลา
ฉีดออกไปซ่ึงอาจทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพ่ิมอัตราส่วนผสมและมีปริมาณมากข้ึนมาโดย
ไม่รู้ตัว เน่ืองจากก๊าซชนิดน้ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ผู้ฉีด
ไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้กลิน่ได้ จะต้องใช้
ความรู้สึกเท่านั้นวัดปริมาณก๊าซ

 สืบเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์บรรจุ
ในถังอยู่ในสถานะของเหลวภายใต้แรงดันสูงมาก
เม่ือฉีดออกมาจะมีการขยายตัวรวดเร็วกลายเป็น
ละอองก๊าซเย็นจัดเหมือนหิมะซึ่งเป็นอันตราย
ต่อผิวหนังหากสัมผัส ขณะฉีดต้องจับท่ีด้าม ห้าม
สัมผัสตัวปากลำโพงของเคร่ืองดับเพลิงหรือพ้ืน
ผิวโลหะที่ได้รับความเย็นจากการฉีดก๊าซหรือ
การสัมผัสละอองก๊าซโดยตรงไม่ว่าจะจงใจหรือ
โดยอุบัติเหตุ มิฉะน้ัน ผิวหนังอาจเป็นแผลไหม้
เน่ืองจากถูกความเย็นกัด (Frostbite)

นอกจากความเย็นจัดของก๊าซท่ีพ่นออก
จากถังบรรจุแล้ว แรงท่ีเกิดการฉีดสารสามารถ
ทำอันตรายแก่คนฉีดและผู้อยู่ในบริเวณนั้นได้
ประกอบถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์มี
น้ำหนักมากเพราะทำด้วยเหล็กหนาช้ินเดียวเพ่ือ
ให้ทนทานต่อแรงดันสูง คนฉีดอาจจับสายฉีดไม่
ถนัดหรือไม่ม่ันคงพอ รวมท้ังมีประจุไฟฟ้าสถิต
ทำปฏิกิริยากับตัวคนฉีด ล้วนเป็นเง่ือนไขทำให้
เกิดความผิดพลาดระหว่างฉีดก๊าซ อาทิ เสียการ
ทรงตัว ถังหล่นลงพ้ืน สายฉีดหลุดมือ ฯลฯ ส่ง
ผลให้มีเหตุไม่พึงประสงค์นำมาซ่ึงการบาดเจ็บ
หรือทรัพย์สินเสียหาย ท้ังก๊าซพ่นผิดเป้าหมาย
หรือย้อนทิศทางมาหาคนฉีด ก๊าซพุ่งใส่คนท่ีอยู่
ใกล้เคียง และอ่ืนๆ ดังน้ัน ผู้ได้รับมอบหมายให้
ทำหน้าท่ีฉีดเคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ประจำโรงงานหรือสถานประกอบการ จะต้องมี
ร่างกายแข็งแรง จิตใจหนักแน่น มีสมาธิสูง ไม่
ตกใจง่าย สำคัญท่ีสุดคือ ผ่านการฝึกอบรมวิธีฉีด
เคร่ืองดับเพลิงท่ีถูกต้องจนมีความชำนาญ

บทสรุป
จากข้อสงสัยที่ว่าทำไมจึงเกิดไฟฟ้าสถิต

ขณะฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้อธิบาย
ต้ังแต่ต้นแล้วว่า เป็นปรากฏการณ์ปกติท่ีเกิดข้ึน
ได้กับเคร่ืองดับเพลิงประภทน้ีไม่ว่าจะนำเข้าจาก

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีน สาเหตุหลักได้แก่
การเสียดสีหรือเสียดทาน (Friction) ระหว่าง
อนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์กับพ้ืนผิววัสดุท่ีเป็น
ทางผ่านต้ังแต่เร่ิมต้นกระบวนการจนกระท่ังพ่น
ออกมาเป็นก๊าซเยือกแข็งลักษณะเหมือนละออง
หิมะ การจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวบรรจุ
ในถังอัดความดันสูงกลายเป็นละอองก๊าซฉีดออก
มาดับไฟได้ อนุภาคของคาร์บอนไดออกไซด์ต้อง
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูงด้วยแรงขับมหาศาล ส่ิง
ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเสียดสีในระดับสูงจน
เกิดเป็นประจุไฟฟ้าสถิตตามหลักการทางฟิสิกส์
แต่ระหว่างเคล่ือนท่ีผ่านท่อไซฟอน (Downtube)
และวาล์วบังคับการฉีด (Valve Stem) ซ่ึงอยู่ใน
ถังบรรจุจะไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะช้ินส่วนเหล่าน้ี
เป็นโลหะสามารถสลายประจุได้ ทว่าพอมาถึง
สายฉีด (Hose) ท่ีต่อจากหัวฉีดก๊าซ (Nozzle)
ส่วนปลายเป็นด้ามจับและตัวปากลำโพง (Horn)
สำหรับบังคับรูปแบบและทิศทางการฉีดก๊าซจะ
มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต เน่ืองจากส่วน
ประกอบส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนหรือ
หุ้มด้วยฉนวน ประจุไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่าน
ลงดินเพ่ือสลายตัวได้ โดยเฉพาะ Horn ซ่ึงเป็น
ด่านสุดท้ายท่ีถือว่ามีการเสียดสีสูงสุดด้วยเหตุท่ี
อนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์เกือบท้ังหมดกลาย
เป็นเกล็ดหิมะมีสถานะเป็นของแข็ง ต้ังแต่ปลาย
สายฉีดด้านติดกับตัวเครื่องจนสิ้นสุดขอบปาก
ลำโพงขณะฉีดสารจะเกิดประจุไฟฟ้าสูงสุด และ
ส่วนใหญ่สะสมตัวอยู่ตรงน้ันเพราะไม่สามารถว่ิง
ผ่านฉนวนเพ่ือลงพ้ืนได้ โดยบทความใน EIGA
Safety Newsletter ของสมาคมแก๊สอุตสาหกรรม
แห่งยุโรป (The European Industrial Gases
Association) พิมพ์เผยแพร่เม่ือไม่นานมาน้ี ระบุ
ประจุไฟฟ้าแต่ละตัวสามารถสร้างสนามไฟฟ้าสถิต
(Electrostatic Field) ได้ เม่ือประจุไฟฟ้าสถิตมี
ปริมาณมาก สนามไฟฟ้าจึงมีขนาดใหญ่ตามไป
ด้วยโดยมีระยะแผ่พลังงานห่างจากจุดกำเนิด
หลายฟุต ดังน้ันจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีตัวคนฉีดจะ
ได้รับปฏิกิริยาจากสนามไฟฟ้าสถิตในหลายระดับ
ตั้งแต่รู้สึกสะดุ้งไปจนถึงเจ็บหรือชารุนแรงจน
ไม่สามารถฉีดก๊าซต่อไป

เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ปริมาณสะสมของ
ประจุไฟฟ้าสถิตสูงขึ้นขณะฉีดเครื่องดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ความเป็นฉนวนของ
สายฉีด ปากลำโพง รวมไปถึงเคร่ืองแต่งกายของ
คนฉีด (ถุงมือ เส้ือ กางเกง รองเท้า) และแผ่น
รองพ้ืน เน่ืองจากต้องการป้องกันกระแสไฟฟ้า

แต่กลับทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตจนมี
ระดับท่ีเป็นอันตราย ประเด็นน้ีผู้บริหารความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการต้องพิจารณา
หาจุดลงตัวในการป้องกันทั้งกระแสไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสถิตในเวลาเดียวกัน ในแง่การแก้ปัญหา
ไฟฟ้าสถิต ควรให้ความสนใจไปท่ีส่วนประกอบ
ของถังดับเพลิงโดยเฉพาะปากลำโพงก่อนว่ามี
ความเป็นฉนวน 100% หรือไม่ ตามหลักการ
ผลิตเคร่ืองดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์สมัยใหม่
ส่วนท่ีเป็นฉนวนจะต้องเพิ่มความเป็นตัวนำใน
ระดับเหมาะสมเพ่ือให้สามารถสลายประจุไฟฟ้า
สถิตได้ดีข้ึน เคร่ืองดับเพลิงมาจากอเมริกาหรือ
ยุโรปท่ีไม่ค่อยเกิดปัญหาก็ด้วยเหตุผลน้ีเอง แต่
การพัฒนาเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
สินค้าจึงมีราคาแพงกว่าเป็นธรรมดา แต่สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยา เราอาจจะมองได้ว่ามี
ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตค่อนข้างต่ำ
คนฉีดก๊าซจึงถูกไฟฟ้าสถิตรบกวนเป็นประจำ แต่
ไม่ได้หมายความว่า สาเหตุเกิดจากตัวเคร่ืองดับ
เพลิงเท่าน้ัน ตัวแปรอ่ืนๆ ก็มีส่วนด้วย อาทิเช่น
ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ ไม่มีการต่อลงดิน
(พ้ืนซ่ึงไม่เป็นฉนวน) หรือการต่อพ่วงวัสดุท่ีมี
แนวโน้มจะสะสมประจุไฟฟ้าสถิต ฯลฯ การแก้
ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีไม่สามารถเปล่ียนเคร่ือง
ดับเพลิงใหม่ได้ เช่น ลดความเป็นฉนวนบนตัว
คนฉีดโดยการสวมถุงมือ เส้ือผ้าและรองเท้าท่ี
ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตขณะปฏิบัติการ
ดับเพลิงด้วยถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การต่อ
ลงดินท่ีปากลำโพงของถังดับเพลิงโดยตรงหรือ
วางถังแนบพื้น หรือให้สัมผัสตัวนำที่ต่อลงดิน
ขณะฉีดก๊าซ ท้ังน้ี หากไม่ทำตามวิธีดังกล่าวแล้ว
เกิดประจุไฟฟ้าสถิตข้ึนมา ผู้ฉีดก๊าซต้องไม่ไป
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สัมผัสตัวนำท่ีต่อลงดินไว้แล้วเน่ืองจากจะมีการ
ถ่ายเทประจุจากตัวคนไปยังตัวนำซ่ึงจะเกิดแรง
กระทำ (ดูดหรือผลัก) ทำให้เกิดการบาดเจ็บท้ัง
โดยตรงและโดยอ้อมได้ ดีที่สุดเมื่อรู้สึกได้ว่ามี
ประจุไฟฟ้าสะสมอยู่บนตัว (สะดุ้งหรือชา) ให้
หยุดฉีดแล้ววางเคร่ืองดับเพลิง จากน้ันยืนเฉยๆ
ช่ัวครู่ ประจุไฟฟ้าสถิตจะสลายตัวไปเองในเวลา
ไม่ก่ีวินาที (ประมาณ 10 วินาที)

ท้ังน้ี การติดสินใจจะหยุดฉีดหลังถูกช็อต
หรือไม่ และหลังหยุดพักแล้วจะฉีดต่อหรือเลิก
ปฏิบัติงาน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาเฉพาะบุคคล
ท่ีทำการฉีดก๊าซจากตัวแปรและเง่ือนไขท้ังหมด
ท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาน้ัน
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Subject: Static Electricity and Carbon
Dioxide Extinguishers

Date: May 2003
This bulletin will attempt to briefly address

occasional questions Badger receives regarding
the static shock sometimes associated with
the discharge of carbon dioxide fire extinguishers.
While the static shock sometimes experienced
can be startling, it is typically not any more
harmful than the shocks experienced in homes
during the winter months when walking
across a dry carpet and a grounded surface
is touched.

The friction of one material being rapidly
passed over another insulated material typically
generates static electricity. While static
electricity can occur over a wide range of
atmospheric conditions, dry and cool environments
are the most conducive and susceptible for
experiencing the build up of static electricity.

Carbon Dioxide extinguishers generate
static electricity with the friction created as
the high pressure liquid agent quickly passes
up the siphon tube, through the valve and
out the discharge hose assembly where it
releases as a cold gas or snow. Because
the rubber hose and insulated nozzle horn
are non-conductive material surfaces able
to accumulate the buildup of static electricity,
these extinguisher components incorporate
conductive wires or similar materials to help
dissipate most of the static that is generated.

The ANSI/UL-154 Carbon Dioxide
Extinguisher Design Standard, as well as the
2002 edition of NFPA-10 have specific references
addressing these issues. Extinguisher service
recommendations require annual continuity
testing and labeling of these extinguisher
components to ensure they remain capable
of dissipating static buildup.

When these components are damaged,
the fire extinguisher operator carrying and
supporting the extinguisher during discharge
may experience a static shock, if the static
buildup instead grounds itself through the
hand and body of the operator. Setting the
fire extinguisher cylinder directly onto the
ground during discharge can help to reduce
or eliminate the buildup of static electricity.

Concerns over fire extinguisher generated
static sparks having any potential for ignition
of fuel vapors are seldom much of an issue,
because extinguishers are typically discharged from
upwind positions and while the fuel is already burning.

For any questions or additional information
please feel free to visit the Badger web site
at www.badgerfire.com or contact Badger Technical
Support at (434) 973-4361 ext. 126.
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