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สําหรับนักดับเพลิงและช างเทคนิค
อุปกรณดับเพลิง (ผูปฏิบัติการระบบดับเพลิง)
สิ่งท่ีจะตองตระหนักไวตลอดเวลาก็คือ แนวคิด
พืน้ฐานการปฏิบติังานระงบัเหตุอัคคีภัยตอไปนี้

การตอบโตเหตุเพลิงไหม (Fire
Response)

ในการตอบโตเหตุเพลิงไหมไมวาจะใช
รูปแบบการปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ตองพิจารณาสิ่ง
สําคัญ 3 ประการในการเร่ิมตน ไดแก

 ความปลอดภัยของชีวิตและการ
ปองกันสวนบุคคล (Life Safety and Personal
Protection) สิง่สาํคัญท่ีสดุในการระงบัเหตุเพลิง
ไหมคือการปกปองชวิีตและหลีกเล่ียงการบาดเจบ็
ทรัพยสิน ผลิตภัณฑ กระบวนการและวัตถุดิบ
สามารถหาสิ่งทดแสนหรือสรางข้ึนใหมได แต
ชวิีตและสขุภาพของมนษุยมีคามากท่ีสดุและไมมี
สิ่งใดมาแทนท่ีได หากไมมีสิ่งใดท่ีนอกเหนือ
จากความปลอดภัยของทุกคนท่ีมีสวนรวมไดรับ
การรักษาไวได ถือวาเปาหมายแรกและสําคัญ
ท่ีสุดในการปฏิบัติงานบรรลุผลแลว

 ความมีเสถียรภาพของสถานการณ
(Incident Stabilization) ทันท่ีท่ีปฏิบติัการระงบั
เหตุข้ันแรกประสบความสําเร็จ ข้ันตอไปคือ
ทําใหสถานการณมีความเสถยีร หมายถงึ เพลิง
ไหมไมขยายตัวหรือทวีความรุนแรง การทําให
สถานการณมีเสถียรภาพ จะตองไมยอมให
อัคคีภัยมีการเปล่ียนแปลงในแงการลุกลามหรือ

มีขนาดใหญข้ึน ท้ังนี ้ตองทําใหสถานการณไมมี
ลักษณะคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินเพิ่มเติม
ถึงแมวาพื้นท่ีเพลิงไหมหรือทรัพยสินตางๆ จะ
ไดรับความเสียหายไปหมดแลวก็ตาม

 การรกัษาทรัพยสนิเอาไว (Property
Conservation) หลังจากปฏิบัติตามขอ 1 และ
ขอ 2 บรรลุผลแลว เปาหมายตอไปคือ รีบดับไฟ
โดยเร็วเพือ่ลดปริมาณความเสยีหายของทรัพยสนิ
ท่ีถูกไฟไหมใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

บทบาทของเคร่ืองดับเพลิงและระบบท่ี
ออกแบบทางวิศวกรรมไวลวงหนาในการตอบโต

เหตุอัคคีภัยจะตองมีคุณสมบัติข้ันพื้นฐานเปน
ไปตามท่ีกลาวไปขางตน ซึง่เม่ือรวมเขากบัแผน
อัคคีภัย การเตือนอัคคีภัย การอพยพ การตอบโต
เหตุท่ีรวดเร็วและปลอดภัยแลว เคร่ืองดับเพลิง
และระบบดังกลาวจะเปนปจจยัสาํคัญท่ีกาํหนด
ผลลัพธในการระงับเหตุท่ีจะออกมาได

แนวคิดสามเหลี่ ยมความปลอดภัย
(Safety Triangle Concept)

ความสาํเร็จในการใชอุปกรณดับไฟใดๆ
ไมวาจะเปนเคร่ืองดับเพลิง ระบบระงับอัคคีภัย
สายสูบ หัวฉีด ฯลฯ จะตองมีปจจัย 3 ประการ
รวมเขาดวยกันตลอดเวลา ไดแก ตัวอุปกรณ
การซอมบํารุง และการฝกใชงาน โดยประกอบ
เขาดวยกันเปนรูปสามเหล่ียมท่ีทําใหเกิดความ
ปลอดภัย หากตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไปหรือไม
สมบรูณกจ็ะไมเปนสามเหล่ียมซึง่มีผลทําใหงาน
เกิดความลมเหลวหรือเปนอันตรายได

แมมีอุปกรณท่ีเหมาะสมและไดรับการ
ซอมบาํรุงอยางถกูตอง แตหากปราศจากการฝก
ใชงานอุปกรณเหลานั้นอยางเพียงพอก็ไมเกิด
ประสทิธภิาพในการระงบัเหตุตามท่ีมุงหวัง เชน
เดียวกนั อุปกรณคุณภาพสงูอยูในมือของผูไดรับ
ฝกอบรมมาเปนอยางดีแตถาขาดการซอมบาํรุง
หรือใชงานไมเหมาะสมในระหวางเกิดเหตุก็ไม
อาจรับประกันไดวางานจะประสบความสําเร็จ
และแมวาผูผานการฝกอบรมจะใชอุปกรณไดรับ
การซอมบาํรุงอยางสมํ่าเสมอแตหากอุปกรณนัน้
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ไมเหมาะสมกบัลักษณะงานหรืออันตรายเกดิข้ึน
ก็แทบไมมีประโยชนใดๆ กับการระงับเหตุ

นกัดับเพลิง ชางเทคนคิอุปกรณดับเพลิง
รวมไปถงึผูควบคุมระบบจะตองกาํหนดเปาหมาย
ในการรักษาสามเหล่ียมความปลอดภัยใหดํารง
อยูม่ันคง จะตองไมใหดานใดดานหนึ่งของสาม
เหล่ียมขาดหายไป นัน่หมายถงึ อุปกรณท่ีเลือก
ซือ้มาใชงานจะตองมีคุณภาพ เหมาะสมกบังาน
หรืออันตรายท่ีมีอยูหรือท่ีจะเกิดข้ึนมา มีการ
ดูแลรักษาและซอมบาํรุงสมํ่าเสมอหรือตามตาราง
เวลาเพือ่ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสทิธภิาพ
อยูตลอดเวลา รวมท้ังบคุลากรในหนวยงานตอง
มีการฝกอบรมและฝกฝนการใชงานอุปกรณตางๆ
จนเกิดความชาํนาญ

อุปกรณระงบัเหตไฟไหมทุกชนดิมีแนวโนม
จะเกิดการเสื่อมสภาพตามเงื่อนไขการทํางาน
การจัดเก็บ รวมถึงเวลาท่ีผานพนไป หากไมมี
การซอมบาํรุงและทดสอบการใชงานเปนประจาํ
เม่ือเกิดเหตุไฟไหมข้ึนมา อุปกรณเหลานั้นอาจ
ใชการไมไดหรือใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ
จะทําเกดิความเสยีหายอยางใหญหลวงข้ึนมาได

ทฤษฎีพ้ืนฐานการเกิดเพลิงไหม
นกัดับเพลิงและผูติดต้ังและควบคุมระบบ

ดับเพลิงจํานวนไมนอยท่ียังไมรูวา จริงๆ แลว
อัคคีภัยเกิดข้ึนมาไดอยางไร จึงขออธิบายโดย
สังเขป ดังตอไปนี้

องคประกอบท่ีจะทําใหเกดิไฟไหม ไดแก
เชื้อเพลิง (Fuel) ความรอน (Heat) ออกซิเจน
(Oxygen) และปฏิกริิยาลูกโซทางเคมี (Chemical
Chain Reaction) และแมเราจะยังไมรูทุกอยาง
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการลุกติดไฟ แตโดยท่ัวไป

เรายอมรับวาไฟไหมเปนปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่ง
ก็คือ ปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีซึ่งเปนปฏิกิริยาท่ี
เกดิข้ึนระหวางเชือ้เพลิงกบัโมเลกลุของออกซเิจน
ทําใหการลุกไหมดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน

เชื้อเพลิง มี 3 ประเภท ไดแก
 เชื้ อเพลิ งท่ี เปนของแข็ง เชน ไม

ความรอนเปนพลังงาน ชนดิหนึง่ท่ีทําให
เกิดการจุดติดไฟของสิ่งตางๆ แหลงความรอน
ท่ีอยูท่ัวไป เชน สารเคมี เคร่ืองใชไฟฟา กระแส
ไฟฟาลัดวงจร ไฟแชค็ ไมขีดไฟ กนบหุร่ีท่ีจดุแลว
การเสียดสี แรงดันสูง นิวเคลียร ฯลฯ

เร่ิมตนการลุกไหม เชื้อเพลิงไมวาชนิด
ไหนเม่ือไดรับความรอนจากแหลงใดก็ตามจะ
ปลอยไอสารเชือ้เพลิงลอยข้ึนมาผสมกบัออกซเิจน
ท่ีมีอยูในบริเวณนัน้กลายเปนสวนผสมเชือ้เพลิง
หรือสวนผสมติดไฟได แมแตเชื้อเพลิงท่ีเปน

กระดาษ เคร่ืองเรือน เสือ้ผา ยาง พลาสติก ฯลฯ
 เชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว เชน น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันกาด สีทาบาน สารทําละลาย
น้ํามันหรือไขมันใชปรุงอาหาร ฯลฯ

 เชือ้เพลิงท่ีเปนแกส เชน แกสธรรมชาติ
แกสหุงตม (แกสแอลพีจี) แกสอะเซติลีน ฯลฯ

ออกซเิจนมีอยูในบรรยากาศท่ัวไปในอัตรา
สวน 21% ใชหายใจ และ 16% สําหรับการ
ลุกไหม อัตราสวนนอยกวา 14% เปนอันตราย
ตอระบบหายใจแตทําใหไฟมอดดับลงไป
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ของแข็ง เม่ือไดรับความรอนจะไมลุกเปนเปลวไฟ
ทันที แตความรอนจะไปสลายโมเลกุลภายใน
(กระบวนการ Pyrolysis) ทําใหเนื้อเชื้อเพลิง
กล่ันตัวออกมาเปนไอสารหรือแกสซึง่จะไปรวม
ตัวกับออกซิเจนกลายเปนสวนผสมท่ีสามารถ
ลุกไหมไดงายและรวดเร็วจากความรอนท่ีไดรับ
สงัเกตเม่ือเอาทอนไมสมัผสัเปลวไฟมันจะไมไหม
ทันทีทันใด แตจะไดใชเวลาระยะหนึ่งจึงจะเกิด
เปลวไฟหุมปลายทอนไม นั่นก็คือไมเกิดไอสาร

รวมตัวกับออกซิเจนแลวสันดาปดวยความรอน
สําหรับเชื้อเพลิงเปนของเหลว ทราบกัน

ดีแลววา บริเวณผวิหนาของเชือ้เพลิงประเภทนี้
จะมีไอสารลอยข้ึนมาอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
โมเลกุลของสารเชื้อเพลิงมีการเคล่ือนไหวและ
กล่ันตัวเปนไออยางสมํ่าเสมอ ยิ่งพื้นท่ีผิวหนา
ของเชือ้เพลิงมีมากเทาไหร แนวโนมจะเกิดการ
กล่ันตัวเปนไอก็มีมากข้ึนเทานั้น ซึ่งหมายถึง
ปริมาณไอสารจะมีสูงมาก ไอสารเหลานี้เม่ือ
ลอยข้ึนไปเหนอืผวิหนาตัวเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว
จะรวมตัวกับออกซิเจนซึ่งหากอัตราสวนผสม

หลังจากความรอนจดุติดสวนผสมไอสาร
เชื่อเพลิงกับออกซิเจน กระบวนการตอไปของ
การเผาไหมคือ การเกิดปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี
ซึง่ทําใหการเผาไหมสามารถดําเนนิตอไปได แค
3 องคประกอบ เชื้อเพลิง ความรอน ออกซิเจน
ก็ทําใหเกิดไฟไดแลว แตองคประกอบท่ี 4 คือ
ปฏิกริิยาลูกโซทางเคมีจะเขามาบทบาทสาํคัญหลัง
จากสวนผสมเชือ้เพลิงกบัออกซเิจนถกูความรอน
จุดติด โดยเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหมจะผลิตไอสาร
ออกมาผสมกบัออกซเิจนกลายเปนสวนผสมติด
ไฟและไหมตอไป กระบวนการนีจ้ะเกดิข้ึนอยาง
ตอเนือ่งตราบเทาท่ียงัมีเชือ้เพลิงและออกซิเจน
เหลืออยู ความรอนท่ีเกดิจากไฟไหมจะยงัคงอยู
และเผาสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
อยูตลอดเวลา ปฏิกริิยาลูกโซทางเคมีดังกลาวนี้
จะเกิดข้ึนและสงตอไปยังกระบวนการเผาไหม
ท่ีอยูถัดไปจึงเหมือนไมมีการสิ้นสุด ไฟจะไหม
ตอไปจนกวาสวนผสมไอสารเช้ือเพลิงกบัออกซิเจน
และความรอนจะหมดไปหรือถูกกําจัดออกไป

ในกรณีเชื้อเพลิงเปนของแข็ง ปฏิกิริยา
ลูกโซทางเคมีจะสรางกระบวนการ Pyrolysis
อยางตอเนื่องระหวางท่ีเกิดการลุกไหม ไอสาร
เชือ้เพลิงจะถกูกล่ันออกมาแลวผสมกบัออกซเิจน
ในอัตราท่ีเหมาะสมอยูตลอดเวลาทําใหไฟไหม
เกดิข้ึนโดยไมขาดข้ันตอน เชนเดียวกบัเชือ้เพลิง
ท่ีเปนของเหลวและแกส ไอสารเชือ้เพลิงจะผสม
กับออกซิเจนเปนเชื้อเพลิงใหความรอนท่ีมีอยู
เผาไหมไมหยดุจนกวาองคประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางจะถูกขจัดออกไป ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวการเผาไหมก็เปนปฏิกิริยา
ลูกโซทางเคมีดวยตัวของมันเองอยูแลว เกดิจาก
3 องคประกอบมารวมกันกลายเปนเพลิงไหม
ถายังมีองคประกอบครบ การลุกไหมจะเกิดข้ึน
ตอเนื่องเปนลูกโซ ความรอนจากเพลิงไหมจะ
เปนตัวสรางไอสารเชือ้เพลิงออกไปผสมกบัออกซเิจน

อยูในยานการติดไฟเม่ือสัมผัสความรอนก็จะ
เกิดการลุกไหมหรือระเบิดได

ในสวนของเชือ้เพลิงท่ีเปนแกส คลายกบั
เชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว นัน่คือ ไมมีรูปรางและ
ขนาดท่ีแนนอน กําหนดไดจากภาชนะบรรจุ
เทานัน้ เม่ือแกสแพรกระจายออกมาหรือร่ัวไหล
จากท่ีบรรจจุะรวมตัวกบัออกซเิจนเปนสวนผสม
ติดไฟไดซึ่งเม่ือสัมผัสกับความรอนจะลุกไหม
กลายเปนอัคคีภัย
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กลายเปนเชือ้เพลิงใหมใหความรอนท่ีมีอยูนัน้
เผาตอไปซ้ําแลวซ้ําเลา

ผลผลติจากการเผาไหม
เม่ือเกิดไฟไหมจะมีสิ่งเกิดข้ึนตามมา 4

ประการไดแก
 แกส (Fire Gases)
 เปลวไฟ (Flame)
 ความรอน (Heat)
 ควัน (Smoke)
แกส (Fire Gases)
แกสเกดิจากไฟไหมข้ึนอยูกบัชนดิเชือ้เพลิง

ปริมาณออกซเิจน ระดับพลังงาน ความรอนและ
อุณหภูมิ โดยอยูในสถานะไอสารของเชื้อเพลิง
ท่ีถูกเผาโดยมีปริมาณของคารบอนในอนุภาค
เปนตัวกําหนด ท่ีรูจักกันดีคือ แกสคารบอนได
ออกไซดและคารบอนมอนอกไซด แกสอ่ืน เชน
Sulfur dioxide, Phosgene, Nitrogen oxides,
Herolein, Ammonia, Hydrogen cyanide, Hydrogen
sulfate, Hydrogen chloride, Asphyxiant gases,
Irritant gases

Asphyxiant gases หมายถึง แกสทําให
หายใจไมออก มีผลกระทบตอระบบประสาท
สวนกลาง รวมท้ังทําใหหมดสติหรือเสียชีวิต
เนื่องจากขาดออกซิเจนหายใจ แกสประเภทนี้
ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด
คารบอนไดออกไซด

Irritant gases สรางความระคายเคืองแก
อวัยวะ เชน ตา ผิวหนัง จมูก (การหายใจ) เชน
กราดฮาโลเจน (Halogen acids) ไนโตรเจน
ออกไซด (Nitrogen oxides) สารอินทรียกอการ
ระคายเคือง (Organic irritants) เปนตน

เปลวไฟ (Flame)
เปลวไฟคือการลุกไหมท่ีสามารถมองเห็น

ไดดวยตาเปลา แตยิ่งไฟไหมแรงจะมองเห็น
เปลวไฟนอยลงหรือเบาบางลง เชนเดียวกบัการ
เกดิไฟไหมสมบรูณ แตในชวงไฟคุ (Smoldering
phase) จะไมมีเปลวไฟเกิดข้ึน (แตมีควัน)

ความรอน (Heat)
ความรอนเปนพลังงานรูปแบบหนึง่ท่ีวัด

คาเปนระดับอุณหภูมิเพื่ อระบุความเขมขน
ความรอนเปนผลผลิตจากการเผาไหมท่ีเปน
ตัวการสําคัญทําใหไฟลามไปตามตัวอาคาร
เม่ือมนษุยสมัผสัจะไดรับบาดเจบ็โดยเฉพาะจาก
การไหม และอาการอ่ืนๆ เชน รางกายขาดน้ํา
เหนื่อยลา หายใจลําบาก เปนตน

ควนั (Smoke)
ควันคือผลผลิตจากการเผาไหมแขวนลอย

ในอากาศ ประกอบดวย อนภุาคของแข็ง ไอสาร
และแกสทําใหสามารถเคล่ื อนไหวไปมาได
ความเขมขนแสดงออกทางสซีึง่ข้ึนอยูกบัปริมาณ
อนภุาคของแข็ง (คารบอน) ท่ีผสมอยู ควันสดํีา
สนิทหมายถึงมีอนุภาคของแข็งในปริมาณมาก
และอาจลุกตืดไฟเม่ือสัมผัสความรอนสูง ควัน
เปนอันตรายตอระบบหายใจของมนุษย เม่ือ
หายใจเอาควันเขาไปจะมีอาการแสบจมูก ไอ
สําลัก หายใจไมออก หมดสติ หรือเสียชีวิต

ควันท่ีหนาแนนแสดงวามีการเผาไหมของ
เชื้อเพลงปริมาณมาก มีความรอนและเปนพิษ
ควันเกดิจากเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลวจะมีความ
เขมขนและสีดําสนิท โดยท่ัวไป ควันจะมีเม็ดน้าํ
ขนาดเล็กผสมอยูและแขวนลอยในอากาศ เม็ด
น้าํเหลานีอ้าจเปนน้าํมันท่ีลุกติดติดไฟหากเกดิ
จากการกล่ันตัวของเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว
หรือน้ําท่ีใชดับไฟ

เนือ่งจากควันเกดิจากไฟไหมเปนอันตราย
ตอชวิีตและสขุภาพของนกัดับเพลิงและผูปฎิบติั
การระบบดับเพลิง ดังนัน้ตองเรียนรูการปองกนั
ตัวไวกอน โดยควันท่ีจะทําอันตรายมนษุยไดจะ
มีปริมาณสวนผสมของแกสอันตรายมากกวาคา
กําหนด [Permissible Exposure Limits (PEL)]

มีหนวยวัดคือสวนตอลานสวน (ppm) เชน ควัน
ท่ีมีสวนผสมของคารบอนมอนอกไซด มากกวา
35 ppm จะทําใหผูสูดดมเขาไปหมดสติได เรา
อาจไมรูวาควันเกดิข้ึนจากไฟไหมมีสวนผสมของ
แกสเกินคากําหนดหรือไม แตเพื่อใหปลอดภัย
ไวกอนตองสวมอุปกรณปองกนัระบบหายใจเม่ือ
ไมใหหายใจเอาแกสอันตรายท่ีมีอยูในควันเขาไป

การสงผานความรอน (Heat Transfer)
ไฟไหมทุกคร้ังจะเกดิความรอนซึง่สามารถ

จุดติดเชื้อเพลิงท่ีอยูขางเคียง และยังสงผานไป
ยงัจดุท่ีไกลออกไปทําใหเชือ้เพลิงท่ีมีอยูบริเวณนัน้
ลุกไหมไดเชนกนั โดยท่ัวไป พลังงานความรอน
จะเคล่ือนไหวจากจุดรอนกวาไปยังจุดเย็นกวา
วัตถุท่ีสัมผัสความรอนท่ีเคล่ือนตัวมากระทบ
อยางตอเนือ่งจะมีอุณหภูมิสงูเทากบัท่ีจดุกาํเนดิ
และจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีทําใหไฟไหม
ในเวลาตอมา ชาหรือเร็วข้ึนอยูกับปริมาณและ
ความไวไฟของสวนผสมไอเชือ้เพลิงกบัออกซเิจน

ท้ังนี ้การสงผานความรอนมีอยู 3 วิธ ีคือ
 การนํา (Conduction)
 การพา (Convection)
 การแผรังสี (Radiation)
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การนํา (Conduction)
ความรอนสงจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีก

โมเลกุลดวยการสัมผัสโดยตรง การนําความ
รอนทําไดดีกับวัตถุท่ีเปน ตัวนํา เชน ตะปู แผน
เหล็ก ทอโลหะ ขณะท่ีฉนวน เชน ไฟเบอรกลาส
จะขัดขวางการนํา ความรอน

การนําความรอนเปนการสงผานรอน
ระหวางสองจดุโดยผานตัวกลางท่ีมีคุณสมบติันาํ
ความรอน ในกรณีของเพลิงไหมอาคาร การนํา
ความรอนเกิดข้ึนไดท้ังในแนวแนวด่ิงและนอน

การพา (Convection)
ความรอนเคล่ือนไหวผานตัวกลางท่ีเปน

ของไหล (Fluid) เชน ของเหลว อากาศ ฯลฯ
กรณีตัวกลางเปนอากาศ ความรอนจะเคล่ือนท่ี
ไปยังท่ีสูง ขณะท่ีความเย็นจะไหลลงตํ่า การสง
ผานความรอนลักษณะนี้จะกอใหเกิดกระแส
การพา (Convection Current) ทําใหเกดิไฟลาม
อยางรวดเร็วไดท้ังในแนวนอนและแนวด่ิงเพราะ
ไมตองผานตัวกลางท่ีเปนวัตถใุดๆ อาศัยชองวาง
ของอากาศเทานัน้กทํ็าใหความรอนเคล่ือนยาย
ไปยังอีกจดุหนึง่ไดอยางงายดาย

สําหรับการพาท่ีเกิดข้ึนภายในหองเกิด
เพลิงไหม ความรอนจะเคล่ือนตัวในแนวด่ิงข้ึน
ไปดานบน จากนั้นจะเคล่ือนตัวในแนวนอนไป
ตามเพดาน แกสท่ีเกิดข้ึนจะแผคลุมผนังลงมา
หรือไหลออกไปขางนอกหอง

การแผรงัส ี(Radiation)
การแผรังสีเปนการสงผานความรอนใน

รูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic

Wave) ท่ีมองไมเห็น ผานชองวางของอากาศไป
ยงัวัตถท่ีุอยูใกลเคียงจนเกดิความรอนและลุกไหม
ความรอนสามารถแผรังสีผานชองหนาตางไป
ยงัวัตถขุางนอกได

ความรอนในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
จากการแผรังสจีะเดินทางผานชองวางของอากาศ
จนกวาจะถงึวัตถท่ีุเปนของแข็งไมวาจะอยูใกลๆ
หรือหางออกไป

การสงผานความรอน สังเกตงายๆ เม่ือ
เราเอาชอนจุมในน้ํารอน จากนั้นชอนจะคอยๆ
รอนข้ึนมาเนื่องจากเกิดการนําความรานผาน
โมเลกลุของตัวนาํซึง่กคื็อตัวชอนนัน้เอง หรือเรา
ยางปลาเหนอืเตาโดยไมถกูเปลวไฟ ปลาจะรอน
ข้ึนจากการพาความรอนผานอากาศ หรือใน
กรณโีครงสรางอาคารอยูถดัจากอาคารท่ีเกดิไฟ
ไหมไดรับการแผรังสคีวามรอนผานชองหนาตาง
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาไดท้ังๆ ท่ีตัวอาคาร
ไมไดอยูติดกัน เชนเดียวกับเชื้อเพลิงของแข็ง
ท่ีอยูภายในหองท่ีเกิดเพลิงไหม แมไมไดสัมผัส
เปลวไฟโดยตรงแตไดรับความรอนจากการแผรังสี
จนมีอุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือยๆ กระท่ังถึงอุณหภูมิ
ลุกไหมดวยตัวเองแลวเกดิการลุกติดไฟพรอมกนั
ท้ังหมดท่ีเราเรียกกันวา “Flashover”

ไฟไหมเช้ือเพลิงท่ีเปนของเหลว
(Liquid Fuel Fires)

เชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว อาทิเชน น้าํมัน
เชือ้เพลิงทุกชนดิ น้าํมันกาด ส ีแอลกอฮอล สาร
ตัวทําละลาย ฯลฯ สิ่งท่ีลุกติดไฟไมใชตัวเชื้อ
เพลิงท่ีเปนของเหลว แตเปนไอสารท่ีระเหยข้ึน
มาบนผิวหนาเชื้อเพลิง ดังนั้นกอนเชื้อเพลิงท่ี
เปนของเหลวจะลุกไหมตองมีการกล่ันตัวเปนไอ
(Vapors) ซึ่งจะผสมกบัออกซเิจนในบริเวณนัน้
กลายเปนสวนผสมท่ีติดไฟได สวนผสมนีเ้องจะ
เกิดการสันดาปเม่ือสัมผัสกับแหลงความรอน
ท้ังนี้ โดยสวนใหญแลวเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว
สามารถจุดติดไฟไดท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเดือด
ของตัวเอง

สําหรับเงือ่นไขท่ีจะทําใหเชือ้เพลิงท่ีเปน
ของเหลวจุดไฟได มีดังนี้

 สวนผสมระหวางไอสารเชื้อเพลิงกับ
ออกซิเจนอยูในอัตราท่ีเหมาะสม

 แหลงจุดติดไฟมีพลังงานความรอน
เพยีงพอ

 มีการสัมผัสกันระหวางสวนผสมไอ
สารเชือ้เพลิงกบัแหลงจุดติดไฟอยางตอเนือ่ง

นยิามเช้ือเพลงิทีเ่ปนของเหลวทีค่วรรู
 จุดวาบไฟ (Flash Point) หมายถึง

อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีทําใหของเหลวเชื้อเพลิงปลอย
ไอสารออกมาในปริมาณมากพอเพิ่อผสมกับ
อากาศ (ออกซเิจน) กลายเปนสวนผสมติดไฟได

 จุดลุกเปนเปลวไฟหรือจุดเผาไหม
(Flame Point or Fire Point) หมายถึง อุณหภูมิ
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ตํ่าสดุท่ีสวนผสมไอสารเชือ้เพลงกบัออกซเิจน
ลุกไหมตอไปไดหลังจากการสนัดาป

 อณุหภมิูจดุติดไฟ (Ignition Temperature)
อุณหภูมิท่ีทําใหสวนผสมไอสารกับออกซิเจน
จดุติดไฟไดเองโดยไมตองมีแหลงความรอนอ่ืนมา
ทําใหเกิดการสันดาป นิยามนี้รวมถึงอุณหภูมิ
พื้นผิววัตถุท่ีทําใหสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงลุก
ติดไฟซึง่มีคาแตกตางกนัไปตามชนดิของพืน้ผวิ

 ยานการจุดตดิไฟหรอืการระเบิดได
(Flammable or Explosive Range) คาอัตราสวน
ผสมไอสารเชือ้เพลิงกบัออกซเิจน (สวนผสมใน
อากาศ) ท่ีจุดติดไฟหรือระเบิดไดเม่ือเกิดการ
สันดาปต้ังแตตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุด มีคาเปน %
ตัวอยางเชน สารคารบอนไดซัลไฟด (Carbon
Disulfide) มียานจดุติดไฟหรือระเบดิได 1-50%
หมายความวา สวนผสมคารบอนไดซัลไฟดใน
อากาศต้ังแต 1% ซึ่งเปนคาตํ่าสุด จนถึง 50%
ซึง่เปนคาสงูสดุ สามารถจดุติดไฟหรือระเบดิได
เม่ือเกิดการสันดาป (สัมผัสความรอนปริมาณ
ท่ีเพียงพอ)

 จุดเดือด (Boiling Point) อุณหภูมิท่ี
ทําใหความดันของของเหลวเชื้อเพลิงเทากับ
ความดันบรรยากาศและทําใหของเหลวกลาย
เปนไอ

 เช้ือเพลิงที่เปนของเหลวประเภท
ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons)  เปนเชือ้เพลิง
ของเหลวท่ีแยกตัวออกจากน้ํา ไมสามารถผสม

กับน้ําได โดยท่ัวไปจะลอยเหนือน้ํา เชน น้ํามัน
เชือ้เพลิงชนิดตางๆ

 เช้ือเพลิงที่เปนของเหลวประเภท
โพลารโซลเวนท (Polar Solvents) เปนเชือ้เพลิง
ของเหลวผสมกบัน้าํไดหรือเปนผลิตภัณฑท่ีผสม
น้ําอยูแลว เชน แอลกอฮอล เปนตน

การแบงประเภทเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว
มาตรฐาน NFPA 30 Flammable and

Combustible Liquids code แบงประเภทของ
เชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลวไดดังนี้

 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
เรียกวาของเหลวประเภทท่ี 1 (Class I Liquids)
แบงออกเปน 3 ประเภทยอย ไดแก

 ของเหลวประเภท 1A (Class IA Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point ตํ่ากวา
73  ํF (22.8  ํC) และมี Boiling point ตํ่ากวา
100  Fํ (37.8  Cํ)

 ของเหลวประเภท 1B (Class IB Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point ตํ่ากวา
73  Fํ (22.8  Cํ) แตมี Boiling point สงูกวา 100
 ํF (37.8  Cํ)

 ของเหลวประเภท 1C (Class IC Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point 73  ํ  F
(22.8  ํ C) หรือสูงกวา แตตํ่ากวา 100  ํ F
(37.8  Cํ)

ของเหลวไวไฟชนิดท่ีรูจักกันดีท่ีสุดคือ
น้าํมันเชือ้เพลิง (Gasoline) ซึง่คนไทยคุนเคยใน

ชื่อน้ํามันเบนซิน เปนของเหลวเชื้อเพลิง Class
IA Liquid หรือ A Fire Hazard Liquid มี Flash
point อยูท่ีอุณหภูมิ -50  ํF (-65  ํC) เรียกวา
รถยนตจอดอยูกลางหิมะเคร่ืองยังสตารทติด
(เกดิการสันดาป) อุณหภูมิติดไฟไดเอง 495  Fํ
(232  Cํ) ไฟไหมน้ํามันเชื้อเพลิงจะใหอุณหภูมิ
สงูกวา 1500  Fํ (945  Cํ) ซึง่จะทําใหวัตถตุางๆ
ในบริเวณเกดิเพลิงไหมมีอุณหภูมิสงูกวาจดุติดไฟ
ไดเองของตัวมันเอง (น้ํามันเชื้อเพลิง) ดังนั้น
เม่ือไฟดับลงแลว จะตองทําความเยน็วัตถตุางๆ
ใหมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิสันดาปไดเองของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันไมใหเกิดการลุกติด
ข้ึนมาใหม

ยานการลุกติดไฟหรือการระเบิดไดของ
สวนผสมไอสารน้าํมันเชือ้เพลิงกบัออกซเิจนอยู
1.3%-6% (มีสวนผสมในอากาศตํ่าสุด 1%
สูงสุด 6% ก็สามารถจุดติดไฟได) ท้ังนี้ ไอสาร
ของน้าํมันเชือ้เพลิงหนกักวาอากาศซึง่มีแนวโนม
จะสะสมตัวอยูในท่ีตํ่าตามทอหรือรองดานลาง

อย างไรก็ ตาม หากในบรรยากาศมี
ออกซิเจนตํ่ากวา 21% หรือเหลือเพียง 14%
โดยการใชคารบอนไดออกไซดมาทําใหเจือจาง
จะทําใหสวนผสมของไอสารน้าํมันเชือ้เพลิงและ
สารปโตรเลียมทุกชนิดมีแนวโนมไมติดไฟ

ในการดับไฟ ไมควรใชน้ําลําตรงฉีด
ปะทะไปท่ีถงับรรจเุชือ้เพลิงเพราะอาจทําใหน้าํมัน
กระฉอกหรือลนออกมาแลวลุกติดไฟลอยไปตาม



จดุตางๆ โดยเฉพาะจดุท่ีมีคนอยูซึง่มีความเสีย่ง
จะไดรบัอันตรายถงึชีวิต

 ของเหลวติดไฟได (Combustible
liquids) แบงออกเปน 4 ประเภทยอย ไดแก

 ของเหลวประเภท II (Class II Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point 100  ํF
(37.8  Cํ) หรือสงูกวา แตตํ่ากวา 140  Fํ (60  Cํ)

 ของเหลวประเภท III (Class III Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point 140  ํF
(60  Cํ) หรือสูงกวา

 ของเหลวประเภท IIIA (Class IIIA Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point 140  ํF
(60  Cํ) หรือสูงกวา แตตํ่ากวา 200  Fํ (93  Cํ)

 ของเหลวประเภท IIIB (Class IIIB Liquid)
เปนของเหลวเชื้อเพลิงท่ีมี Flash point 200  ํF
(93  Cํ) หรือสูงกวา

ไฟไหมเช้ือเพลิงท่ีเปนแกส (Gas
Fuel Fires)

ความหนาแนนของไอสารเชือ้เพลิงท่ีเปน
แกสข้ึนอยูกับน้ําหนักของแกส ไอแกสชนิดมี
ความหนาแนนท่ีนอยกวา 1.0 จะลอยข้ึนไป
ขางบน ในขณะท่ีชนดิมีความหนาแนนมากกวา
1.0 จะอยูกับท่ีไมเคล่ือนท่ีไปไหน การเรียนรู
ระดับความหนาแนนของไอแกสเชือ้เพลิง ทําให
เราสามารถทํานายตําแหนงการจุดติดไฟของ
แกสเชื้อเพลิงตัวใดตัวหนึง่ได

ท้ังนี้ สวนผสมของไอสารแกสเชื้อเพลิง
กับออกซิเจนตองมีคาตรงกับคาระบุการจุดติด
ไฟซึ่งเปนตัวเลขท่ีแนนอนและตายตัว อัตรา
สวนนอยคาระบถุอืวาเปนอัตราสวนบางเกินไป
(Too Lean) สวนอัตราสวนมากกวาคาระบุ
จะเปนอัตรามากเกินไป (Too Rich) ซึ่งท้ังสอง
กรณีจะไมลุกติดไฟเม่ือมีความรอนมาสัมผัส

การระเบิด (Explosion)
การระเบดิหมายถงึการปลอยแกสแรงดัน

สงูออกสูบรรยากาศอยางรวดเร็ว เม่ือแรงดันสงู
ถกูปลอยออกมาจะกระจายตัวออกไปในรูปของ
พลังงานคล่ืนกระแทก (Shock Wave)

ชนดิและสาเหตกุารระเบิด
 ระเบิดทางกายภาพ (Physical) เกิด

ข้ึนบอย เกดิจากความรอนเผาไหมท่ีบรรจตุางๆ
เชน หมอไอน้ํา ถังแกสอัดความดัน ท่ีเก็บกัก
ไอน้าํ ท่ีบรรจซุึง่อัดแรงดันดวยการใชความรอน
เม่ือแกสหรืออากาศมีแรงดันขางในท่ีบรรจไุดรับ
ความรอนจะขยายตัวจนมีปริมาตรมากวาเดิม
หลายเทาและดันท่ีบรรจุออกมาสูภายนอก

 ระเบิดจากแกสขายตัวจากของเหลว
เดือด (BLEVE; Boiling Liquid, Expanding Vapor
Explosion) เกิดข้ึนเม่ือเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว
ในท่ีบรรจไุดรับความรอนปริมาณมากทําใหเกดิ
ความรอนจัดและมีความดันเพิ่มสูงข้ึนจนเกิน
ความสามารถท่ีชองระบายความดันจะรับได ถงั

บรรจุเร่ิมเสียหาย ในขณะท่ีเชื้อเพลิงท่ีเปนของ
เหลวมีอุณหภูมิสงูกวาจดุเดือดของตัวเองพุงออก
มา จากนัน้ของเหลวเปล่ียนเปนไออยางรวดเร็ว
มีลักษณะเปนกลุมหมอกแพรกระจายไปท่ัว
บริเวณ และเม่ือไอเชือ้เพลิงรวมตัวกบัออกซเิจน
ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมแลวสัมผัสความรอน
กจ็ะจดุติดเปนลูกไฟขนาดใหญ

ระเบิด BLEVE ทําใหนักดับเพลิงและ
ผูประสบเหตุเสียชีวิต ลูกไฟท่ีเกิดข้ึนจะจุดติด
ไอสารเชือ้เพลิงท่ีร่ัวไหลออกมาผสมกบัออกซเิจน
หลายคร้ังจนกวาไอสารจะหมด แรงระเบิดของ
เปลวไฟจะทําใหเศษของถงับรรจกุระเด็นไปไกล
ซึ่งเพิ่มอันตรายข้ึนอีกหลายเทาตัว

ไฟไหมสารเคมี (Chemical Fires)
โดยท่ัวไป ไฟไหมสารเคมีจะเกิดจาก

ปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
 การดูดความรอน (Endothermic)
 การคายความรอน (Exothermic)
การดดูความรอน
เกิดข้ึนเม่ือสารเคมีไดรับความรอนจาก

ภายนอกและทําการดูดซับความรอนไว ความ
รอนดังกลาวจะทําใหเกดิปฏิกริิยาภายใน ความ
รอนสงูข้ึนและมีแรงดันเพิม่ผลักไอสารเชือ้เพลิง
ออกมาในปริมาณมากแลวรวมตัวกบัออกซเิจน
กลายเปนสวนผสมท่ีพรอมจะจุดติดไฟ

การคายความรอน
เปนตรงกนัขามกบัการดูดความรอน สาร

เคมีบางชนดิสรางความรอนข้ึนภายในตัวเองได
โดยไมจําเปนตองใชความรอนจากภายนอก
เพิม่เติม ความรอนท่ีเกิดข้ึนยิ่งมากเทาไหรก็ยิง่
เรงปฏิกิริยาคายความรอน สงผลใหมีแกส (ไอ
สารเชื่อเพลิง) เกิดข้ึนปริมาณมากแลวรวมตัว
กับออกซิเจนกลายเปนสวนผสมติดไฟได
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นอกจากนี ้ไฟไหมสารเคมียงัเกดิไดจาก
ปฏิกิริยา Oxidation เม่ือออกซิเจนรวมตัวทาง
เคมีกบัสารอ่ืนเกดิเปนสวนผสมใหมท่ีลุกไหมได
รวมถงึปฏิกริิยายอยสลายโมเลกลุดวยความรอน
(Pyrolysis) ทําใหของแข็งกลายเปนไอสาร ซึ่ง
เม่ือรวมตัวกบัออกซเิจนและสมัผสัความรอนจะ
ลุกติดไฟหรือเกิดการสันดาปได

ประเภทเพลงิไหม (Class of Fires)
มาตรฐาน NFPA ของสหรัฐอเมริกา แบง

ประเภทของเพลิงไหมตามชนิดของเชื้อเพลิงท่ี
ทําใหเกดิการลุกไหมหรือมีความเกีย่วของโดยตรง
เปน 5 ประเภท (Class) ดังนี้

 Class A Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ประเภทสารประกอบคารบอนท่ีเปนของแข็ง

ไฟประเภทนอกจากจะมีอันตรายจากอัคคีภัย
โดยตรงแลวยงัความเสีย่งดานกระแสไฟฟารวม
อยูดวย จงึตองใชวิธรีะงบัเหตุท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ไดแก หามใชน้ําดับไฟ และตองพยายามตัด
กระแสไฟฟากอนทุกคร้ัง

 Class D Fire เปนเพลิงไหมท่ีเกิดกับ
เชือ้เพลิงท่ีเปนโลหะลุกไหมได เชน ไททาเนยีม
(Titanium) เซอร โคเนี ยม (Zirconium)
แม็กนีเซียม (Magnesium) โซเดียม (Sodium)
ใหความรอนสงูมากและเกดิปฏิกริิยารุนแรงกบัน้าํ
ตองใชผงดับเพลิงชนดิพเิศษท่ีผลิตมาเพือ่ดับไฟ
ประเภทนี้โดยเฉพาะ

 Class K Fire เปนเพลิงไหมเกิดจาก
เชื้อเพลิงท่ีเปนเคร่ืองปรุงอาหาร ไดแก น้ํามัน
ไขมัน เนย ฯลฯ ท้ังท่ีทําจากพืชและสัตว กอนป
1998 ไฟประเภทนี้จัดอยูใน Class B แตหลัง
จากศึกษาตอเนือ่งเปนเวลานานจงึพบวามีความ
แตกตางกนั มาตรฐาน NFPA 10 ฉบบัป 1998
จึงแยกออกเปนประเภท K ตองใชสารดับเพลิง
ชนดิท่ีผลิตออกมาใชงานนีโ้ดยตรง เนือ่งจากไม
สามารถใชสารดับเพลิงClass A-B-C ดับได

ในการแบงประเภทเพลิงไหมตามมาตรฐาน
ยุโรปและออสเตรเลียจะแตกตางสหรัฐอเมริกา

ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 Class A Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง

สารประกอบคารบอนท่ีเปนของแข็ง เชน ไม
เสื้อผา กระดาษ ยาง พลาสติก แตไมรวมถึง
โลหะติดไฟได เม่ือเชื้อเพลิงประเภทนี้ไดรับ
ความรอนชัว่ระยะเวลาหนึง่จะเกดิปฏิกริิยายอย
สลายภายใ นมวลเชื้อเพลิงทําใหเกิดแกสหรือ
ไอสารลอยข้ึนมาผสมกับอากาศ (ออกซิเจน)
กลายเปนสวนผสมท่ีลุกติดไฟได

 Class B Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ท่ีเปนของเหลวไวไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง โดย
ไอสารของเชื้อเพลิงชนิดนี้จะรวมตัวกับอากาศ
(ออกซิเจน) ในอัตราท่ีพอเหมาะข้ึนอยูกับชนิด
ของเชื้อเพลิง จึงจะเปนสวนผสมท่ีจุดติดไฟได
เม่ือสัมผัสความรอน ท้ังนี้ จะไมมีการจุดติดไฟ
เชื้อเพลิงประเภทนี้ในสถานะของเหลว แตจะ
เปนไอท่ีระเหยข้ึนมาสะสมอยูบริเวณผิวหนา
เชื้อเพลิงรวมรวมตัวกับออกซิเจนในอัตราสวน
ท่ีถูกกําหนดไววาสามารถลุกไหมได

 Class C Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ท่ีเปนแกสติดไฟได เชน แกสโพรเพน (แอลพจี)ี

เชน ไม เสื้อผา กระดาษ ยาง พลาสติก แตไม
รวมถึงโลหะติดไฟได เม่ือเชื้อเพลิงประเภทนี้
ไดรับความรอนชัว่ระยะเวลาหนึง่จะเกดิปฏิกริิยา
ยอยสลายภายในมวลเชื้อเพลิงทําใหเกิดแกส
หรือไอสารลอยข้ึนมาผสมอากาศ (ออกซิเจน)
กลายเปนสวนผสมท่ีลุกติดไฟได

 Class B Fire เปนเพลิงไหมเชื้อเพลิง
ท่ีเปนของเหลวหรือแกสไวไฟ อาทิเชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง แกสโพรเพน (LPG) แกสธรรมชาติ
โดยไอสารของเชื้อเพลิงจะรวมตัวกับอากาศ
(ออกซิเจน) ในอัตราท่ีพอเหมาะข้ึนอยูกับชนิด
ของเชือ้เพลิงจงึจะเปนสวนผสมท่ีจดุติดไฟไดเม่ือ
สมัผสัความรอน ท้ังนี ้จะไมมีการจดุติดเชือ้เพลิง
ประเภทนี้ในสถานะของเหลว แตจะเปนไอท่ี
ระเหยข้ึนมาสะสมอยูบริเวณผิวหนาเชื้อเพลิง
รวมตัวกับออกซิเจนในอัตราสวนท่ีถูกกําหนด
ไววาสามารถลุกไหมได

 Class C Fire เปนเพลิงไหมท่ีเกิดกับ
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สายไฟฟา รวมถงึ
ตัวนําตางๆ ท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู โดยตัว
กระแสไฟฟาเปนแหลงจุดติดไฟ ไมใชเชื้อเพลิง
ท่ีลุกไหม สิ่งท่ีเปนเชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้
คือเชือ้เพลิงของไฟ Class A หรือ Class B ดังนัน้



แกสธรรมชาติ โดยแกสจะรวมตัวกับออกซิเจน
ในอัตราสวนท่ีพอเหมาะซึ่งจะติดไฟเม่ือสัมผัส
กับแหลงความรอน

 Class D Fire เปนเพลิงไหมท่ีเกิดกับ
เชือ้เพลิงท่ีเปนโลหะลุกไหมได เชน ไททาเนยีม
(Titanium) เซอร โคเนี ยม (Zirconium)
แม็กนีเซียม (Magnesium) โซเดียม (Sodium)
ใหความรอนสงูมากและเกดิปฏิกริิยารุนแรงกบัน้าํ
ตองใชผงดับเพลิงชนดิพเิศษท่ีผลิตมาเพือ่ดับไฟ
ประเภทนี้โดยเฉพาะ

 Class E Fire เปนเพลิงไหมท่ีเกิดกับ
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สายไฟฟา รวมถงึ
ตัวนําตางๆ ท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู โดยตัว
กระแสไฟฟาเปนแหลงจุดติดไฟ ไมใชเชื้อเพลิง
ท่ีลุกไหม สิ่งท่ีเปนเชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้
คือเชือ้เพลิงของไฟ Class A หรือ Class B  ดังนัน้
ไฟประเภทนอกจากจะมีอันตรายจากอัคคีภัย
โดยตรงแลวยงั ความเสีย่งดานกระแสไฟฟารวม
อยูดวย จงึตองใชวิธรีะงบัเหตุท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ไดแก หามใชน้ําดับไฟ และตองพยายามตัด
กระแสไฟฟากอนทุกคร้ัง

 Class F Fire เปนเพลิงไหมเกิดจาก
เชื้อเพลิงท่ีเปนเคร่ืองปรุงอาหาร ไดแก น้ํามัน
ไขมัน เนย ฯลฯ ท้ังท่ีทําจากพืชและสัตว ตองใช
สารดับเพลิงชนดิท่ีผลิตออกมาใชงานนีโ้ดยตรง
เพราะไมสามารถใชสารดับเพลิง Class A-B-C
ดับได

วิธดีบัไฟ (Extinguishment Methods)
ใชวิธแียกองคประกอบการเกดิเพลิงไหม

ออกมาหนึ่งปจจยัหรือมากกวา ตามทฤษฎีการ
เกดิเพลิงไหมเม่ือตัดองคประกอบออกไป จะไม
เกิดไฟไหมหรือไฟจะดับลงไป ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

 กําจัดความรอน (Removal of the
Heat) โดยการฉีดน้ําเพื่อใหไฟเย็นลง นั่นคือ
ความรอนจะถูกขจดัออกไปดวยน้าํท้ังท่ีฉีดเปน
ลําตรงหรือฝอยน้าํละเอียด เม่ือความรอนลดลง
ก็จะไมมีพลังงานเพียงพอท่ีจะจุดติดสวนผสม

สารเชือ้เพลิงกบัออกซเิจนหรือปฏิกริิยาออกซเิดชัน่
ไดอีกตอไป

 กําจัดเช้ือเพลิง (Removal of the
Fuel) ในทางปฏิบัติแลว การจะกําจัดหรือแยก
เชื้อเพลิงออกจากเพลิงไหมเปนเร่ืองยากและ
เปนอันตรายอยางยิ่ง แตในกรณีเชื้อเพลิงเปน
ของเหลวหรือแกสท่ีอยูในท่ีบรรจหุรือไหลผานทอ
สามารถทําไดโดยการปดวาลวไมใหของเหลว
หรือแกสไหลออกมาทําใหไฟไหมตอเนื่อง หรือ
อีกวิธีหนึ่ง สูบของเหลวเชื้อเพลิงออกไปยังถัง
เปลาท่ีแยกตางหาก เพื่อใหเชื้อเพลิงท่ีกําลังลุก
ไหมหมดไปหรือเหลือนอยลง

 กําจัดออกซิเจน (Removal of the
Oxygen) ออกซิเจนอยูในบรรยากาศรอบๆ จุด
เกิดเพลิงไหมซึ่งจะรวมตัวกับไอสารเชื้อเพลิง
เปนสวนผสมจุดติดไฟทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
ทางเคมี มีการลุกไหมตอเนือ่งและขยายตัวใหญ
ข้ึน การกําจัดหรือแยกออกซิเจนออกไปไมใหมี
การรวมตัวกบัไอสารทําไดดวยการปดคลุมพืน้ท่ี
เพลิงไหมดวยผาคลุมชุบน้ําหรือฝาปดไมให
อากาศ (ออกซิเจน) เขามาเติมไอสารเชื้อเพลิง
รวมถึงใชแกสท่ีหนักกวาอากาศ (ออกซิเจน)
ฉีดคลุมเพลิงไหมเพื่อปองกันออกซิเจนเขามา
เติมสวนผสมเชื้อเพลิง

 ยับย้ังปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี (Stop
the Chemical Chain Reaction) สารดับเพลิง

ประเภทผงเคมีแหงและฮาลอนดับไฟไดดีแมจะ
ไมไดกําจัดความรอน เชื้อเพลิง และออกซิเจน
โดยตรง แตจะไปสรางอนมูุลอิสระเกาะโมเลกลุ
ของสารเชือ้เพลิงทําใหเกดิปฏิกริิยากับเปลวไฟ
การลุกไหมเร่ิมลดลง ท่ีสําคัญคือ การยับยั้ง
ปฏิกิ ริยาลูกโซทางเคมีของเพลิงไหมไมให
ดําเนนิตอไปได ไฟจงึดับลง อธบิายงายๆ อนมูุล
อิสระของสารดับเพลิงบางชนิดจะไปขัดขวาง
กระบวนการลุกไหมไมใหดําเนนิตอไปตามปกติ
แตจะทําใหชาลงหรอหยุดชะงักไป ในท่ีสุดก็จะ
ไมมีปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีแลวไฟจะหยุดการ
ลุกไหมแลวมอดดับไป

สารดบัเพลงิ (Extinguishing Agents)
น้ํา (Water)
น้าํดับไฟดวยวิธทํีาความเยน็เชือ้เพลิง ท่ี

เปนของแข็งและของเหลวพรอมกบัลดอุณหภูมิ
ของเปลวไฟ รวมท้ังสลายออกซเิจนใหเจอืจางลง
น้ําใชดับไฟ Class A ไดดี ใชดับไฟ Class B ใน
ลักษณะของการทําความเยน็ในระยะท่ีเหมาะสม
สําหรับไฟ Class D ใชไดอยางจํากดัและตองใช
ความระมัดระวัง แตไมแนะนําใหใช ดับไฟ
Class C เนื่องจากน้ําเปนตัวนําไฟฟา

คณุสมบัตทิางกายภาพของน้าํ
 กลายเปนน้ําแข็ง (จุดเยือกแข็ง) ท่ี

อุณหภูมิ 32  Fํ (0  Cํ)
 กลายเปนไอ (จุดเดือด) ท่ีอุณหภูมิ

212  Fํ (100  Cํ)
 น้าํมีน้าํหนกั 1 กโิลกรัม (2.2 ปอนด)

ตอปริมาตร 1 ลิตร หรือ 3.77 กิโลกรัม (8.34
ปอนด) ตอปริมาตร 1 แกลลอน

 มีความตึงผิวสูง
 เปล่ียนรูปรางไปตามภาชนะบรรจุ
 จําเปนตองใชกําลังในการผลักดันน้ํา

ใหเคล่ือนท่ีในแทบทุกกรณี
 ขยายตัวได 1,750 เทา เม่ือกล่ันตัว

เปนไอน้ํา
ขอดขีองน้าํในการใชดบัเพลงิ
 หาไดงายและมีมากในธรรมชาติ

Dry Powder DischargePotassium Fire



 ดูดซับความรอนได ดีและทําได ใน
ปริมาณมาก

 สามารถใชกบัสารดับเพลิงท่ีออกแบบ
มาเปนพเิศษได

 มีคาใชจายในการใชงานตํ่าเม่ือเทียบ
กบัสารดับเพลิงอ่ืนๆ เชน ผงเคมีแหง โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด

 หากมีการวางแผนลวงหนาท่ีดี การ
ใชน้าํดับเพลิงสามารถทําไดงาย  ปลอดภัย และ
ใหประสิทธิภาพสูง

ขอดอยของน้าํในการใชดบัเพลงิ
 หากกลายเปนน้ําแข็ง ไมสามารถใช

ดับไฟได
 เปนตัวนําไฟฟา
 มีความตึงผิวสูง ไมสามารถรองรับ

หรือหอหุมสิ่งใดได

 เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารเคมีบาง
ชนิด ทําใหมีความรอนสูงและไอสารพิษ

 มีน้ําหนักมากเม่ือเทียบปริมาตรกับ
สารดับเพลิงชนิดอ่ืน เคร่ืองดับเพลิงชนิดบรรจุ
น้ําปริมาตรเทากันจะหนักกวาเคร่ืองดับเพลิง
ชนิดอ่ืน ทําใหใชงานลําบากและเปลืองแรง

 ดวยตัวของมันเอง ไมสามารถดับไฟ

คุณสมบัติทางการภาพในการดูดซับ
ความรอนและการขยายตวัของน้าํ

 น้าํแตกตางจากสารดับเพลิงชนดิอ่ืนๆ
ท้ังผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด และสาร
สะอาดตรงท่ีน้าํสามารถดูดซบัความรอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปริมาณมากในแตละคร้ัง

 น้ําใชพลังงานความรอน 1150 BTU
(289.8 กิโลแคลอรี) เพื่อทําใหน้ํา 1 ปอนดท่ี
อุณหภูมิ 32  ํF (0  ํC) กลายเปนไอท่ีอุณหภูมิ
212  Fํ (100  Cํ)

 เม่ือน้ํากลายเปนไอจะมีการขยายตัว
ในอัตรา 1750 ตอ 1 โดยปริมาตร

 เม่ือน้ําถูกทําใหเปนฝอยละเอียด เม็ด
น้ําขนาดเล็กจะทําใหกระบวนการถายเทความ
รอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

วิธีใชน้ําดับไฟ Class A
 การฉีดน้ําลําตรงท่ี มีประสิทธิภาพ

เปนสิ่งจําเปนขณะดับไฟ Class A
 เชื้อเพลิง Class A มักไมลอยข้ึนมา

เหนือผิวน้ําเหมือนเชื้อเพลิง Class B แตตอง
ระวังอยาใหอุปกรณเสียหายหรือเกิดฝุนฟุ ง
กระจายเนือ่งจากการฉีดน้าํผิดรูปแบบ

 ตองมีการฉีดน้ําเก็บกวาดพื้นท่ีเพื่อ
ยืนยันวาไฟดับสนิทแลว

 เชื้อเพลิง Class A บางชนิดและบาง
รูปแบบ เชน ยางรถยนต มวนกระดาษแผนใหญ
ชิ้นไมเรียงเปนชั้น ฯลฯ ใชน้ําทําลายยากมาก

โฟมดับเพลิง (Fire Foam)
โฟมดับเพลิงแบงออกเปน 2 ชนดิ ไดแก

โฟมเคมี (Chemical Foams) และ โฟมทางกล
(Chemical Foams)

Class B ไดในแทบทุกกรณี
 น้ําจะทําใหไฟไหมน้ํามันเชื้ อเพลิง

ลุกลามและขยายตัว
 การใชน้ําดับไฟจะทําใหเพิ่มปริมาณ

วัตถอัุนตรายท่ีตองกาํจดัท้ิง
 เม่ือใชกับเชื้อเพลิงของเหลวท่ีมีจุด

วาบไฟและความหนดืสงู เชน แอสฟลต จะทําให
เกิดฟองและหกลนเลอะเทอะ

 ดวยตัวของมันเองตามลําพัง น้ําไม
สามารถแทรกตัวลงไปดับไฟท่ีแกน (Deep
Seated) ของเชื้อเพลิงชนิดของแข็งได ทําให
เกิดการสูญเปลาและประสิทธิภาพดับไฟลดลง

 หากมีการฉีดน้ําควบคูไปกับการฉีด
สวนผสมโฟม น้ําอาจไปรบกวนหรือทําลาย
ฟองโฟมท่ีคลุมเชือ้เพลิงไวและทําใหไอสารไวไฟ
ระเหยข้ึนมาจดุติดไฟไดอีก

Foam Application



โฟมเคมี (Chemical Foams)
โฟมเคมี ปจจุบันมีใชนอยและหายาก

สวนใหญนยิมใชโฟมทางกล (Chemical Foams)
โฟมเคมีอาศัยปฏิกริิยาเคมีระหวางวัสดุสองชนดิ
ในการสรางชัน้โฟมครอบคลุมผิวหนาเชือ้เพลิง
ของเหลวไวไฟและปดทับไอสารไวดานลาง

ตัวอยางโฟมเคมีท่ีพอจะพบเห็นไดคือ ถงั
ดับเพลิงยกห้ิวชนดิโฟมรุนเกาท่ีมีโครงสรางภายใน
แบบเดียวกับเคร่ืองดับเพลิงชนิดกรดโซดา
(Soda-acid Fire Extinguishers) เม่ือจับเคร่ือง
ดับเพลิงพลิกหัวกลับ ชองดานนอกท่ีบรรจุสวน
ผสมโซเดียมไบคารบอเนตกับน้ํายาสรางโฟม

เคล่ือนไหวไปตามผิวหนาเชื้อเพลิง มาตรฐาน
NFPA ฉบบัลาสดุระบใุหยกเลิกการใชงานเคร่ือง
ดับเพลิงท่ีบรรจุโฟมเคมีในลักษณะดังกลาว

โฟมทางกล (Chemical Foams)
โฟมทางกลหมายถึง โฟมท่ีตองใชกําลัง

ทางกลในการฉีดอากาศเขาในสวนผสมเพื่อ

ทําใหโฟมขยายตัวและเกิดฟองข้ึนมา ตัวอยาง
โฟมชนิดนี้ เชน โฟมโปรตีน (Protein Foam)
โฟมฟลูออโรโปรตีน (Fluoroprotein Foam) โฟม
สรางฟลมน้ํา (AFFF; Aqueous Film Forming
Foam) โฟมฟลูออโรโปรตีนสรางฟลมน้าํ (FFFP
Film Forming Fluoroprotein Foam) โฟมสราง
ฟลมน้ําชนิดแอลกอฮอล (Alcohol Type AFFF)
โฟมฟลูออโรโปรตีนสรางฟลมน้าํชนดิแอลกอฮอล
(Alcohol Type FFFP) โฟมอัตราการขยายตัว
ปานกลางและสูง (Mid Expansion Foam and
High Expansion Foam) โฟมชนดิตางๆ ดังกลาว
จาํหนายในรูปอัตราสวนผสม (Concentration)
ซึ่งหมายถึงชนิดของโฟมแบงตามอัตราสวนท่ี
ตองใชในการผสมน้ําเพื่อทําใหเปนสารละลาย
โฟมใชดับไฟ (Foam Solution) โดยตัวเลขอัตรา
สวนผสมโฟมมีหลายอัตรา เชน 6% 3% 3-6%
และ 1% บอกใหรูวาจะตองใชโฟมปริมาณกี่
เปอรเซ็นตผสมน้ําเพื่ อสรางสารละลายโฟม
ตัวอยาง ในสวนผสม 100 สวน ถาเปนโฟม 6%
ตองใชเนือ้โฟม (น้าํยาโฟม) 6 สวน ผสมน้าํ 94
สวน จึงจะไดสารละลายตามสูตรท่ีกําหนดไว

โฟมโปรตีน (ชนิดสวนผสม 3%หรือ
6%) ทําจากน้ํายาสรางโฟมและโปรตีนท่ียอย
สลายแลว มีใชงานต้ังแตเม่ือทศวรรษ 1940
หรือ 75 ปท่ีแลว ใหการปองกันการลุกติดไฟ
ข้ึนมาใหมไดดีมาก เนื่องจากโฟมสามารถคลุม
ผิวหนาวัตถุรอนไดอยางม่ันคง ขอเสียบาง
ประการของโฟมโปรตีนคือ ไมสามารถแยกตัว
ออกจากสารไฮโดรคารบอนไดเม่ือจมอยู ใต
ผิวหนาของเหลวเชื้อเพลิง ไมมีประสิทธิภาพ
ดับเพลิงไหมเกดิเชือ้เพลิงชนิดโพลารโซลเวนท
(ละลายในน้ําได) เชน แอลกอฮอลหรือสวน
ผสมไฮโดรคารบอนกบัสารตัวทําละลาย และไม

จะผสมกบัของเหลวท่ีอยูในชองดานในซึง่เปนสาร
ละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต การผสมตัวของสาร
ท้ังสองชองจะทําใหเกดิปฏิกริิยาเคมีสรางแรงดัน
ขับสารดับเพลิงออกมาเปนโฟมดับเพลิง โฟม
ชนิดนี้มีความม่ันคงแตไมมีการสรางชั้นฟลม
คลุมผิวเชื้อเพลิง ดังนั้นโฟมจึงจึงไมสามารถ



สามารถเคล่ือนตัวไปบนผวิหนาเชือ้เพลิงของ
เหลวไดดี

โฟมฟลูออโรโปรตีน ผลิตจากกรรมวิธี
เดียวกบัโฟมโปรตีนแตเติมสารฟลูออโรลดความ
ตึงผวิของน้าํเพือ่สรางชัน้ฟลม (Fluorochemical
Surfactant) ลงไป ซึ่งทําใหเพิ่มคุณสมบัติการ
แยกตัวจากของเหลวเชื้อเพลิงไดดีข้ึน อีกท้ัง

ปองกันการกลับมาลุกติดไฟใหมไดดี โดยมี
จาํหนาย ท้ังชนดิอัตราสวนผสม 3% x 6% (3%
สําหรับใชดับไฟไฮโดรคารบอน 6% สําหรับใช
ดับไฟโพลารโซลเวนท) และชนดิอัตราสวนผสม
3% x 3%

โฟมฟลูออโรโปรตีนสรางช้ันฟลม
(FFFP; Film Forming Fluoroprotein Foam)
พื้นฐานเปนโฟมโปรตีน แตสามารถสรางชั้น
ฟลมคลุมเชื้อเพลิงไดเหมือนโฟม AFFF

โฟมอตัราขยายตวัปานกลาง (Medium
Expansion Foam) ทําจากสารลดความตึงผิว
ของน้าํท่ีไมมีสวนผสมของสารฟลูออโรคารบอน
โดยจะมีการขยายตัวจากการใชอุปกรณพิเศษ
เพื่อใหมีฟองโฟมมากข้ึน โดยท่ัวไป โฟมชนิดนี้
ไมสามารถสรางชั้ นฟลมคลุมเชื้ อเพลิงและ
ออนไหวและสลายตัวงายเม่ือกระทบกับมวล
ความรอนและแรงลมขณะใชดับไฟ อาจทําให
ประสิทธภิาพลดลง

โฟมอตัราขยายตวัสงู  (High Expansion
Foams) ลักษณะเหมือนกับโฟอัตราขยายตัวตํ่า
แตใชอุปกรณเพิม่อัตราการขยายตัวแตกตางกนั
โฟมชนิดนี้ใชดับไฟ Class A และไฟอาคารท่ี
ขาดแคลนน้ําดับเพลิงโดยใชวิธีปลอยฟองโฟม
ใหทวมบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม

ทฤษฎีการดบัไฟของโฟม
โฟมทางกลทัง้หมดจะดับไฟดวยกระบวนการ

ทางกายภาพ โฟมจะขยายตัวคลุมผิวหนาเชื้อ
เพลิงเหมือนผาหมปองกนัไมใหไอสารเชือ้เพลิง
ระเหยข้ึนมาผสมกบัอากาศ (ออกซเิจน) กลาย
เปนสวนผสมติดไฟได ขณะท่ีสวนผสมโฟม เม่ือ
รวมตัวกับน้าํกอนจะเกดิการขยายตัวหรือสราง
ชัน้ฟลมจะใหความเยน็ทําการลดอุณหภูมิเพลิง
ไหมลง สาํหรับการคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงเปนการ
แยกเชื้อพลิงออกจากอากาศ ทําใหการลุกไหม
มีแนวโนมลดลงหรือเกิดยากข้ึน

โฟมเปนสารดับเพลิงชนิดเดียวเทานั้น
ท่ีใชกบัเชือ้เพลิงชนดิของเหลวไวไฟเพือ่ปองกนั
การลุกติดไฟโดยการปดคลุมไมใหไอสารของ
ของเหลวเชื้อเพลิงลอยข้ึนมารวมตัวกับอากาศ
แตดวยตัวของมันเองตามลําพังมีประสิทธิภาพ
นอยในการดับไฟเกิดจากแกส ไฟเกิดจากของ
เหลวไวไฟท่ีมีความดัน รวมถงึไฟสามมิติท่ีไหม
ของเหลวไวไฟขณะมีการไหลออกจากท่ีบรรจหุรือ
เคร่ืองจักร ในการดับไฟ Class A สารลดความ
ตึงผิวของน้ํา (Surfactants) ท่ีมีอยูในโฟมจะ
ทําใหสารละลายโฟมซึมผานของแข็งไดดีข้ึน
(ผิวหนาของน้ําออนตัวลงและชําแรกลงไปใน
ตัวเชื้อเพลิงจนถึงแกนกลางไดงายข้ึน) ลดการ
สญูเสยีจากการไหลลนและทําความเยน็ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม

ท้ังนี้ หากตองการใหโฟมทางกลดับไฟ
ไดดี ตองผสมน้ําใหถูกตองตามชนิดของอัตรา
สวนผสมโฟมหรือน้าํยาโฟม ฉีดสารละลายโฟม

สามารถลอยตัวและเคล่ื อนท่ี ไปบนผิวหนา
เชือ้เพลิงไดดีกวาโฟมโปรตีนธรรมดา

โฟมสรางฟลมน้ํา (AFFF) เปนโฟม
สังเคราะหไมใชโฟมโปรตีน จึงขาดคุณสมบัติ
ความม่ันคงและเหนียวแนนไป สวนประกอบ
ของโฟมสวนใหญทําจากสารฟลูออโรลดความ
ตึงผวิของน้าํเพือ่สรางชัน้ฟลม โดยเม่ือฟองโฟม
แตกและสูญเสียน้าํไป มันจะกอตัวเปนชัน้ฟลม
เคลือบผวิหนาของเหลวเชือ้เพลิงเปนบริเวณกวาง
ปดคลุมไอสารไวไมใหระเหยข้ึนมารวมตัวกับ
ออกซิเจนกลายเปนสวนผสมลุกติดไฟ

โฟมสรางฟลมน้ําชนิดแอลกอฮอล
(Alcohol Type AFFF) พื้นฐานเปนโฟม AFFF
แตเติมสารโคโพลีเมอร (Copolymer) ลงไป สาร
ชนิดนี้จะทําปฏิกิริยากับของเหลวเชือ้ท่ีผสมน้ํา
(สารโพลารโซลเวนทและสารผสมไฮโดรคารบอน
กับโพลารโซลเวนทท่ีมีโพลารโซลเวนทผสมอยู
ต้ังแต 10% ข้ึนไป) แลวสรางเยือ้โพลิเมอรข้ึนมา
ท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงกัน้ระหวางเชือ้เพลิงกบัสวนผสม
ไอสารเชือ้เพลิงกบัอากาศ (ออกซเิจน) ท่ีอยูขาง
บน เปนการจํากัดปริมาณไอสารเชื้อเพลิงท่ีจะ
ระเหยข้ึนไปผสมกับอากาศกลายเปนสวนผสม
ลุกติดไฟ ทําใหไฟไมขยายตัว ฟองโฟมท่ีไดจาก
Alcohol Type AFFF ใหความเหนียวแนนและ



ดวยอุปกรณมีประสทิธภิาพและฉีดคลุมเชือ้เพลิง
อยางถูกตอง เหมาะสม และท่ัวถึง

อัตราสวนผสมโฟมท่ีระบหุมายถงึปริมาณ
โฟม (คิดเปน %) ท่ีจะใชผสมกับน้ําเพื่อสราง
สารละลายโฟมเพื่อใชดับไฟ โฟม 6% ตองใช
โฟม 6 แกลลอน ตอน้ํา 94 แกลลอน โฟม 3%
ใชโฟม 3 แกลลอนผสมน้ํา 97 แกลลอนจึงจะ
ไดสวนผสมโฟมหรือสารละลายโฟมท่ีมีคุณภาพ
หากผสมผิดอาจทําใหโฟมดอยคุณสมบัติหรือ
สิ้นเปลืองโดยไมจําเปน เชน ผสมโฟม 6% กับ
น้าํ 97 แกลลอนจะไดโฟมออนเกนิไป หรือผสม
โฟม 3% กับน้ํา 94 แกลลอน จะไดสารละลาย
โฟมท่ีขนเกินไป

สาํหรับวิธกีารผสมโฟมมีอยูดวยกนัหลาย
วิธี เชน ใชตัวดูด ถังไดอะแฟรม ตัวผสมขาง
เคร่ืองสบูน้ําท่ีกําหนดสวนผสมไวลวงหนา รวม
ถึงถังดับเพลิงชนิดยกห้ิวบรรจุโฟมท่ีผสมตาม
อัตราสวนท่ีกําหนดไวแลว

ในการฉีดโฟมออกไปดับไฟใชวิธฉีีดอากาศ
ไปยงัสารละลายโฟมดันใหพุงไปท่ีไฟเพือ่ปกคลุม
ผิวหนาเชือ้เพลิง สําหรับอัตราการขยายตัวของ
โฟมมีดังนี้ โฟมอัตราขยายตัวตํ่า (โฟม โปรตีน
ฟลูออโรโปรตีน AFFF และ FFFP) อยูท่ี 10: 1
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางอยูท่ี 20-100: 1
โฟมอัตราขยายตัวสงูอยูท่ี 100-1000: 1

โฟมอัตราขยายตัวตํ่าใชไดกับท้ังหัวฉีด
มีรูอากาศ (Air Aspirating Nozzles) และไมมี
รูอากาศ (Non-air Aspirating Nozzles) โฟม
อัตราขยายตัวปานกลางใชกับหัวฉีดมีรูอากาศ

ออกแบบพิเศษมีตะแกรงและตัวกั้นเพื่อทําให
โฟมมีอัตราขยายตัวสูงข้ึน (มีฟองเพิม่ข้ึน) โฟม
อัตราขยายตัวสงูจะใชน้าํหรืออากาศชวยดันฟอง
โฟมออกจากเคร่ืองกําเนิดโฟมเพื่อใหไดอัตรา
ขยายสงูสดุ

โฟมบรรจุ ในถังดับเพลิงยกห้ิ วหรือ
ลอเล่ือนใชหัวฉีดมีรูอากาศโดยท่ีปลายสุดของ
หัวฉีดมีรูดูดอากาศเขามาชวยดันฟองโฟมและ
มีตระแกรงกั้นฟองโฟมท่ีฉีดออกไปเพื่อใหฟอง
โฟมขยายตัวหรือเพิ่มปริมาณใหมากข้ึน

คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide)
คารบอนไดออกไซดเปนแกสสามัญ มีอยู

ท่ัวไป เม่ืออยูภายใตอุณหภูมิและความดันจะมี
สถานะเปนของเหลว หนกักวาอากาศ 1.5 เทา

จะกลายเปนของแข็งเม่ืออยูในอุณหภูมิ - 79  Fํ
(-61.6  Cํ)

ปกติท่ัวไป คารบอนไดออกไซดใชดับไฟ
Class A (จํากัดชนิดเชื้อเพลิง) Class B และ
Class C ใชวิธีเขาแทนท่ีหรือกําจัดออกซิเจน
เพือ่ลดการสนัดาปทําใหไฟมอดลงและดับลงไป
รวมท้ังลดอุณหภูมิ เชื้อเพลิง แมจะทําไดอยาง
จาํกดักต็าม

ขอดขีองคารบอนไดออกไซด
 ขยายตัวสงู คารบอนไดออกไซดเหลว

1 ปอนด เปล่ียนสถานะเปนแกสได 8 ลูกบาศก
ฟุต (ถังดับเพลิงยกห้ิวคารบอนไดออกไซด 20
ปอนด ไดแกสคลุมพืน้ท่ีไฟ 160 ลูกบาศกฟตุ)

 มีความพรอมตลอดเวลาท่ีจะเปล่ียน
สถานะจากของเหลวกลายเปนแกส

 มีแรงดันของตัวเอง
 ไมเปนตัวนําไฟฟา
ขอดอยของคารบอนไดออกไซด
 มีความเปนพษิ แมในปริมาณเล็กนอย
 ละลายน้ําได
 ดับไฟ Class A ไดจาํกดั และอาจไมได

ผลกับเชื้อเพลิงบางชนิด

Carbondioxide Discharge



สารประกอบฮาโลจิเนต (Halogenated
Fire Extinguishing Agents)

สารประกอบฮาโลจิเนตหรือท่ีรูจักกันดี
ในชื่อ “ฮาลอน” (Halon) ถูกนํามาใชดับเพลิง
ต้ังแตป 1900 หรือรอยปเศษมาแลว จาก 10
ชนิดท่ีนํามาใชงาน มี 2 ชนิด ไดรับความนิยม
แพรหลายท่ีสดุต้ังแตชวงทศวรรษ 1970 ไดแก
Halon 1301 และ Halon 1211ตัวเลขหลังคําวา
Halon ระบจุาํนวนอะตอมของสารท่ีผสมกนัเปน
ฮาลอนซึง่หนวยวิศวกรรมของกองทัพบกสหรัฐฯ
คิดคนข้ึนเพือ่อธบิายองคประกอบและคุณสมบติั
ของสารดับเพลิงชนิดนีใ้หเขาใจงาย

สารฮาลอนแตละชนดิมีสตูรผสมไมเหมือน
กนั แยกแยะโดยตัวเลขท่ีเรียงกนัอยูดานหลังซึง่
บอกจาํนวนอะตอมของสารท่ีผสมอยูตามลําดับ
จากหนาไปหลังดังนี้ คารบอน (C) ฟลูออรีน
(FL) คลอรีน (CL) โบรมีน (BR) และไอโอดีน
(I) ตัวอยางเชน

 สารบรอโมไตรฟลู ออโรมี เธน
(Bromotrifluoromethane) คือ Halon 1301
ประกอบดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 3
อะตอม คลอรีน 0 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม
ไอโอดีน 0 อะตอม

 สารบรอโมคลอโรไดฟลอูอโรมเีธน
(Bromochlorodifluoromethane) คือ Halon
1211 ประกอบดวย คารบอน 1 อะตอม
ฟลูออรีน 2 อะตอม คลอรีน 1 อะตอม โบรมีน
1 อะตอม ไอโอดีน 0 อะตอม

 สารบรอโมคลอโรมีเธน (Bromo-
chloromethane) คือ Halon 1011 ประกอบ
ดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม
คลอรีน 1 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน
0 อะตอม

 สารคารบอนเตตระคลอไรด (Car-
bon Tetrachloride) คือ Halon 1040 ประกอบ
ดวย คารบอน 1 อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม

คลอรีน 4 อะตอม โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน
0 อะตอม

 สารเมธลิโบรไมด (Methylbromide)
คือ Halon 1001 ประกอบดวย คารบอน 1
อะตอม ฟลูออรีน 0 อะตอม คลอรีน 0 อะตอม
โบรมีน 1 อะตอม ไอโอดีน 0 อะตอม

ตัวเลขหลัง Halon แสดงจํานวนของสาร
ประกอบ ปกติมี 5 หลัก แตหากเลขหลักทาย
เปน 0 (ไมมีอะตอม) ตัดออกเหลือเพยีง 4 หลัก

สารฮาลอนแตละชนิดมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัว ท้ังในเร่ืองของความดัน จดุเดือด ความ
ถวงจําเพาะ ฯลฯ แตท่ีคลายกันคือ ฮาลอนทุก
ชนดิจะแตกตัวเม่ือสมัผสัความรอนหรือเปลวไฟ
ท่ีอุณหภูมิ 900  Fํ (482  Cํ)

ทฤษฎีการดบัไฟของฮาลอน
ฮาลอนดบไฟโดยการขัดขวางปฏิกิริยา

ลูกโซทางเคมีของเพลิงไหม มีการทํางานทาง
เคมีภายในแทนท่ีจะเปนทางกายภาพภายนอก
เหมือนน้าํหรือโฟม จริงๆ แลว การทําลายลูกโซ
ปฏิกริิยาทางเคมียังไมเปนท่ีเขาใจอยางแจมชดั
นัก โดยท่ัวไป เปนท่ีรับรูกันวา เม่ือโบรมีนถูก
ปลอยออกมาขณะสารฮาลอนสลายตัวในกองไฟ
โบรมีนจะทําลาย “อนุมูลอิสระทีส่รางออกซิเจน”
ซึ่งทําใหเกิดการกระบวนการลุกไหมตอเนื่อง
จากนั้นโบรมีนจะถูกปลอยออกมาเพิ่มเติมเพื่อ
ใชในกระบวนการสลายปฏิกิริยาลูกโซทางเคมี
พูดงายๆ อะตอมของโบรมีนจะทําใหปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น (ดึงออกซิเจนมารวมตัวกับไอสาร

เชื้อเพลิง) ในกระบวนการเผาไหมลดลงซึ่งสง
ผลใหลูกโซปฏิกริิยาเคมีท่ีทําใหไฟไหมตอเนือ่ง
ถูกทําลายลงไป

เนื่องจากสารฮาลอนโดยเฉพาะ Halon
1301 (Bromotrifluoromethane) และ Halon
1211 (Bromochlorodifluoromethane) ถกูระบุ
เปนสารทําลายชัน้โอโซนจากพธิสีารมอนทรีออล
(Montreal Protocol) วาดวยสิง่แวดลอม และกฎ
ขอบังคับในหลายประเทศ มาตรฐาน NFPA 10
และ NFPA 12A จึงออกขอกําหนดพิเศษใหทํา
การเรียกคืนสารเหลานีเ้พือ่ปองกนัการปลอยสู
บรรยากาศภายใตการจัดเก็บและไมไดใชงาน

จดุแข็งของสารฮาลอนในการดับไฟคือไม
ตองทําความสะอาดหลังจากใชงานในบางสภาพ
พืน้ท่ี เชน หองอิเล็กทรอนกิส หองจดัเกบ็ขอมูล
เคร่ืองยนตเคร่ืองบินไอพน อุปกรณตรวจวัด
สายตาดวยเทคโนโลยชีัน้สงู หากใชสารดับเพลิง
ชนดิอ่ืนไมวาจะเปนน้าํหรือผงเคมีแหง อาจเกดิ
ความเสยีหายแกทรัพยสนิ เม่ือเปรียบกนัปอนด
ตอปอนด สารฮาลอนท่ีบรรจุในเคร่ืองดับเพลิง
ชนิดยกห้ิวไมเคยสงผลกระทบตอวัสดุอุปกรณ
มากกวาสารดับเพลิงท่ัวไปท่ีใชดับไฟ Class B
และ Class A

สารทดแทนฮาลอน (Halon Replacement)
นบัต้ังแตสารฮาลอนถกูข้ึนบญัชเีปนสาร

ทําลายชั้นโอโซน ผูผลิตตางๆ ก็เร่ิมคนหาสาร
ทดแทน Halon 1301 และ Halon 1211 ซึ่ง
ไดผลิตภัณฑใหมหลายชนิด แตท่ีบรรจุในถัง
ดับเพลิงสาํหรับฉีดดับไฟมี 2 ชนดิท่ีไดรับความ
นิยมแพรหลาย ไดแก FE-36 และ Halotron I
ซึง่ดับไฟดวยการทําความเยน็เชือ้เพลิงเปนหลัก
สําหรับชนิดใชติดต้ังเปนระบบฉีดทวมหองท่ี
เรียกวา “Flooding Agents” มีใหเลือกมากมาย
หลายชนิดในเวลานี้ซึ่งท้ังหมดเปนไปตามขอ
กําหนดคุณสมบัติการติดต้ังและการใชงานใน
มาตรฐาน NFPA 2001

Halon 1301

Halon Replacement



สารทดแทนฮาลอนนิยมเรียกกันในชื่อ
“สารสะอาด” (Clean Agent) ใหประสทิธภิาพ
และความสะอาดในการดับไฟเทียบเทาฮาลอน
แตเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม ไมทําลายชัน้โอโซน
และไมทําใหโลกรอน ปจจบุนัมีจาํหนายมากมาย
หลายชนิดและหลายชื่อการคา เชน FM-200,
Novec 1230, FE-25 (ECARO 25) และรวมถงึ

รูปแบบฝอยน้าํได ท้ังนี ้จะตองผานการทดสอบ
การนําไฟฟาตามมาตรฐาน UL ซึ่งกําหนดใหมี
คาการนําไฟฟา 1 microseimen หรือนอยกวา
ตามขอบงัคับในมาตรฐาน NFPA 10 จงึจะไดรับ
การข้ึนบญัชเีปนเคร่ืองดับเพลิงท่ีสามารรถใชดับ
ไฟ Class C ได

ผงเคมีแหง (Dry Chemical)
ผงเคมีแหงเปนสารดับเพลิงมีคุณสมบัติ

พิเศษไมเหมือนใคร ในการดับไฟ Class B ผง
เคมีมีความสามารถสงูในการลมเปลวไฟไดดีกวา

สารชนิดอ่ืน เม่ือเปรียบกันปอนดตอปอนด ผง
เคมีแหงมีประสิทธิภาพเหนือกวาในการดับไฟ
Class B หากใชงานอยางถูกวิธี

ผงเคมีแหงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
(Monoammonium phosphate) มีคุณสมบติัดับ
ไฟ Class B ไดดี และยังมีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟ Class A อีกดวย

ผงเคมีแหงใชดับไฟมาต้ังแตตนทศวรรษ
1900 หรือเม่ือรอยกวาปกอน ในชวงแรกๆ ของ
การพัฒนา พบวาสารโซเดียมไบคารบอเนต
(Sodium bicarbonate) มีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟท่ีเกดิจากของเหลวไวไฟ เม่ือเทียบกบั
สารชนิดอ่ืน ซึ่งก็ยังใชกันมาจนถึงปจจุบัน ใน
ชวงทศวรรษ 1960 หรือเม่ือราวหาสิบกวาป
กอนไดมีการพัฒนาผงเเคมีแหงตัวใหมไดแก
โปแตสเซยีมไบคารบอเนต (Potassium bicar-
bonate) หรือท่ีเรียกวา Purple-K ซึง่เปนผงเคมี
แหงเคลือบซิลิคอนในกระบวนการผลิตเพื่อให
สามารถดับไฟรวมกบัโฟมโปรตีนได และพฒันา
สารโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเพื่อใหสามารถ
ดับไดท้ัง Class A, B และ C รวมถึงผลิตสาร
โปแตสเซียมคลอไรด (Super K) และอีกชนิด
หนึ่งคือ ผงเคมีแหงท่ีมีพื้นฐานเปนสารยูเรีย-
โปแตสเซยีม (Urea-potassium) หรือ Monnex
ท้ังนี ้โปแตสเซยีมคลอไรดและ Monnex ไมคอย
ไดรับความนิยมมากนกัในตลาดสหรัฐอเมริกา

ทฤษฎีการดบัไฟของผงเคมแีหง
สาํหรับไฟ Class B ผงเคมีแหงจะแตกตัว

เปนอนภุาคทําการดับไฟ ในทางทฤษฎี อนภุาค
สารเคมียิง่เล็กเทาไหรกย็ิง่ใหประสทิธภิาพดับไฟ
สูงข้ึนเทานั้น โดยเฉล่ียแลวอนุภาคท่ีดับไฟไดดี
มีขนาด 20-25 ไมครอน อนภุาคท่ีเล็กกวานีจ้ะ
จบัตัวเปนกอนงายและในทางปฏิบติันาํมาใชกบั
เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวไมได ท้ังนี้ ผงเคมีแหงท่ีมี
จําหนายท่ัวไปในปจจุบัน เม่ือแตกตัวจะให
อนุภาคขนาดเฉล่ีย 10-75 ไมครอน ความ
สัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับประสิทธิภาพ
ดับไฟบงบอกใหรูวาขนาดพื้นท่ีผิวหนาผงเคมี
แหง มีความสําคัญอยางยิ่งในการดับไฟ

นอกจากนี้ ผงเคมีแหงยังดับไฟดวยวิธี
ปดคลุมไฟเพื่อทําใหมอด (Smothering) โดย
การสลายปฏิกิริยาเคมีท่ีทําใหเร่ิมมีเปลวไฟ
(Flame Front) แลวสรางคารบอนไดออกไซดข้ึน
มาในปริมาณไมมากมายนักเม่ือเทียบกับการ
เกดิจากปจจยัอ่ืนแตเพยีงพอสาํหรับดับเปลวไฟ

การทําความเยน็กเ็ปนยงัวิธหีนึง่ท่ีผงเคมี

แกสเฉ่ือย อาทิ Inergen, IG-100 (Nitrogen)
เปนตน และเนื่องจากสารดับเพลิงประเภทนี้
เกอืบท้ังหมดฉีดออกมาดับไฟในสถานะแกส จงึ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “สารดับเพลิงชนิดแกส”
(Gaseous fire suppression Agents)

ฝอยนํ้าละเอียด (Water Mist)
เคร่ืองดับเพลิงฝอยน้าํละเอียดใชน้าํบริสทุธิ์

(De-ionized Water) ซึ่งไดจากกระบวนการ
สลายไอออนของแรธาตุท่ีประกอบอยูในน้าํออก
ไป ฉีดเปนฝอยละเอียดเพื่อดับไฟ ออกแบบมา
เพื่อใชเปนสารทดแทนฮาลอนชนิดหนึ่ง นิยม
ใชในพื้นท่ีไมตองการการปนเปอน โดยไมตอง
เสียคาใชจายราคาแพงจากการใชสารทดแทน
ฮาลอนชนิดอ่ืน

เคร่ืองดับเพลิงฝอยน้ําละเอียดใชหัวฉีด
มุมกวางท่ีออกแบบพเิศษสามารถฉีดน้าํออกมา
เปนเม็ดน้าํขนาดเล็กมาก นุมนวล และควบคุม

Novec 1230

Novec 1230 Discharge

Water Mist

Clean Agent Discharge



แหงใชในการดับไฟ เม่ือไอน้ํากอตัวข้ึนขณะผง
เคมีแหงแตกตัวและอนุภาคท่ีเปนของแข็งทํา
หนาท่ีเปนตัวกั้นระหวางผิวหนาเชื้อเพลิงและ
ความรอนท่ีเพลิงไหมแผรังสีออกมา ปองกัน
ไมใหความรอนสัมผัสเชื้อเพลิงท่ีจะทําใหเกิด
การลุกไหมตอไป ขณะเกดิการปดคลุมดังกลาว
ความเยน็จะเกดิข้ึนจากการกอตัวของไอน้าํและ
การขวางกั้นความรอน อยางไรก็ดี ความเย็นท่ี
เกิดข้ึนอยางเดียวไมสามารถดับไฟได

ท้ั งนี้  ผงเคมีแหงจะคลายกับฮาลอน
กลไกหลักท่ีใชในการดับไฟ Class B คือ สลาย
ปฏิกริิยาลูกโซ โดยผงเคมีจะปองกนัไมใหอนมูุล
อิสระสรางออกซเิจน (Free Radicals) ท่ีเกดิข้ึน
จากกระบวนการลุกไหมเกาะเกีย่วกนัเปนลูกโซ
เพือ่ใหไฟลุกไหมตอเนือ่ง นัน่คือ เม่ือผงเคมีแหง
แตกตัวจากความรอนจะมีการสรางสารประกอบ
ตัวใหมทําปฏิกิริยาและยับยั้งการเกิดใหมของ
อนุมูลอิสระสรางออกซิเจนเหลานั้น จนกระท่ัง
เหลือนอยลงแลวหมดไปในท่ีสุด แตก็มีขอมูล
ยนืยนัเชนกนัวา ในบางกรณบีริเวณผวิหนาของ
อนุภาคผงเคมีแหงยอมใหอนุมูลอิสระสราง
ออกซเิจนกอตัวเปนปฏิกริิยาลูกโซทําไฟสามารถ
ลุกไหมตอไปได

ปรากฏการณไฟปะทบุรเิวณขอบเปลว
เพลิง (“Flame Flare-Up” Phenomenon)

คุณลักษณะท่ีไมเหมือนใครประการหนึง่
ของผงเคมีแหงคือ การเกดิการปะทุบริเวณขอบ
เปลวไฟเม่ือฉีดลงไปท่ีเพลิงไหม Class B ผูฉีด
เคร่ืองดับเพลิงจะสัมผัสกับสองสิ่งพรอมกันคือ
ไฟปะทุและความรอนเกดิข้ึนปริมาณมากบริเวณ
ดานหนาผงเคมีท่ีฉีดออกไป ลําของผงเคมีแหงท่ี
ออกจากหัวฉีดประกอบดวยอนภุาคของแข็งผลัก
อากาศใหพุงไปขางหนาเหมือนเปาลมอยางแรง
ทําใหเปลวไฟลุกประทุข้ึนและอากาศยงัถกูสงเขา

ไปในเปลวไฟอยางรวดเร็วเปนการเพิม่ออกซเิจน
เพื่อใหเกิดการเผาไหมสมบูรณข้ึนจนลุกเปน
ลูกไฟขนาดใหญข้ึนมาแลวดับลงไปภายในเวลา
สั้นๆ ซึ่งแทบไมมีผลอะไรกับคนฉีดเพราะเกิด
หางตัว แตตองระวังหากเกดิภายในพืน้ท่ีแคบๆ
ลูกไฟอาจพุงมาถงึตัวคนฉีดได

เครือ่งกําบังความรอน (Heat Shield)
เนือ่งจากผงเคมีแหงท่ีฉีดออกไปประกอบ

ดวยอนุภาคท่ีเปนของแข็ง ดังนั้นจึงทําหนาท่ี
เปนเคร่ืองกั้นความรอนท่ีแผรังสีออกมาจาก
เพลิงไหมสําหรับตัวผูฉีด คําแนะนําในการใช

ทําหนาท่ีคลายกับโฟมดับเพลิงชนิดอ่ืนๆ แต
ไมมีคุณสมบติัทําความเยน็เชือ้เพลิงเหมือนสาร
เคมีเปยก (Wet Chemical) ท่ีใชดับไฟเกิดจาก
น้าํมันปรุงอาหาร (ไฟ Class K) โดยเฉพาะ ท้ังนี้
ผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนตเปนดางโดย
ธรรมชาติจงึไมเกดิการกดักรอนเม่ือใชงานปกติ

โปแตสเซยีมไบคารบอเนต “Purple-K”
คนควาและพฒันาโดยหองปฏิบติัการของ

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งไมยอมใหใชคําวา
“Purple-K” เปนชื่อทางการคา ท้ังนี้ เปนการ
คนพบวา เกลือของโปแตสเซยีมใหประสทิธภิาพ
ในการดับไฟเกดิจากของเหลวไวไฟไดดีกวาเกลือ
ของโซเดียมหลายเทา นั่นคือ โปแตสเซียม
ไบคารบอเนตมีประสทิธภิาพในการดับไฟท่ีเกดิ

เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหง ใหถอยหางจากเพลิง
ไหม จะกาวไปขางหนาไดก็ตอเม่ือฉีดผงเคมี
ออกมาแลวซึง่ชวยกาํบงัตัวผูฉีดใหปลอดภัยและ
รูสึกสบายขณะปฏิบัติงานดับไฟ

ชนดิของผงเคมแีหง
โซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate)
โซเดียมไบคารบอเนตเปนผงเคมีแหงชนดิ

สามัญท่ีใชท่ัวไป นอกเหนือจากประสิทธิภาพ
ในการดับไฟ Class B และ Class C ยังดับไฟ
Class A ในชวงท่ีเกดิเปลวไฟไดดีอีกดวย แตไม
สามารถแทรกตัวเขาไปดับลึกถึงแกนเชื้อเพลิง
(Deep Seated Fire) เม่ือนําไปฉีดดับไฟท่ีเกิด
จากคราบเหนยีวของน้าํมันหรือไขมันปรุงอาหาร
จะมีปฏิกริิยาทําใหเกิดน้าํสบู (Saponification)

Dry Chemical Fire Extinguisher Applica-
tion



จากของเหลวไวไฟไดสงูกวาโซเดียมไบคารบอเนต
50%-100%

โปแตสเซยีมไบคารบอเนตมีฤทธิเ์ปนดาง
โดยธรรมชาติและสามารถเกิดปฏิกิริยาน้ําสบู
(Saponification) เม่ือใชกับไฟเกิดจากคราบ
ไขมันหรือน้ํามันปรุงอาหารไดเชนกัน แตไม
สามารถทําความเย็นไฟ Class K จึงไมใชทาง
เลือกสาํหรับใชดับไฟ Class K ท้ังนี ้ผงเคมีแหง
โปแตสเซียมไบคารบอเนตจะไมทําใหเกิดการ
กัดกรอนจากการใชงานในเกอืบทุกกรณี

โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono-
ammonium phosphate)

โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟตคือผงเคมีแหง
เอนกประสงคสามารถดับไฟไดท้ัง Class A, B
และ C แตกตางจากสองชนิดขางตน เนื่องจาก
เปนกรดโดยธรรมชาติ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ
โปแตสเซียมไบคารบอเนตแลวมีประสิทธิภาพ
ในการดับไฟ Class B และ C ใกลเคียงกัน

กับเชือ้เพลิง แตจะไมเกิดปฏิกิริยาน้าํสบูเม่ือใช
ดับไฟ Class K และเนือ่งจากมีฤทธิ์เปนกรดจึง
กัดกรอนผิวหนาวัตถุเกือบทุกชนิด

ผงแหง (Dry Powders) ดับไฟ Class D
ไฟ Class D เปนไฟไหมโลหะท่ีลุกติดไฟ

ได มีอันตรายเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนไฟประเภท

อ่ืนๆ ท้ัง Class A, B และ C สารดับเพลิงท่ีใชได
ผลกับไฟ 3 ประเภทดังกลาวไมสามารถนํามา
ใชดับไฟ Class D ได ซึ่งสารดับเพลิงบางชนิด
เชน น้ํา จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงเม่ือสัมผัสโลหะ
ท่ีกําลังลุกไหม

ผงแหง (Dry Powders) เปนสารเคมีท่ีมี
คุณสมบัติตามธรรมชาติ โดยผูผลิตจะนํามา
แยกชนิดและต้ังชื่อทางการคาเพื่อใชดับไฟท่ี
เกิดข้ึนจากโลหะชนิดตางๆ ซึ่งสารเคมีแตละ
ชนิดมีขอจํากัดในการดับไฟโลหะตางชนิดกัน
(แม็กนีเซียม เซอรโคเนียม ไททาเนียม ลิเธียม
ฯลฯ) แตสวนใหญใชไดกับทุกสถานะของโลหะ
ท้ังโลหะหลอม โลหะหลอ เศษผงหรือฝุนโลหะ
ในการใชงานใหอางอิงมาตรฐาน NFPA 484 -
Combustible Metals ดังนี้

ใชผงแหงสาํหรับดับไฟท่ีเกดิจากโลหะติด
ไฟได (Class D) บรรจุในถังดับเพลิงขนาด 15
ปอนดสาํหรับเชือ้เพลิง 1 ปอนด ซึง่สารดับเพลง
ชนิดนี้จะปดกั้นออกซิเจนและดูดซับความรอน
เพื่อใหเชื้อเพลิงเย็นลง โดยผงแหงจะกดทับ
เชื้อเพลิงเอาไวหลังจากฉีดลงไป ในการใชงาน
ใหระมัดระวังเพลิงไหมเกดิปฏิกริิยากบัความชืน้
ท่ีอยูตามพื้นหรือวัตถุใกลเคียง ท่ีมีใชกันใน
ปจจุบันมี 3 ชนิด ไดแก

ผงแหงที่มีสารพื้นฐานเปนกราไฟต
(Graphite-based Powder) กราไฟตก็คือถาน
คารบอนบดเปนผงละเอียดเก็บไวในท่ีบรรจ ุใช
พล่ัวตักไปกลบกองไฟ และแบบถังดับเพลิง
ยกห้ิว ใชฉีดลงไปท่ีเพลิงไหม ผงกราไฟตจะนํา
ความรอนออกมาจากโลหะท่ีกําลังไหมไฟเพื่อ
ลดอุณหภูมิลงจนตํ่ากวาจดุท่ีทําใหเกดิการลุกไหม
ดําเนินตอไป สงผลใหไฟมอดดับลงไป

 ผงแหงทีม่สีารพืน้ฐานเปนเกลอื (Salt-
based Dry Powder) เกลือหรือโซเดียมคลอไรด
มีท้ังชนิดบรรจุถังดับเพลิงยกห้ิวและลอเล่ือน
ขนาด 30 ปอนด รวมถึงชนิดเก็บไวในบรรจุ ใช
พล่ัวตักไปกลบกองไฟ โดยโซเดียมคลอไรดจะ
สรางเปลือกหุมโลหะท่ีกําลังลุกไหมเพื่อปดกั้น
ออกซิเจน และไลความรอน

ผงแหงที่มีสารพื้นฐานเปนทองแดง
(Copper-based Dry Powder) เปนผงทองแดง
บริสทุธิใ์ชดับไฟเกดิจากโลหะลิเธยีมโดยเฉพาะ
มีแบบถังดับเพลิงยกห้ิวและแบบถังดับเพลิง
ลอเล่ือนขนาด 30 ปอนด ท้ังนี ้ใชแกสอารกอน
เปนตัวขับเนื่องจากโลหะลิเธียมมีปฏิกิริยากับ
ไนโตรเจนทําใหเกดิเปนอัลลอยติดไฟไดชนดิใด

โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟตมีประสทิธภิาพ
ดับไฟ Class A ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ
เม่ือผงเคมีแหงสัมผัสผิวหนาเชื้อเพลิงท่ีกําลัง
ลุกไหมจะทําใหเกิดเศษขยะหลอมเหลว (กรด
เมตาฟอสเฟอริก) ซึ่งจะทําการเคลือบผิวหนา
เชือ้เพลิงไวและกัน้ออกซเิจนไมใหเขามารวมตัว

Dry Powder (Class D) Fire Extinguisher Application
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ชนิดหนึง่ข้ึนมา
สําหรับผงแหงดับไฟ Class D ชนิดอ่ืนๆ

นอกเหนอืจาก 3 ชนดิท่ีกลาวมามีใชเฉพาะชนดิ
โลหะท่ีเปนเชื้อเพลิงและสภาพแวดลอมของท่ี
เกิดเหตุ ซึ่งผูทําการดับไฟตองระบุชนิดโลหะ
เชือ้เพลิงใหถกูตองกอนจะเลือกใชผงแหงใหตรง
ตามชนิดเชื้อเพลิง โดยตองใชความระมัดระวัง
เปนพเิศษเพราะไฟ Class D มีความรอนสงูและ
เกิดปฏิกิริยากับน้ํา ความชื้นหรือแมแตอากาศ
รอบตัว เพื่อความรอบคอบ ควรปรึกษาผูผลิต
ผงแหงถึงวิธีใชงานและการปองกันอันตรายท่ี
อาจจะเกิดระหวางการดับไฟท่ีเกิดจากโลหะ
เชื้อเพลิงแตละชนิด

สารเคมเีปยก (Wet Chemical)
สารเคมีเปยกเปนสวนผสมของน้ํากับ

โปแตสเซียมอะซีเตท โปแตสเซียมคารบอเนต
โปแตสเซียมซิเตรท อยางใดอยางหนึ่ งหรือ
หลายอยางรวมกนั (ตัวอยางเชน สารเคมีเปยก
BUCKEYE เปนสูตรผสมโปแตสเซียมอะซีเตท
กบัโปแตสเซยีมซเิตรท) ออกแบบมาเปนพิเศษ
เพื่อใชดับไฟ Class K โดยเฉพาะ แตสามารถ
ดับไฟ Class A ไดอยางมีประสิทธิภาพเหนือ
กวาน้ําเม่ือเทียบแกลลอนตอแกลลอน โดยมี
ใชงานท้ังแบบบรรจใุนเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวและ
แบบติดต้ังประจาํท่ีทางวิศวกรรม

ทฤษฎีการดบัไฟของสารเคมเีปยก
สารเคมีเปยกดับไฟ Class K ดวย 2 วิธี

วิธีแรก สารเคมีเปยกซึ่งเปนดางโดยธรรมชาติ
จะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันท่ีอยูในน้ํามันหรือ
ไขมันท่ีใชปรุงอาหารแลวเกดิเปนของเหลวเหมือน
น้าํสบูคลุมผวิหนาน้าํมันหรือไขมันท่ีกาํลังลุกไหม
เปนการปดคลุมไอระเหยของเชื้อเพลิง และใน
ระหวางน้าํสบูระเหยกลายเปนไอจะใชความรอน
ของน้ํามันในการกล่ันตัว สงผลใหน้ํามันเยน็ลง
ปฏิกริิยาดังกลาวเรียกวา การเปล่ียนน้าํมันรอน
จัดเปนน้ําสบู (Saponification) อีกวิธีหนึ่ง ฉีด
สารเคมีเปยกเปนฝอยละเอียด (Fine Mist) ซึ่ง

ฝอยละเอียดของสารเคมีเปยกดังกลาวนี้จะไม
จมลงไปใตน้าํมันท่ีกําลังลุกไหม แตจะยังคงอยู
บริเวณผิวหนาเชื้อเพลิงแลวเปล่ียนสถานะเปน
ไอน้ําโดยดึงความรอนบริเวณนั้นมาใชในการ
กล่ันตัวทําใหน้ํามันมีอุณหภูมิลดลงจนตํ่ากวา
อุณหภูมิจุดติดไฟดวยตัวเอง (Auto-ignition
Temperature) โดยในชวงนีจ้ะตองมีการปดแกส
หรือไฟฟาท่ีสงมายงัเคร่ืองครัวดวยมือหรือระบบ
อัตโนมัติท่ีออกแบบไวลวงหนาเพือ่ไมใหมีความ
รอนท่ีจะทําใหน้าํมันมีอุณหภูมิสูงข้ึนมาแลวลุก
ติดไฟข้ึนมาอีก

ในการดับไฟ Class A สารเคมีเปยกทํา
หนาท่ีคลายน้ํา เพียงแตมีประสิทธิภาพสูงกวา
โดยฉีดเปนฝอยละเอียดเพือ่ทําความเยน็เชือ้เพลิง
สารเคมีเปยกจะชวยลดความตึงผวิของน้าํทําใหน้าํ

ซมึผานเขาไปยังแกนกลางของเชือ้เพลิงไดดีข้ึน
และลดปริมาณการสูญเสียน้ําลง (ความตึงผิว
ของน้ําสังเกตไดเม่ือเราเอาน้ําสาดไปท่ีวัตถุ น้ํา
จะแตกกระจายออกไปแลวไหลลงมาทางดานขาง
วัตถจุะเปยกเฉพาะบริเวณผวิหนาเทานัน้ ไมซมึ
ลงไปขางในเพราะน้ําสูญเสียไปจากการแตก
กระจาย แตเม่ือความตึงผวิของน้าํลดลงจากการ
ผสมโฟมหรือสารเคมีเปยก เม่ือกระทบกับวัตถุ
เชือ้เพลิงจะไมแตกกระจาย สวนใหญครอบคลุม
และเกาะติดตัวเชื้อเพลิงจากนั้นจะคอยๆ ซึม
ทะลุลงแกนกลางวัตถท่ีุรอนระอุทําใหสามาถดับ
ไฟไดดีกวาการใชน้าํธรรมดา) ท้ังนี ้ขอกาํหนด
คุณสมบัติสารเคมีเปยกในการดับเพลิงอยูใน
มาตรฐาน NFPA 10 สวนขอบังคับใการใชและ
การติดต้ังสาํหรับดับไฟ Class K อยูในมาตรฐาน
NFPA 96 และ IFC (International Fire Code)
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