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สิง่สาํคัญท่ีสุดในการใชสารดับเพลิงหรือ
เคร่ืองดับเพลิงคือความปลอดภัยของผูใช เทคนคิ
ท่ีทําใหเกิดอันตรายตอผูใชโดยไมจําเปนคือสิ่ง
ไมมีคุณคาท่ีจะนาํมาสอนหรือสาธติในการอบรม

ขอแนะนําประการแรกสําหรับผูใชสาร
ดับเพลิงหรือเคร่ืองดับเพลิงคือ ตองอยูเหนอืลม
หางจากควัน เปลวไฟ และรังสีความรอน ซึ่งสิ่ง
ตางๆ ดังกลาวนีเ้ปนเร่ืองท่ีดีแตไมอาจทําไดใน
ทางปฏิบัติเสมอไป และโดยไมคํานึงถึงทิศทาง
ลม การเขาไปดับไฟควรเขาไปทางดานท่ีมีท่ี
วางสําหรับหนีไฟเทานั้น อยาอยูตรงขามกับ
ดานท่ีจะใชเปนทางหนีไฟเพื่อใหอยูเหนือลม

ในการเขาไปผจญเพลิง ตองกาํหนดสิง่ท่ี
ควรทํากอนหลัง ดังตอไปนี้

สิ่งตองทําอันดับแรก รักษาชีวิตและ
ปกปองสวัสดิภาพของรางกาย ดับไฟดวยเคร่ือง
ดับเพลิงหากเห็นวา มีความปลอดภัยท่ีจะทํา
เทานั้น กดสัญญาณเตือนเพื่อใหผูอยูในพื้นท่ี
เพลิงไหมอพยพออกมา

สิง่ตองทาํอบัดบัสอง หลังจากทําสิง่ตอง
ทําอันดับแรกเสร็จสิ้ นไปแล ว ให ควบคุม
สถานการณใหอยูนิ่ง ยับยั้งการลามของไฟ ถา
ทําไดหรือทําแลวปลอดภัย

สิง่ตองทาํอนัดบัสาม หลังจากทําสิง่ตอง
ทําอันดับแรกและอันดับสองเสร็จสิ้นลงไปแลว
ใหจํากัดความเสียหายของทรัพยสินดวยการ
เลือกใชสารดับเพลิงท่ีถูกตอง นั่นคือ สารดับ

เพลิงท่ีใหประสิทธิภาพดับไฟสูงแตสรางความ
หายใหกับทรัพยสินนอยท่ีสุด

เทคนิคการใชโฟม (Foam Application
Techniques)

เม่ือใชโฟมดับไฟ สิ่งสําคัญคือ ผูใชตอง
ถอยหางออกไปขณะเร่ิมตนฉีด โฟมไมเหมือน
น้าํหรือผงเคมีตรงท่ีมันปองกนัการแผรังสคีวาม
รอนไดในระดับตํ่า หลังจากเร่ิมควบคุมเพลิง
ไหมไดแลว ผูใชโฟมจึงสามารถขยับเขาไปใกล
อยางปลอดภัย

ขณะใชโฟมใหคอยดูแลและเอาใจใสเพือ่
ใหแนใจวาโฟมไมไดจมลงไปใตเชื้อเพลิงท่ีเปน
ของเหลว ใหฉีดโฟมลงบนผิวหนาเชื้ อเพลิง

อยางนุมนวลและเกิดแรงกระทบกับผิวหนา
เชื้อเพลิงนอยท่ีสุด บางวิธีท่ีใชไดผล เชน ฉีด
แบบกระทบกับวัสดุแนวต้ังใกลๆ เพลิงไหมให
โฟมไหลลงมาแผคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงอยางชาๆ
และนุมนวล อีกวิธหีนึง่คือฉีดโฟมลงบนพืน้ดาน
หนากองไฟแลวปลอยใหโฟมวนตัวคลุมเชือ้เพลิง
ตรงขอบดานหนาสุด วิธีเหลานี้จะกระทบกับ
ผิวหนาเชื้อเพลิงนอยมาก ไฟจะไมปะทุหรือ
กระเด็นข้ึนมา

ในกรณดัีบไฟท่ีมีเชือ้เพลิงเปนสารไฮโดร
คารบอน เชน น้ํามันเชือ้เพลิงชนิดตางๆ ใหฉีด
ตรงข้ึนไปเหนอืเพลิงไหมเพือ่ใหโฟมโปรยลงมา
เหมือนฝนตกแลวคลุมเชื้อเพลิงอยางนิ่มนวล
และกระจายเปนวงกวางซึ่งกระทบตอผิวหนา
เชือ้เพลิงบางแตไมมากนกั การใชโฟมจะเสร็จสิน้
อยางรวดเร็วหากโฟมกระจายตัวครอบคลุมผิว
หนาเชือ้เพลิงอยางท่ัวถงึไมกองรวมกนัเฉพาะจดุ
ท่ีฉีดลงไปซึ่งตองรอใหโฟมเคล่ือนตัวไปตาม
พื้นผิวเชื้อเพลิงเปนเวลานาน

หลังจากโฟมครอบคลุมผวิหนาเชือ้เพลิง
ท้ังหมดซึง่หมายถงึเราสามารถควบคุมเพลิงไหม
ไวได ใหปดหัวฉีดและดูวาโฟมปดผนึกและดับ
ไฟไดแลวหรือไม แตหากยังฉีดโฟมไปกระทบ
ผิวหนาเชื้อเพลิงอยูเร่ือยๆ โฟมจะไมปดผนึก
ผวิหนาเชือ้เพลิงและไฟจะดับยากและใชเวลานาน

ในกรณขีองเหลวเชือ้เพลิงเปนสารละลาย
ผสมน้ําประเภทโซลารโซลเวนท จะตองใชโฟม
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ชนิดแอลกอฮอล แมจะมีอัตราเปอรเซ็นตสวน
ผสมนอยกต็าม เม่ือใชโฟมแอลกอฮอล ตองอยา
ใหผิวหนาเชื้อเพลิงถูกกระทบเพื่อใหโฟมสราง
ชั้นฟลมเหนือผิวเชื้อเพลิงไดดี

เนือ่งจากไมมีโฟมชนดิไหนปดคลุมผวิหนา
เชื้อเพลิงอยางถาวร ดังนั้นจึงตองมีการฉีดซ้ํา
ตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพือ่ปองกนัไฟลุกติดข้ึน
มาใหม ฟองโฟมเม่ือแตกก็จะกลายเปนน้ําแลว
ไหลออกไป (Drain down) ชวงเวลาท่ีฟองโฟม
แตกกลายเปนน้ํา (Drain down time) ของโฟม
แตละชนิดจะไมเทากันซึ่งผูผลิตจะตองทําการ
ทดลองใหไดตัวเลขท่ีแนนอน และระบุใหผูใช
โฟมรับรูเพื่อประมาณเวลาฉีดโฟมซ้ําไดอยาง
เหมาะสม ท้ังนี้ นักดับเพลิงตองไมลากสายสูบ
ดับเพลิงผานฟองโฟมท่ีคลุมเชือ้เพลิงหรือเดินย่าํ
เขาไป หลังจากฉีดโฟมคลุมเชื้อเพลง ตองไมใช
น้าํฉีดตามลงไปเพราะจะทําใหแผนโฟมแตกและ
ละลายไปกับน้ํา ในการดับไฟโพลารโซลเวนท
โดยเฉพาะแอลกอฮอลตองใชความระมัดอยาง
ยิ่งยวดเพราะแอลกอฮอลมีอันตรายเฉพาะตัว
นัน่คือ ลุกไหมสะอาดและสงัเกตเปลวไฟไดยาก

การใชผงเคมีแหง (Dry Chemical
Application)

ในการดับไฟ Class B ผงเคมีแหงตางจาก
โฟมตรงท่ีไมมีคุณสมบัติปดคลุมเชื้อเพลิง แต
เพลิงไหมท้ังหมดตองถกูดับหรือไมกป็ลอยใหลุก
ตอไป ผงเคมีแหงใชวิธ ี“ตดัลกูโซปฏกิิรยิาเคม”ี
ดับไฟ Class B โดยไมทําปฏิกิริยาทางกายภาพ
ไมเขาแทนท่ีออกซเิจน ลดความรอนไดเล็กนอย
และไมไดจํากัดเชื้อเพลิงออกไป ดังนั้นจึงมี
โอกาสท่ีไฟจะลุกติดข้ึนมาใหม มากนอยเทาใด
ข้ึนอยูกบัวัตถท่ีุอยูติดกบัไฟ เชน เหล็ก กอนหิน
วัสดุติดไฟได ผูใชผงเคมีแหงจะตองเฝาระวังและ
อยาหันหลังใหกับเพลิงไหม

พงึตระหนกัไววา “ไมมเีหตผุลใดๆ ทีจ่ะ
กาวเทาตรงเดนิไปยังแหลงสะสมเช้ือเพลงิเหลว

ขณะมเีพยีงเครือ่งดบัเพลงิใชงานเทานัน้”
ขอยกเวน เม่ือเขาไปดับไฟในอาคารหรือ

เหมืองใตดิน ผูใชเคร่ืองดับเพลิงตองยืดตัวตรง
และเคล่ือนไหวไปขางหนาดวยทาทางท่ีปลอดภัย
การเดินกมตัวหรือว่ิงอาจทําใหผูใชเคร่ืองดับเพลิง
ล่ืนลมได

การดับไฟตองเร่ิมตนจากระยะปลอดภัย
มนุษยถูกสรางใหเดินไปขางหนา การว่ิงถอย
หลังเปนกิริยาท่ีไมมีความปลอดภัย

ใหระวังสิ่งท่ีอยูฝงตรงขามกับเพลิงไหม

ไมวาผูใชผงเคมีแหงจะฉีดจากจากจุดใดก็ตาม
ไฟแลบออกจากขอบเชื้อเพลิง (Flare-up) เม่ือ
ฉีดผงเคมีแหงลงไปอาจทําใหเชื้อเพลิงอ่ืนท่ีอยู
พนระยะการฉีดลุกติดไฟได นอกจากนี้ยังตอง
สังเกตเชื้อเพลิงท่ีฝงตรงขามและดูแลบุคคลใน
บริเวณนัน้ท่ีอาจสมัผสักบัเปลวไฟท่ีแลบออกมา

ไมวาจะมีผูใชเคร่ืองดับเพลิงคนเดียวหรือ
หลายคนจะตองมีความต่ืนตัวอยูเสมอ สื่อสาร
กันดวยเสียงดัง และเตรียมเสนทางไวหลบหนี
ในกรณีดับไฟไมสําเร็จไวดวย

เช้ือเพลิงมีความลกึ (Fuel in Depth)
เชือ้เพลิง Class B ท่ีมีความลึกเปนปญหา

ใหญในการใชผงเคมีแหง เชื้อเพลิงมีความลึก
คือของเหลวไวไฟบรรจุอยู ในพื้นท่ีมีความลึก
เชน ถัง อาง หลุม บอ ฯลฯ จริงๆ แลวพื้นท่ีผิว

หนาเชื้อเพลงเทานั้นท่ีมีปญหา ไมวาปริมาณ
เชือ้เพลิงจะมี 50 แกลลอน หรือ 500 แกลลอน
กไ็มตางกนัเพราะผวิหนาเชือ้เพลิงภายในท่ีบรรจุ
มักมีขนาดจํากัดท่ีใกลเคียงกัน สิ่งสําคัญคือ
ผูใชเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงตองเขาไปใกล
ผวิหนาของเหลวไวไฟมากเกนิไปซึง่เสีย่งตอการ
ถูกน้ํามันกระฉอกใส โดยยิ่งเขาใกลก็เหมือน
พื้นท่ีผิวหนาเชื่อเพลิงจะมีมากข้ึน

วิธท่ีีถูกตอง ใหดับไฟจากจดุอยูเหนอืลม
แตหากทิศเหนอืลมไมมีทางหนหีรือเปนทางตัน
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กจ็าํเปนตองดับไฟทิศตานลมหรือทแยงลม
สิ่งสําคัญคือ ใหเร่ิมฉีดผงเคมีแหงจากระยะท่ี
เหมาะสม สะดวกและสบาย โดยฉีดในแนวตํ่า
ใหเปลวไฟนอนลงไปกอน จากนัน้ขยบัตัวเขาไป
ใกล หากผิวหนาเชื้อเพลิงเปนสี่เหล่ียมมุมฉาก
เร่ิมฉีดไปท่ีดานไกลสุดอยางชาๆ โดยฉีดไปท่ี
ชองวางระหวางขอบท่ีบรรจกุบัผวิหนาเชือ้เพลิง
และระมัดระวัง อยาใหผงเคมีลนขอบท่ีบรรจุ
ออกไป คอยคอบคุมใหอยูระหวางขอบท่ีบรรจุ
กับผิวหนาเชื่อเพลิง จากนั้นแยกฉีดใหปลาย
สุดของแนวผงเคมีแหงอยู ท่ีผนังดานไกลสุด
เหนอืเปลวไฟอยางนอย 6 นิว้ จากนัน้ฉีดกวาด
หรือตัด เร่ิมจากระยะอยางนอย 6 นิ้วหางจาก
ขอบเปลวไฟดานหนึ่งตัดไปยังดานตรงขามจน
ถึงระยะหางจากขอบเปลวไฟอีกดานอยางนอย
6 นิ้ว เรียกวา ฉีดใหครอบคลุมเพลิงไหมบนผิว
หนาของเหลวเชื้อเพลิงท่ีอยูท่ีบรรจุมีความลึก

หากหลังจากการฉีดกวาดคร้ังแรก ไฟ
ลุกข้ึนมาจากขอบไกลสดุทันทีท่ีแนวผงเคมีแหง
ฉีดผาน แสดงวาเปาการฉีดสูงเกินไป หรือใน
กรณีขอบผิวหนาเชื้อเพลิงอยูตํ่า (ลึก) ผงเคมี
แหงฉีดลงไปไมถึงผิวหนาเชื้อเพลิง หากมีไฟ
ลุกซ้าํขณะฉีดกวาดเปลวไฟสองดาน แสดงวาฉีด
ผงเคมีแหงไมครอบคลุมขอบเปลวไฟของแตละ
ดาน จะตองขยายระยะผงเคมีออกไป

ในกรณีผิวหนาเปนรูปทรงกลมเหมือน
กระทะ ใหเร่ิมฉีดจากจุดท่ีอยูใกลสุดแลวฉีดไล
ไปยังขอบไกลสุด จากนั้นหยุดสักครู นับ 1-2
แลวเร่ิมฉีดกวาดจากดานหนึ่งไปยังอีกดานใน
ลักษณะเดียวกบัถงัสีเ่หล่ียมมุมฉาก นัน่คือฉีดให
ครอบคลุมบริเวณปลายสุดของไฟแตละดาน
และฉีดขยายออกไปเปนระยะท่ี เหมาะสม
(อยางนอย 6 นิ้ว)

ทันทีท่ีเพลิงไหมตียอนกลับมาหาตัวผูฉีด
ใหผูฉีดกาวไปขางหนาอยางชาๆ ฉีดกวาดซาย
ขวาจนกวาไฟจะดับ ระหวางท่ีฉีดกวาด ใหขยาย
ระยะฉีดออกไปอยางนอย 6 นิ้วจากขอบเพลิง
ไหมแตละดาน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย เชน หัวฉีด
ท่ีใชไมสามารถทําได ซึ่งถาเปนเชนนั้น ใหถอย
หางจากเชือ้เพลิงออกมาใหไกลท่ีสดุทาท่ีจะทําได
เนื่องจากอาจมีกระแสลมเปล่ียนทิศขณะท่ีดับ
ไฟยังไมสําเร็จ ผิวหนาเชื้อเพลิงท่ียังไมถูกคลุม
ดวยผงเคมีแหงอาจลุกไหมและพื้นท่ีผิวหนา
เชื้อเพลงท้ังหมดลุกเปนไฟพรอมกัน

ในบางกรณี มีความจําเปนจะตองปด
ท่ีบรรจุหรือแหลงสะสมเชื้อเพลิง ผูฉีดตองเรง
ฉีดกวาดใหเร็วข้ึน เพือ่ไมใหกระฉอก อยาฉีดไล
เปลวไฟแตใหฉีดลงตํ่าไปท่ีผิวหนาเชื้อเพลิง
เปลวไฟจะไหมและหายไปอยางรวดเร็ว

ทันทีท่ีไฟดับลงหมดแลว ใหยืนเฝาระวัง

การลุกติดไฟข้ึนมาใหมชั่วเวลาหนึ่ง จากนั้น
ถอนตัวกลับตามเสนทางหนีท่ีเตรียมไวแลว

เพลงิไหมจากการรัว่ไหล (Spill Fires)
ไฟไหมจากการร่ัวไหลโดยสวนใหญเปน

เหตุไฟไหมของเหลวไวไฟท่ีดับดวยเคร่ืองดับเพลิง
ผงเคมีแหงงายท่ีสุด เนื่องจากไมมีขอบท่ีบรรจุ
ดานไกลสดุและไมมีระยะระหวางขอบท่ีบรรจกุบั
ผิวหนาเชื้อเพลิง (Freeboard) ใชเทคนิคเดียว
กบัการดับไฟเกดิจากของเหลวเชือ้เพลิงท่ีมีความ
ลึก (ฉีดตรงไปขางหนาแลวฉีดกวาดไปมาทาง
ดานขางซายขวา) โดยใหเพิ่มขอควรระวังเปน
พิเศษ นั่นคือ เม่ือผงเคมีแหงท่ีฉีดออกไปจะฟุง
กระจายจนอาจไมสามารถสังเกตจุดท่ีร่ัวไหลท่ี
แทจริงได ผูฉีดตองถอยหลังออกมาใหไกลสุด
เทาท่ีจะทําไดเพื่อหลีกเล่ียงการเหยียบลงไปท่ี
แหลงสะสมของเหลวไวไฟ

ไฟสามมิติ (Three Dimensional Fire )
การดับไฟสามมิติตองการเคร่ืองดับเพลิง

อัตราฉีดสูง (High Flow Rates Extinguisher)
ตามมาตรฐาน NFPA 10 - 2007 Edition

ไฟสามมิติเกีย่วของกบัของเหลวไวไฟท่ีมี
ความเคล่ือนไหว เชน ไหลออกจากแหลงสะสม
หรือท่ีบรรจุแลวตกลงมาหลายระดับและทวม
นองพืน้ สิง่กดีขวางการตกจะทําใหเชือ้เพลิงไหล
ไปตามโครงสรางและสะสมอยูตามจุดตางๆ
ลักษณะนี้ตองใชผูปฏิบัติงานหลายคนในเวลา
เดียวกนั การเร่ิมตนฉีดผงเคมีแหงใหทําลักษณะ
เดียวกับการดับไฟเกิดจากน้ํามันร่ัวไหล โดยผู
ปฏิบติังานเหลานัน้ฉีดผงเคมีจากระยะท่ีปลอดภัย
พรอมเคลียรเสนทางหนีภัย ทันทีท่ีไฟเคล่ือนท่ี
ใหเคล่ือนท่ีตามอยางระมัดระวังและอยูหาง
น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีร่ัวไหล การดับไฟใหเร่ิมตนท่ี
พืน้แลวฉีดข้ึนไปหาจดุกาํเนดิการร่ัวไหล แตตอง
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ทําอยางรอบคอบและเปนระบบ โดยฉีดไปยัง
ทุกจดุท่ีน้าํมันเชือ้เพลิงร่ัวออกมาสมัผสัผวิโลหะ
หรือฉีดหุมสิง่กดีขวาง ลักษณะการฉีด ใหฉีดคร้ัง
แรกในระยะสั้นๆ แลวหยุดเพื่อสารเคมีกอตัว
ท่ีจดุนัน้กอนจะฉีดซ้าํลงไป

หากระหวางการฉีด ไฟท่ีอยูดานลางลุก
ติดข้ึนมาใหมท่ีจุดใดจุดหนึ่ง ใหฉีดผงเคมีกลับ
ลงไปท่ีพื้นเพื่อใหไฟดับโดยเร็ว

การใชเครือ่งดบัเพลงิทีม่ากกวาหนึง่คน
(Applications with More than One Operator)

การใชเคร่ืองดับเพลิงพรอมกนัหลายคน
เรียกวา “การทํางานเปนทมี” เปนวิธปีลอดภัย
ท่ีสุดและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดใน
การดับไฟข้ันเร่ิมตน กญุแจสาํคัญคือการสือ่สาร
ระหวางผูใชเคร่ืองดับเพลิงดวยกนัเพือ่ใหเกดิความ
ปลอดภัย ปจจัยพื้นฐานอ่ืนๆ ก็มี การเตรียม
ทางออก ระยะหางในการฉีด ผูฉีดแตละคนตอง
ยืนอยูหางเพลิงไหมและเพือ่นรวมงานบนพื้นท่ี
โลงไรสิ่งกีดขวาง ในการสื่อสาร ผูฉีดตองพูด
เสียงดังและชัดเจนกับเพื่อนรวมงาน การฉีด
ตองเร่ิมตนพรอมกันเพื่อเปนการเพิ่มอัตราฉีด
ของผงเคมีแหงเปนสองเทา และผูฉีดตองรูวาอีก
คนหนึง่จะทําอะไรกอนการโจมตีไฟ

ในการฉีดผงเคมีแหง จะตองไมยืนฉีด
ประจนัหนากนัเพราะฝุนผงเคมีจะบดบงัทัศนวิสยั
ของแตละคน เนื่องจากผูฉีดแตละคนจําเปน
ตองมองเห็นเพื่อนรวมงานอยูตลอดเวลาวาอยู
ท่ีไหนและกําลังทําอะไร

เม่ือผูฉีดคนหนึง่ผงเคมีหมดถงั ใหตะโกน
ดังๆ “เคมีของผมหมด” จากนั้นถอยไปยืนยัง
จุดท่ีปลอดภัย เม่ือเพื่อนรวมงานไดยินเสียงก็
จะเขามาคุมกัน โดยฉีดผงเคมีแหงระหวางกอง
ไฟกับคนท่ีสารเคมีหมดเพื่อเปนแนวกั้นความ
รอน ทําใหออกจากจดุเกดิเหตุไดอยางปลอดภัย

หากผูใชเคร่ืองดับเพลิงรายใดมองเห็น
ไฟท่ีคนอ่ืนมองไมเห็นหรือผานตาไป เขาคนนัน้
ตองชี้ใหคนอ่ืนเห็นทันที เนื่องจากในขณะผู
ปฏิบติังานแตละคนมีงานของตัวเองท่ีตองทําหรือ
ตองดับไฟในสวนอ่ืนซึง่จาํเปนตองดูแลในสวนนัน้
หรือผู ฉีดคนอ่ืนไมสามารถมองเห็นไฟลุกติด
อยางออยอ่ิงในพื้นท่ีเล็กๆ เพราะมีผงเคมีแหง
ท่ีฉีดออกมาบดบงัอยู

เม่ือดับไฟสําเร็จแลว ใหผูฉีดคนใดคน
หนึง่ตะโกนออกมา “ไฟดับแลว” จากนั้น ท้ังคู
หยดุฉีดแลวยนืเฝาระวังไฟลุกติดข้ึนใหม จากนัน้
ใหเดินกลับอยางปลอดภัยตามเสนทางท่ีใช
เดินเขามา

ดบัไฟจากเช้ือเพลงิรัว่ไหลหรอืมคีวามลกึ
ซึ่งมีสิ่งกีดขวาง (Spill or Fuel in Depth with
an Obstacle)

การดับไฟท่ีเกดิจากของเหลวไวไฟร่ัวไหล
หรือมีความลึกซึ่งมีสิ่งกีดขวาง ตองใชคนฉีด
หลายคน และ/หรือ ใชเคร่ืองดับเพลิงอัตรา
ฉีดสูง (High Flow Rates Extinguisher) ตาม
มาตรฐาน NFPA 10 - 2007 Edition

สิ่ งกีดขวางท่ี อยู ในความลึกหรือการ
ร่ัวไหลของของเหลวเชื้อเพลิงจะเปนอุปสรรค
ในการฉีดผงเคมีครอบคลุมพื้นท่ีผิวเชื้อเพลิง
ซึ่งอยางนอยตองใชคนฉีด 2 คน

ข้ันแรกตองมีการวางแผนการทํางานซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองคน ตกลงกนัวา
ใครจะไปทางไหนหรือฉีดตรงสวนใด เร่ิมตน
ปฏิบติังาน ท้ังสองยนืเคียงขางกนั จากนัน้ฉีดผง

เคมีแหงพรอมกันใหครอบคลุม 2 ใน 3 ของ
พื้นท่ีเพลิงไหม และทันทีท่ีไฟเคล่ือนท่ี ใหพวก
เขาตามไปฉีดโดยแยกไปคนละดานจนไปถงึดาน
หลังของสิ่งกีดขวางในมุม 45   ํเม่ือไฟดานหลัง
สิ่งกีดขวางดับลง ใหดับสวนท่ีเหลือ

เม่ือดับไฟสําเร็จแลว ใหผูฉีดคนใดคน
หนึ่ งตะโกนออกมา “ไฟดับแลว” จากนั้น
ท้ังคูหยุดฉีดแลวยืนเฝาระวังการลุกติดข้ึนใหม
จากนั้นใหเดินกลับอยางปลอดภัยตามเสนทาง
ท่ีใชเดินเขามา

ดบัไฟของเหลวไวไฟทีม่แีรงดนั (Fires
with Flammable Liquids Under Pressure)

การดับไฟท่ีเกิดจากของเหลวไวไฟท่ีมี
แรงดัน ตองใชเคร่ืองดับเพลิงอัตราฉีดสงู (High
Flow Rates Extinguisher) ตามมาตรฐาน NFPA
10 - 2007 Edition และวิธีท่ีใชกันตามปกติ
ท่ัวไปคือปดวาลวแหลงเชื้อเพลิง ซึ่งในหลาย
กรณีไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ และการใช
ผงเคมีแหงจะใหประสิทธิภาพสูงในการดับไฟ
ประเภทนี้

สิ่งสําคัญในการใชผงเคมีแหงดับไฟเกิด
จากของเหลวไวไฟท่ีมีแรงดันคือ ตองฉีดตรงไป
ยงัจดุท่ีมีเปลวไฟพุงออกมา ฉีดย้าํตรงจดุนัน้จน
ไฟดับ จากนัน้ฉีดดับไฟท่ีพืน้ (ถามี) ท่ีตองระบุ
ใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีมีอัตราสงูดับไฟประเภทนี้
เนือ่งจากตองใหอัตราฉีดผงเคมีแหงเทียบเทาหรือ
ใกลเคียงกับอัตราการไหลออกมาของเชื้อเพลิง
ท่ีมีแรงดัน

ฉีดผงเคมแีหงรวมกบัสายฉีดนํ้าดบัเพลิง
การฉีดผงเคมีแหงฝอยน้าํจะใหผลดีในการ

ปฏิบัติงานอยางยิ่ง เนื่องจากหมอกน้ําจะชวย
ปองกันตัวผูฉีด และชวยทําความเย็นเพลิงไหม
อีกท้ังเปลวไฟจะไมยอนมายงัตัวผูฉีดผงเคมีแหง
อีกดวย เม่ือใชเทคนิคนี้ จําเปนตองฉีดผงเคมี
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แหงตอไปแมจะหยุดฉีดหมอกน้ํา
ความผิดพลาดในการใชผงเคมีแหงรวม

กับการฉีดน้ําท่ีพบเห็นท่ัวไปคือ ฉีดผงเคมีแหง
ไปท่ีสายน้ําซึ่งมีผลตอการดับไฟนอยมาก หรือ
ฉีดผงเคมีแหงติดไปพรอมกบัฝอยน้าํ (ใหผงเคมี
แหงเปนสวนหนึ่งของหมอกน้าํ) วิธีนีอ้าจทําให
เปลวไฟยอนกลับมาท่ีคนฉีดได เพราะตัวคนฉีด
ผงเคมีแหงจะอยูดานหนาในแนวเดียวกับคน
ฉีดน้าํและไมไดรับการปกปองจากการหมอกน้าํ

การใชผงเคมีรวมกับโฟม (Using Dry
Chemical with Foam)

การใช ผงเคมีแห งร วมกับโฟมจะให
ประสทิธภิาพในการดับไฟมากกวาการใชตัวใด
ตัวหนึง่เพยีงอยางเดียว โดยใชอุปกรณฉีดสารคู
(Twinned-agent Equipment) ซึง่มีถงับรรจแุละ
สายพรอมหัวฉีดแยกกันระหวางโฟมกับผงเคมี
แหงอยูในอุปกรณเดียวกัน ใชไดผลดีในการ
ดับไฟเกิดจากของเหลวเชื้อเพลิงร่ัวไหลหรือมี
ความลึก การใชอุปกรณนี้ มีหลักการสําคัญ
พยายามดึงจดุเดนของสารดับเพลิงแตละชนดิออก
มาใชใหตรงเปาหมาย นัน่คือ ฉีดผงเคมีแหงเพือ่
ลมเปลวไฟกอน หลังจากนั้นฉีดโฟมเคลือบผิว
หนาเชือ้เพลิงเพือ่ปองกนัการลุกติดไฟข้ึนมาใหม

ผงแหงสําหรับดับไฟ Class D (Dry
Powder on Class D Fire)

การใชผงแหงดับไฟ Class D ท่ีเกิดจาก

เชือ้เพลิงเปนโลหะติดไฟไดเนนท่ีความนุมนวล
ในการฉีดเพือ่ใหผงแหงถมวัตถท่ีุกาํลังไหมแลว
พูนข้ึนมา ผูฉีดตองระวังอยาใหความชื้นมีอยู
หรือเกิดข้ึนในบริเวณโดยรอบแลวสัมผัสกับ
โลหะเชือ้เพลิง เม่ือโลหะเชือ้เพลิงถกูคลุมทับจน
หมดแลว ผูฉีดตองยนืเฝาเพือ่ดูวามีจดุรอน (Hot
Spots) คือจดุท่ีไฟยงัลุกอยูหรือไม ถามีแสดงวา
ไฟไหมทะลุผงแหงข้ึนมาจงึตองฉีดลงไปใหมอีก
คร้ังหนึ่งหรือหลายคร้ัง

ในการดับไฟ Class D หามคิดเอาเองวา
ไฟมอดดับแลว กรณตีองเคล่ือนยายเชื้อเพลิงท่ี
กําลังลุกไหมตองทําดวยความรอบคอบและใช
ความระมัดระวังสูงสุด

สาํหรับเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวผงแหงดับไฟ
Class D ผูผลิตคิดสดัสวนการบรรจแุละทดสอบ
มาแลววาสามารถใชไดดี โดยท่ัวไปจะมีขนาด
บรรจ ุ15 ปอนดตอหนึง่ถงั พรอมกบัระบใุนปาย
ดวยวาผงแหง 1 ปอนดใชดับไฟท่ีเกิดจากโลหะ
เชื้อเพลิงในปริมาณเทาใด ท้ังนี้ ถือเปนขอมูล
จาํเพาะของแตละผูผลิตท่ีไมจาํเปนตองเหมือนกนั
หรือเทากัน

ขอแนะนาํในการใชเครือ่งดบัเพลงิยกห้ิว
จงหยุดฉีด (หรือจงฉีดตอไป) เม่ือเกิด

เหตุการณเหลานี้
 ไฟมีขนาดใหญกวาตะกราใสกระดาษ

ท่ีไมใชแลว

 ไฟลามจากตนเพลิงอยางรวดเร็ว
 เคร่ืองดับเพลิงไมมีผลกระทบหรือ

ปฏิกิริยาใดๆ กับเพลิงไหม
 ชีวิตของคุณกําลังตกอยูในความเสีย่ง
 คุณไมสามารถดับไฟไดตามเวลาท่ี

กําหนด (นอยกวา 30 วินาที)
 คุณไมรูวาไฟท่ีกาํลังไหมเกดิจาก หรือ

เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงประเภทไหน
จําไววา การรักษาชีวิตดวยการหนีออก

ไปโดยเร็วสําคัญกวาการรักษาทรัพยสินให
รอดพนจากเปลวไฟ

ในสถานการณฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม
คุณไมมีเวลาอานวิธีใชเคร่ืองดับเพลิง ถาคุณ
ใชไมเปนหรือไมไดผานการฝกอบรมมา ให
ปฏิบติัดังนี้

 ปดประตูหองขังไฟไว
 บอกใหทุกคนออกจากตัวอาคาร
 โทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
 เม่ือออกจากตัวอาคารแลว หามกลับ

เขาไปอีก
 รอพบเจาหนาท่ีหนวยดับเพลิงเพื่อ

ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเพลิงไหมเทาท่ีรู

Using Dry Chemical with Foam

Dry Powder on Class D Fire
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