
อัคคภียัเปนภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้บอยครัง้ สวนมากมสีาเหตุ
มาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือ

พลัง้เผลอ ทาํใหสงผลตอความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร เครื่องใชสํานักงาน และเอกสารตางๆ ซึ่ง
เปนแหลงเชื้อเพลิงอยางดี มีโอกาสทําใหเกิดอัคคีภัย

ไดงาย ถงัดบัเพลงิเปนอปุกรณดบัเพลงิทีจ่าํเปนตองมใีนทกุๆ 
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง และผูใชจําเปนตองมีความรูในการใช
ถังดับเพลิงอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวม
ทั้งรูจักการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงใหมีอายุการใชงาน
ที่ยาวนาน

ปรีชา คําแหง*

 *นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

การใช้ถังดับเพลิง
ให้เหมาะสมกับชนิดต้นเพลิง

สรรสาระ

อั
พลัง้เผลอ ทาํใหสงผลตอความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

ไดงาย ถงัดบัเพลงิเปนอปุกรณดบัเพลงิทีจ่าํเปนตองมใีนทกุๆ 
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง และผูใชจําเปนตองมีความรูในการใช
ถังดับเพลิงอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวม
ทั้งรูจักการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงใหมีอายุการใชงาน
ที่ยาวนาน

เนือ่งจากถงัดบัเพลงิถกูออกแบบมาใช้ส�าหรบัดบัไฟทีเ่กดิขึน้เลก็น้อย หรอื

เริ่มลุกไหม้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงอย่างเหมาะสมคือ 

ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัวธิใีช้ถงัดบัเพลงิ ถงัดบัเพลงิแต่ละประเภท จะใช้ดบัเพลงิ

ประเภทใด ขนาดของถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับขนาดของเพลิงไหม้ การเลือก

ใช้ถังดับเพลิงจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ในรายละเอียดของมาตรฐานประเภทไฟ 

ซึ่งสัญลักษณ์ของประเภทไฟที่ใช้ในการดับเพลิงของถังดับเพลิงนั้นสามารถ

จ�าแนกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและจากกลุ่มประเทศ

ยุโรป ในประเทศไทยมีการน�ามาตรฐานการดับเพลิงของหน่วยงาน National 

Fire Protection Association (NFPA) NFPA 10 : Standard for Portable 

Fire Extinguishers มาใช้ในการอ้างอิงที่เกี่ยวกับถังดับเพลิง ท�าให้สัญลักษณ์

ของประเภทไฟส่วนใหญ่ที่พบเห็นในประเทศจะเป็นตามประเทศสหรัฐอเมริกา 

มากกว่ากลุม่ประเทศยโุรป (ซึง่ก�าหนดประเภทของไฟบางประเภทแตกต่างไปจาก

มาตรฐาน NFPA 10) จากนิยามประเภทของเพลิง ตาม มอก. 332-2537 (เครื่อง

ดบัเพลงิยกหิว้ชนดิผงเคมแีห้ง) ได้ระบคุวามหมายทีเ่หมอืนกบัมาตรฐาน NFPA 10 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของสัญลักษณ์และประเภทไฟ

ประเภท

ของไฟ

แบ่งตามประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งตามประเทศกลุ่มประเทศยุโรป

สัญลักษณ์ แหล่งเพลิงที่เกิด สัญลักษณ์ แหล่งเพลิงที่เกิด

A เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ 

ยาง พลาสติก

เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ 

ยาง พลาสติก

B ของเหลวติดไฟ และของเหลวไวไฟ ของเหลวติดไฟ และของเหลวไวไฟ

C อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแส

ไฟฟ้า

ก๊าซไวไฟ

D โลหะต่างๆ ที่ติดไฟ โลหะต่างๆ ที่ติดไฟ

F
ไม่ก�าหนดใช้

น�้ามันที่ใช้ในการปรุงอาหาร

K น�้ามันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
ไม่ก�าหนดใช้

ไม่ก�าหนดใช้
อปุกรณ์ไฟฟ้า หรอืวตัถทุีม่กีระแสไฟฟ้า

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ประเภทไฟและสารดับเพลิงที่เหมาะสมในการใช้ดับเพลิง

จากตารางที ่1 สญัลกัษณ์ทีก่�าหนดไว้บนถงัดับเพลงิจงึมี

ความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีผู้เกีย่วข้องต้องเข้าใจในการใช้ดบัเพลงิให้

ถกูต้องและเหมาะสมกบัประเภทของไฟ สญัลกัษณ์อืน่ๆ ทีอ่าจ

พบได้บนถังดับเพลิง ปรากฏในรูปที่ 1

สารดับเพลิง 
สารดับเพลิง ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบ่งได้เป็น 5 ประเภท

1. ผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder ) สารเคมีที่

ใช้มี 2 ชนิด คือผงโซเดียมไบคาร์บอเนต และผงโพแทสเซียม

ไบคาร์บอเนต และมสีารกนัชืน้ผสมอยูด้่วย ผงเคมแีห้งทัง้ 2 ชนดิ

มีคุณสมบัติต่างกัน สามารถใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C

2. ฮาโลตรอน ( Halotron ) เป็นสารเหลวระเหย ไม่มี

สี ไม่มกีล่ิน เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมปลอดภยัสะอาด ไม่ทิง้คราบ

สกปรกและอายกุารใช้งานยาวนาน สามารถใช้ดับเพลงิประเภท 

A, B และ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้หลักการท�าให้ปริมาณ

ก๊าซออกซิเจนหรือประมาณไอของเชื้อเพลิงในอากาศลดลง

จนถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ โดยเมื่อฉีด CO2 ออกมาแล้ว 

จะไม่เหลือกากไว้ ไม่ท�าให้เกดิเป็นสนมิ ไม่ท�าอนัตรายเครือ่งมอื

สรรสาระ
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เครื่องใช้ สามารถเก็บได้นาน ไม่เสื่อมสภาพ ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากเพลิงประเภท B และ C แต่ไม่สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิด

จาก สารเคมีที่สามารถผลิตออกซิเจนเองได้เมื่อติดไฟ โลหะติดไฟ และวัสดุพวก metal hydrides

ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้ในที่มีลมพัดแรงเพราะจะท�าให้กลุ่มก๊าซลอยไปจนไม่สามารถครอบทับผิวหน้าของไฟได้ 

และความเข้มข้นของ CO2 ที่สะสมในขณะฉีดก๊าซ จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากจะเกิดการหายใจ

ไม่ออกเนือ่งจากขาดออกซเิจน และหมอกทีเ่กดิจาก CO2 ท�าให้ยากต่อการมองเหน็ ดงันัน้ ก่อนจะฉดีก๊าซ ต้องอพยพคนใน

พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงออกไปก่อน

4. น�้าสะสมแรงดัน ภายในภาชนะบรรจุน�้าธรรมดา อาศัยแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจนที่อัดใช้

ในกระบอกโลหะ ใช้ดับเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ถ่าน กระดาษ เสื้อผ้า อาคารบ้านเรือน ใช้ดับไฟประเภท A

5. โฟมสะสมแรงดัน แบ่งออกเป็นกลุ่มตามองค์ประกอบทางเคมี โดยโฟมชนิดก่อฟิล์ม เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย 

โฟมชนิดนี้สามารถสร้างฟิล์มบางโปร่งใสขึ้นเหนือผิวเชื้อเพลิง มีคุณสมบัติต้านการติดไฟได้ หลักการดับเพลิงของโฟม คือ 

ฟองโฟมเข้มข้นที่ถูกฉีดจะผสมกับอากาศ ตามสัดส่วนที่ได้ออกแบบไว้ และจะครอบคลุมพื้นผิวในแนวราบ ช่วยลดปริมาณ

ออกซิเจน ท�าให้เพลิงไม่ลุกลาม

ความสามารถของการดับเพลิง
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ก�าหนดรายละเอียดไว้ส�าหรับเลือกใช้งานสาร 

ดบัเพลงิทีแ่ตกต่างตามประเภทของพืน้ทีเ่สีย่งภยั และระยะตดิตัง้ของถงัดบัเพลงิ ตามประเภทไฟทีเ่กดิ อตัราการดบัเพลิงของ 

ถังดับเพลิง และมาตรฐาน NFPA 10 ระบุว่าต้องก�าหนดอัตราการดับเพลิงด้วยตัวเลขที่หน้าประเภทไฟ ประเภท A และ B 

ส�าหรับประเภท C, D และ K ไม่ต้องระบุ เช่น 5B:C หมายถึงใช้ดับเพลิงประเภท B ส�าหรับพื้นที่อันตรายต�่า ระยะห่างของ

การติดตั้งถังดับเพลิงเท่ากับ 9.15 เมตร และใช้ดับเพลิงประเภท C ได้

สรรสาระ
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ตารางที่ 2 ระยะห่างของการติดตั้งถังดับเพลิงตามประเภทไฟ

ประเภท

ของไฟ
ประเภทพื้นที่อันตราย อัตราการดับเพลิง

ระยะห่างของถังดับเพลิง

(เมตร)

A ทุกพื้นที่อันตราย 22.7

B

พื้นที่อันตรายต�่า

(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A น้อย และมีเชื้อเพลิงที่ท�าให้

เกิดประเภท B น้อย ) เช่น ห้องเรียน หอประชุม

5B 9.15

10B 15.25

พื้นที่อันตรายต�่า

(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A น้อย และมีเชื้อเพลิงที่ท�าให้

เกิดประเภท B มาก) เช่น ร้านค้า คลังสินค้า

10B 9.15

20B 15.25

พื้นที่อันตรายต�่า

(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A มาก และมีเชื้อเพลิงที่ท�าให้

เกิดประเภท B มาก) เช่น โรงเก็บน�้ามันเชื้อเพลิง

40B 9.15

80B 15.25

C ใช้ตามระยะของไฟประเภท A และ B ที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 9.15 หรือ 15.25

D ทุกประเภทพื้นที่อันตราย 22.7

K ทุกประเภทพื้นที่อันตราย 9

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1. เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิงสังเกตได้จากเข็มในเกจวัดความดันซึ่งปกติจะชี้ที่ช่องสีเขียว 

ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าไม่มีแรงดัน ต้องรีบน�าไปเติมแรงดันทันที ในกรณีไม่มีมาตรวัด ใช้การตรวจสอบจากการ 

ชั่งน�้าหนักถ้าน�้าหนักลดลงเกิน 20 % ให้น�าไปอัด CO2 เพิ่ม ส�าหรับถังดับเพลิงประเภท CO2 

2. ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด อย่าให้มีผงอุดตัน เป็นประจ�าทุกเดือน

3. ถ้าไฟไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่

4. สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม

5. อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานสามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 10 ปีส�าหรับถังดับเพลิงชนิด ฮาโลตรอน และอายุ

การใช้งานประมาณ 3 – 5 ปี ส�าหรับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการป้องกันอัคคีภัยต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย โดย

จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้มี

ความรูค้วามเข้าใจการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิทีถ่กูต้องและมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะลดความเสีย่งต่อการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิ 

ของตนเองและหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย 

รับผิดชอบท�าแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัย 

ด้านอัคคีภัยแห่งชาติ โดยปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง

และซ้อมหนีไฟ ให้แก่บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามแผนที่ก�าหนด
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