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BLPD Article : กำรเลือกใช้ประเภทถังดับเพลิงให้เหมำะสมกับชนิดเชื้อเพลิง
เรียบเรียงโดย นางสาวกาญจนาพร คาภู่

ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 อย่าง คือ
เชื้อเพลิง (Fuel) ความร้อน (Heat) และอากาศ (Oxygen)
โดยเพลิงไหม้เกิดจากไฟที่ลุกไหม้บนเชื้อเพลิงใน
สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจน หากต้องการทําการดับไฟต้องทํา
ให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไปหรือไม่เพียงพอต่อ
การเผาไหม้ ซึ่งระดับความรุนแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม้มีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิง ทําให้เพลิงไหม้ถูก
แบ่งประเภทตามเชื้อเพลิงที่ติดไฟ โดยเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น
5 ประเภทดังต่อไปนี้

เหล่านี้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เกิด
ความร้อนสูง เมื่อมีการชํารุดเสียหายอาจจะก่อให้เกิดเพลิง
ไหม้ประเภท C ได้ การดับเพลิงไหม้ประเภทนี้ควรต้องตัด
ระบบไฟฟ้าก่อนทําการดับไฟ
เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals) เพลิงไหม้
ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟได้ เช่น
ไทเทเนียม (Titanium), แมกนีเซียม (Magnesium),
อลูมิเนียม (Aluminium) และ โพแทสเซียม (Potassium)
เป็นต้น เป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง
ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโลหะเหล่านี้
โดยเพลิงไหม้ประเภทนี้ไม่สามารถดับด้วยน้ําเปล่าได้
เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible Cooking) เพลิงไหม้
ประเภทนี้เกิดกับเครื่องครัว น้ํามันที่ใช้ในครัว ไขมันสัตว์ ไป
จนถึงของเหลวทีใ่ ช้ในการประกอบอาหาร ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงทีพ่ บ
ได้ในครัวเรือนและร้านอาหาร ถังดับเพลิงทีเ่ หมาะสําหรับดับไฟ
คือ
ถังดับเพลิงชนิดน้ําผสมสารโปตัสเซียม อะซิเตท
ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยถัง
ดับเพลิงมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็เหมาะสําหรับการใช้
ดับเพลิงไหม้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิง ชนิดของถังดับเพลิงแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังต่อไปนี้
ไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้
ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคาร
ที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วย
น้ําเปล่า เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติด
ไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ํามันดิบ น้ํามันก๊าซ น้ํามัน
เบนซิน และก๊าซไวไฟ เช่น บูเทน (Butane) หรือ โพรเพน
(Propane) โดยเชื้อเพลิงเหล่านี้พบได้ในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น ไปจนถึงการ
ผลิตสีบางชนิด เชื้อเพลิงประเภท B จะสามารถลุกไหม้ได้นาน
เมื่อมีออกซิเจนอยู่รอบๆ การดับเพลิงไหม้ประเภทนี้จึงต้อง
กําจัดออกซิเจนโดยรอบออก
เพลิงไหม้ประเภท C (Electrical Equipment) เป็นเพลิง
ไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ หรืออุปกรณ์
อ่านต่อหน้า 4
ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาที่ทํางาน เช่น มอเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า
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กำรเลือกใช้ประเภทถังดับเพลิงให้เหมำะสมกับชนิดเชื้อเพลิง (ต่อจำกหน้ำ 3)
1.ถั ง ดั บ เพลิ ง ชนิ ด ผงเคมีแ ห้ ง (Dry Chemical Extinguishers)
ถั ง ดั บ เพลิ ง ประเภทนี้ บ รรจุ ผ งเคมี แ ห้ ง และก๊ า ซไนโตรเจนที่
สามารถระงั บ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละอองและขัดขวางการลุก
ไหม้ของออกซิเจนกับเชื้อเพลิง จึงเหมาะสําหรับการดับเพลิงได้
หลายรูปแบบ ทั้งเพลิงไหม้ประเภท A, B และ C เหมาะกับการใช้
ในอาคารพักอาศัย บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม แต่ข้อเสียคือเมื่อทํา
การฉีดผงจะฟุ้งกระจาย สกปรก ทิ้งคราบ และแม้จะฉีดไม่หมด ก็
ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เนื่องจากแรงดันจะตก ต้องนําไปทําการ
เติมผงเคมีเข้าไปใหม่

guishers)
สารดับเพลิงที่ใช้จะเป็นสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัด เมื่อฉีด
ออกมาจะเป็นไอระเหย ทําหน้าที่กําจัดความร้อนและขัดขวาง
การเผาไหม้ออกซิเจนและไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้า โดยไม่ทิ้งคราบ
สกปรกหลังดับไฟ ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้ง
ประเภท A, B, C เหมาะกับการใช้งานในห้องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พวกยานพาหนะ เรือ หรือ เครื่องบิน
6. ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam Extinguishers)
สารเคมีภายในถังดับเพลิงชนิดนี้จะบรรจุโฟม เมื่อฉีดออกมา
จะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ ทําให้ไฟขาด
2. ถังดับเพลิงชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ออกซิเจนและลดความร้อน รวมถึงการปกปิดพื้นผิวของ
สารเคมีภายในที่บรรจุเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เมื่อฉีด ของเหลวอย่างน้ํามันได้ดี จึงสามารถดับไฟประเภท A และ B
ออกมาจะมีลักษณะเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ําแข็งแห้ง ช่วยให้ลด ได้ แต่ไม่สามารถนําไปดับไฟประเภท C ได้ เนื่องจากโฟมมี
ความร้อนและดับไฟได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไม่ทิ้งคราบสกปรก ส่วนผสมของน้ําเป็นสื่อนําไฟฟ้า เหมาะสําหรับ
สามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท B และ C ได้ เหมาะสําหรับ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารระเหยติดไฟ
การใช้งานในห้องเครื่องจักร หรือ ใน Line การผลิต
รวมทั้งสําหรับ ที่พักอาศัย หรือ ปั๊มน้ํามัน
อุตสาหกรรม
3. ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Chemical)
ดังนั้น การมีความรู้เรื่องชนิดของเพลิงไหม้และชนิด
สารเคมีที่ใช้ จะเป็นน้ํายา มีชื่อว่า “ABFFC” ใช้สําหรับการ ของถังดับเพลิงจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญ ทั้งนี้การเลือกถัง
ดับไฟได้ดี ไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้า สามารถดับไฟได้ทุกประเภท ดับเพลิงควรเลือกตามความเหมาะสมกับประเภทที่ก่อให้เกิด
A,B,C,D และ K เหมาะกับใช้ในบ้าน เนื่องจากสามารถดับไฟที่ เชื้อเพลิง และให้มีขนาดเหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน มีการ
เกิดจากน้ํามันทอดในครัวเรือนได้ และหากมีการใช้งานแล้ว ดูแลอย่างสม่ําเสมอ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก คล่องตัว
ฉีดสารเคมีไม่หมด ยังสามารถใช้ต่อจนหมดได้
รวมถึงต้องรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และที่สําคัญอีกประการ
4. ถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน (Water gas หรือ Wa- หนึ่งคือในหน่วยงานต่างๆ ควรมีการซ้อมดับเพลิงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพือ่ ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมือ่ เกิดเหตุ
ter pressure)
ถังดับเพลิงประเภทนี้จะใช้น้ําอัดใส่ถังดับเพลิงสะสมแรงดัน ฉุกเฉิน ทําให้สามารถลดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ให้
เกิดความเสียหายน้อยทีส่ ดุ ได้
เพื่อให้ฉีดออกมาได้แรงดันที่เพิ่มขึ้น เหมาะสําหรับการ
ดับเพลิงไหม้ประเภท A เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของ
เชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็งอย่าง ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า
เอกสำรอ้ำงอิง
โดยบรรจุน้ําธรรมดาและก๊าซเอาไว้ เหมาะสําหรับการใช้
ดับเพลิงในอาคารที่พักอาศัย แต่ข้อควรระวังคือ ไม่ควรนํา
ประเภทของเพลิงไหม้, HARN Engineering Solution [ออนไลน์].
เครื่องดับเพลิงประเภทน้ําสะสมแรงดันนี้ไปดับเพลิงประเภท เข้าถึงได้จาก : https://www.harn.co.th/th/articles/types-of-fire
B (เพลิงอันเกิดจากเชื้อเพลิงน้ํามัน) เพราะจะทําให้เกิดการ -extinquishers/ [17 ก.ย. 62]
แพร่กระจายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ตลอดจนห้ามนําไปดับไฟ ประเภทของไฟตามมาตรฐาน NFPA10, สถานีดับเพลิงสามเสน
ประเภท C ด้วยเนื่องจากน้ําเป็นสื่อในการนําไฟฟ้า
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.samsenfire.com/
article/83-fire-calss.html [17 ก.ย. 62]
5. ถังดับเพลิงชนิดของเหลวระเหย ( Halotron Extin4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 1 เ ดื อ น กั น ย ำ ย น 2 5 6 2

แนะนำหลักสูตร : แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมำณ 2563 ช่วงไตรมำสแรก
เรียบเรียงโดย วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรฝึกอบรมของ พศ. ได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในปีงบประมาณ 2563 ที่จะมาถึงในเดือนตุล าคม 2562 นี้ พศ. ได้จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี 2563 ช่วงไตรมาสแรก
ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษารายละเอีย ดหลั กสู ตรต่างๆ และลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
แผนฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ 2563 ช่วงไตรมาสแรก มีหลักสูตรด้านการควบคุมคุณภาพ จํานวน 9 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตร “สถิติสําหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 21-22 ต.ค. 2562
2. หลักสูตร “การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี”
โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2562
3. หลักสูตร “การคํานวณค่าสถิติสําหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ”
โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 13-14 พ.ย. 2562
4. หลักสูตร “ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 : 2017” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 28-29 ต.ค. 2562
5.หลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2562
6.หลักสูตร “การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”
โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 21-22 พ.ย. 2562
7.หลักสูตร “ความสอบกลับได้ของการวัด” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 14 พ.ย. 2562
8.หลักสูตร “การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 19 ธ.ค. 2562
9. หลักสูตร “แผนภูมิควบคุม (Control Chart)” โดยจัดฝึกอบรม ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)
โทรศัพท์ : 0-2201-7460 และ 0-2201-7453
โทรสาร : 0-2201-7461 และ 0-2201-7429
อีเมล : ppd_blpd@dss.go.th
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BLPD Corner : รอบรู้เรื่องแก๊สน้ำตำ
“แก๊สน้ําตา” หรือในภาษาอังกฤษ เรียกว่า “tear
gas” เป็นคํารวม ๆ ที่หมายถึง สารเคมีที่ออกฤทธิ์ให้เกิดการ
ระคายเคืองของเยื่อบุตา จนกระทั่งมีน้ําตาไหลออกมา แต่
ความจริงแล้ว สามารถระคายเคืองต่อเยื่อบุต่าง ๆ ทั้งที่ตา
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร รวมทั้งผิวหนังด้วย โดยส่วน
ใหญ่ การใช้แก๊สน้ําตา มีจุดประสงค์เพื่อสลายการชุมนุมของ
ฝูงชนจํานวนมาก ซึง่
ระยะนี้ ได้ข่าว
ประเทศใกล้เคียงบ้าน
เรา มีเหตุการณ์
ประท้วงหรือชุมนุม
เกิดขึ้น และเรามักจะ
ได้ยินคําว่า การใช้แก๊สน้ําตาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายคนน่าจะเกิด
ข้อสงสัยอยู่ภายในใจความแก๊สน้ําตาที่ว่านี้ จะมีผลกระทบ
อย่างไรบ้างสําหรับผู้ที่สัมผัสกับมัน อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ เรา
มาทําความรู้จักกันหน่อยนะคะ
แก๊สน้ำตำคืออะไร
แก๊สน้ําตา จัดเป็นสารเคมีรูปแบบหนึ่งที่ลักษณะเมื่อ
ถูกพ่นออกมาจะเป็นผง อาทิ แก๊สซีเอ็น, แก๊สซีเอส, แก๊สซีอาร์
หรือสเปรย์พริกไทย เป็นต้น เวลาที่สารเหล่านี้มาสัมผัสกับ
ร่างกายของคนเราก็จะเกิดการออกฤทธิ์ทําให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบต่างๆ ภายในร่างกายของเราโดยเฉพาะเมื่อโดน
ที่ตาแล้วจะทําให้เกิดอาการแสบตา น้ําตาไหล
ควำมรุนแรงของแก๊สน้ำตำ
เวลาที่แก๊สน้ําตาเหล่านี้มาโดนที่บริเวณดวงตาของคน
จะก่อให้เกิดอาการน้ําตาไหลที่นับว่าเป็นกลไกปกติที่ร่างกาย
ต้องการขับสารเคมีที่ไม่ดีออกไปจากบริเวณดวงตา ซึ่งแก๊ส
น้ําตาเหล่านี้จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองตา แสบตา เยื่อบุ
ตาแดงบวม ลืมตาไมได้ ต้องใช้การกระพริบตาถี่ๆ บางราย
หรือแก๊สน้ําตาบางประเภทอาจทําให้สายตามองไม่เห็น
ชั่วขณะก็ได้ นอกจากนี้ยังทําให้เกิดแผลบริเวณกระจกตา บาง
คนถึงขั้นมีเลือดออกในตาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อใน
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เรียบเรียงโดย ดลยา สุขปิติ
ภายหลังได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่ออวัยวะอื่นๆ เช่น ทําให้เกิด
อาการแสบจมูก น้ํามูกไหล มีอาการอาเจียนหรือคลื่นไส้ ไอ
เจ็บคอ หลอดลมตีบ หายใจลําบาก หายใจไม่ออก ส่วนการที่
สัมผัสกับผิวหนังก็ทําให้เกิดอาการคัน แดง บวม แสบ ปกติ
แล้วแก๊สน้ําตาจะออกฤทธิ์กับร่างกายในส่วนที่โดนสัมผัส
ประมาณ 10-30 นาที หรือบางคนอาจจะหนักถึง 24 ชั่วโมง
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่คนๆ นั้นได้รับ แต่ถ้าหากได้รับในปริมาณ
เยอะแล้วเป็นพื้นที่ไม่มีอากาศถ่ายเทอาการก็จะแรงได้มากขึ้น
ไปอีก
ทำอย่ำงไรเมื่อร่ำงกำยสัมผัสกับแก๊สน้ำตำ
สิ่งแรกที่ต้องทําคือพยายามหาพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
ปราศจากควันแก๊สน้ําตา หากโดนเสื้อผ้าก็ให้ถอดออกเอาใส่ถุง
ปิดไว้ให้มิดชิด อย่าให้เปียกเนื่องจากสารเคมีจะละลายน้ําแล้ว
ติดตามร่างกาย พยายามถ่มน้ําลาย สั่งน้ํามูก และไอ รีบล้าง
หน้าล้างตาด้วยน้ําเกลือ หรือหากหาไม่ได้ให้ล้างด้วยการเปิด
น้ําสะอาดให้ไหลผ่านตาเบาๆ สักพักหนึ่ง เพื่อให้ช่วยล้างแก๊ส
น้ําตาออกไปให้หมด
คนที่ใส่คอนแทคเลนส์
ให้รีบถอดออกและ
อย่านําไปใช้อีก แม้
แก๊สน้ําตาเหล่านี้จะมี
สารเคมีไม่มากที่แต่
บางรายที่โดนหนักๆ ก็
ทําให้เกิดการเสียชีวิต
ได้เช่นเดียวกัน จึงต้องระวังให้มากและรีบทําความสะอาดออก
ให้หมด
แม้ว่าแก๊สน้ําตา จะไม่มีอันตรายมาก แต่อาจเป็น
อันตรายแก่ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด หรือถุงลมโป่งพองอยู่เดิมได้
มาก ยังมีการใช้ในการสลายการชุมนุมของฝูงชนในหลาย ๆ
ประเทศ จึงควรให้ความสําคัญ และมีการพิจารณาการใช้อย่าง
รอบคอบ เพื่อจะได้ไม่ทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนจนเกินไป
ที่มา : http://www.tryunderstand.org/category/%E0%
B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%
B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%
A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/
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