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เคร่ืองดับเพลิงถกูออกแบบมาเพือ่ปลอย
สารดับเพลิงชนิดตางๆ ท่ีบรรจุอยูในถังใหออก
มาดับไฟในข้ันเร่ิมตนหลังจากมีการลุกติดไฟ
ไมนานนัก จากความสําคัญท่ีเห็นไดชัดเจน
นายจางตองจัดหาเคร่ืองดับเพลิงเขามาไวใน
สถานประกอบกิจการของตัวเอง แขวน ติดต้ัง
และระบุตําแหนง เพื่อใหลูกจางสามารถนํามา
ใชงานได  (ขอบงัคับ OSHA's 29 CFR 1910. 157)

การกาํจดัเพลิงไหมท่ีจดุกาํเนิดกอนท่ีจะ
ลุกลามจนถึงระดับท่ีระงับเหตุไดยากเปนเร่ือง
ท่ีมีความจาํเปน ดังนัน้ เราตองม่ันใจวามีเคร่ือง
ดับเพลิงไวใชงานและอยูในสภาพพรอมใชงาน
เพื่ อปองความเสียหายของทรัพยสิน การ
บาดเจ็บ หรือแมกระท่ังเสียชีวิต สิ่งท่ีจะทําให
เกิดความม่ันใจดังกลาวได จําเปนจะตองมีการ

ในมาตรฐาน NFPA 10 คอนขางกวาง และแตละ
หัวขอกมี็หัวขอยอยแยกลงไปอีกเพือ่ผลประโยชน
ในการปองกนัอัคคีภัย ตัวอยางเชน หัวขอเคร่ือง
ดับเพลิงรวมถึงสารดับไฟประเภท D ก็มีหัวขอ
ยอยระบุใหมีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงหรือ

สารดับเพลิงอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เปนตน
โดยรวมแลว มาตรฐาน NFPA 10 ตองการ

ใหบคุคลทําการเลือก ซือ้ ติดต้ัง รับรอง ทําบญัชี
รายชือ่ ออกแบบ และบาํรุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง
แบบยกห้ิวและสารดับเพลิงประเภท D เพื่อให
อยูในสภาพมีคุณภาพใชงานมากท่ีสุด รวมท้ัง
สามารถใชงานไดอยางถูกตอง โดยมีประเด็น
สําคัญอยูท่ีการแยกประเภทของเพลงไหมและ
ระบเุคร่ืองดับเพลิงหรือสารดับเพลิงท่ีเหมาะสม
สําหรับเพลิงไฟแตละประเภท

ตามขอกาํหนดมาตรฐาน NFPA 10 แบง
เพลิงไหมออกเปน 5 ประเภท (Class) ไดแก

ประเภท A (Class A) เปนเพลิงไหมเกิด
จากวัสดุลุกติดไฟไดงายท่ัวไป รวมถึง ไม ผา
กระดาษ และพลาสติกหลายชนิด

ประเภท B (Class B) เปนเพลิงไหมเกดิ
จากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวไวไฟ ของเหลว
ติดไฟได จาระบีจากปโตรเลียม น้ํามันหลอล่ืน
แอกอฮอล แกสไวไฟ

ประเภท C (Class C) เพลิงไหมเกีย่วของ
กับอุปกรณไฟฟา กระแสไฟฟา

ประเภท D (Class D) เพลิงไหมโลหะ
ติดไฟได อาทิเชน แม็กนีเซียม ไททาเนียม
เซอรโคเนียม โซเดียม ลิเธียม และโปแตสเซยีม

ประเภท K (Class K) เพลิงไหมเกิดข้ึน
กับเคร่ืองครัว เกี่ยวของกับน้ํามันหรือไขมันท้ัง

ซอมบํารุง ตรวจสอบ เลือก ติดต้ัง เติมสาร และ
ทดสอบเคร่ืองดับเพลิงชนิดยกห้ิวตามแนวทาง
ท่ีกาํหนดไวในมาตรฐาน NFPA ซึง่ฉบบัลาสดุคือ
ฉบบัป 2018

ขอบังคับและขอแนะนําตางๆ ท่ีปรากฏ

NFPA 10 ฉบับลาสุดNFPA 10 ฉบับลาสุด
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จากสัตวและพืช
เพลิงไหมแตละประเภทตองดับดวย

เคร่ืองดับเพลิงท่ีระบใุหใชกบัเพลิงไหมประเภท
นั้นๆ เชน เคร่ืองดับเพลิงประเภท A ใชดับไฟ
ประเภท A ท่ีเกิดจาก ไม กระดาษ ผา ไดดี แต
ก็มีเคร่ืองดับเพลิงหลายประเภทท่ีสามารถดับ
ไฟไดมากกวาหนึ่งประเภท เชน ผงเคมีแหง
เอนกประสงคใชดับไฟไดท้ังประเภท A B และ
C ท้ังนี้ มาตรฐาน NFPA 10 กําหนดไวอยาง
ครบถวนวาเคร่ืองดับเพลิงชนดิใดสามารถดับไฟ
ประเภทไหนบาง

จงจาํไววา เคร่ืองดับเพลิงเปนสวนสาํคัญ
ของแผนงานและการปฏิบติัดานความปลอดภัย
ดังนัน้ ขอแนะนาํในการใชงานและการติดต้ังคือ
ตองทําตามขอกาํหนดในมาตรฐานตางๆ รวมถงึ
NFPA 10 (ฉบบัลาสดุ ป 2018)

เคร่ืองดับเพลิงพืน้ฐานเปนท่ีรูจกัและถกู
นําไปใชดับไฟมานานกวาหนึ่งรอยปแลว โดย
สามารถใหความปลอดภัยแกผูใชงานไดในระดับ
ดี ในระยะหลังเคร่ืองดับเพลิงไดพฒันากาวหนา
ตามเวลาท่ีผานไป จากรุนท่ีเกาแกท่ีสดุคือรุนฉีด
น้าํจากถงับรรจ ุปจจบุนัมีใหเลือกมากมายหลาย
ชนดิ และในชวงเวลาท่ีผานมา นอกจากมีเคร่ือง
ดับเพลิงชนดิใหมๆ  เกดิข้ึนมา แตกมี็หลายชนดิ
ท่ีเคยใชงานตองถูกยกเลิกไป (หามผลิตและ
จําหนาย) เชน กรดโซดา โฟมเคมี คารบอน-

เตตระคลอไรด เมธิลโบรไมด และครอโร-
โบรโมมีเทน (CMB) โดยมาตรฐาน NFPA-10
มีการข้ึนบัญชีเคร่ืองดับเพลิงรุนท่ีผลิตกอนป
1955 และปรับปรุงอีกคร้ังในป 1971 ซึง่ทําให
มีการยกเลิกการใชงานเคร่ืองดับเพลิงบางชนดิ
ดังท่ีไดกลาวไปขางตน

จนถึงทุกวันนี้  เคร่ืองดับเพลิงก็มีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลให
มาตรฐาน NFPA 10 ไดมีการปรับปรุงแกไขให
ทันสมัยตามไปดวย ซึ่งในฉบับลาสุด ฉบับป
2018 มีหัวขอท่ีเปล่ียนแปลงดังตอไปนี้

 ออกขอกาํหนดการติดตาม ตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนกิส การเลิกใชเคร่ืองดับเพลิงบาง
ชนิด การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงในพื้นท่ีซึ่งมีสาร
ออกซิไดเซอร ปายเคร่ืองดับเพลิง อุปกรณต้ัง
เคร่ืองดับเพลิงและตูเคร่ืองดับเพลิง

 ออกขอกําหนดการซอมบํารุงสถานี

สายฉีดน้ําดับเพลิงท่ีใชแทนเคร่ืองดับเพลิง
 ปรับปรุงระบบทําเคร่ืองหมายระบชุนดิ

เคร่ืองดับเพลิง รวมถึงการทําเคร่ืองหมายระบุ
เคร่ืองดับเพลิงสําหรับใชดับไฟประเภทใหม
นั่นคือ ประเภท AC และประเภท AK (Class
AC and Class AK)
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ท้ังนี้ เนื้อหาของมาตรฐาน NFPA 10-
2018 สามารถสั่งซื้อไดท่ีเว็บไซต https://
webstore.ansi.org/Standards/NFPA-Fire/
NFPA102018?source=blog

เครือ่งดับเพลิง Class AC/Class AK
มาตรฐาน NFPA 10-2018 มีขอกาํหนด

เคร่ืองดับเพลิง Class AC และ AK เพิ่มเติม
เขามา โดยใหการรับรองและติดเคร่ืองหมาย
ระบ ุClass ใหมบนตัวเคร่ืองดับเพลิงท่ีผานการ
ทดสอบตามมาตรฐานฉบับใหม

เครือ่งดบัเพลงิ Class AC
เคร่ืองดับเพลิง Class AC หมายถงึ เคร่ือง

ดับเพลิงท่ีสามารถดับไฟประเภท A และประเภท
C ในเวลาเดียวกนั นัน่คือดับไฟท่ีเกดิจากกระแส

มากกวา 1 ประเภท (2 ประเภท) ใชปองกัน
เพลิงไหมได 2 ประเภท ผูใชจึงไมตองจายเพิ่ม
เพื่อซื้อเคร่ืองดับเพลิงอีกเคร่ืองหนึ่ง ตองเขาใจ
วา เคร่ืองดับเพลิงดับไฟ Class C เชน ชนิด
คารบอนไดออกไซดหรือชนดิผงเคมีแหง มักดับ
ไฟประเภท A ท่ีเปนชิ้นสวนของอุปกรณไฟฟา

หรืออิเล็กทรอนิกสไมไดผล (ยกเวนผงเคมีแหง
เอนกประสงคแตก็มีปญหาเศษผงเคมีท่ีทําให
อุปกรณเสยีหายได) ไฟประเภท C เกีย่วของกบั
การลัดวงจรของกระแสไฟฟาแตก็ ข้ึนอยู กับ
ประเภทของเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมจริงๆ ซึ่ง
สวนใหญเปนประเภท A ดังนัน้ไฟประเภท C จงึ
มีไฟประเภทอ่ืน (สวนใหญคือประเภท A) ซอน
อยูซึ่งหลังจากการลัดวงจรทําใหเกิดเปลวไฟ
ไฟจะไหมลามไปถึงเชื้อเพลิงประเภท A ท่ีเปน
ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา จะตองใชเคร่ืองดับเพลิง
ท่ีสามารถดับไฟประเภท A ไดดวยจงึจะสามารถ
ดับไดอยางมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองดับเพลิงชนดิเดียวท่ีไดรับการรับรอง
ใหใชดับไฟประเภท A และประเภท C ไดใน
เวลาเดียวกนัคือเคร่ืองดับเพลิงหมอกน้าํ (Water
Mist) ซึ่ งมีหลายรุนรวมถึงรุนไมมีแมเหล็ก
(Non-magnetic version) ท่ีนยิมติดต้ังไวในหอง
ตรวจรางกายโดยใชสนามแมเหล็กความเขมสงู
(MRI; Magnetic Resonance Imaging) และ
หองทดลองวัดระดับพลังงานท่ีแตกตางกันของ
นวิเคลียสท่ีอยูภายใตอิทธพิลของสนามแมเหล็ก
(NMR; Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy) ตัวอยางเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้
ท่ีมีวางจําหนายแลวคือ Amerex 100% Non-
Magnetic Stored Pressure De-ionized Water
Mist Fire Extinguishers

เคร่ืองดับเพลิง Class AC ของ Amerex
ขนาด 2.5 แกลลอน อัตราการดับไฟ (ULC
Rating) 2AC สามารถดับไฟ Class C และดับไฟ
Class A ในอัตรา 2A ภายในถังบรรจุน้ํากล่ัน

ไฟฟาโดยเชื้อเพลิงสวนใหญหรือท้ังหมดเปน
เชื้อเพลิง Class A ซึ่งเคร่ืองดับเพลิงชนิดนี้ตอง
ผานการทดสอบการดับไฟท้ังประเภท A และ C
ซึ่งการดับไฟประเภท A ตองผานการทดสอบ
ความสามารถในการดับไฟ (Fire Rating) ดวย

หลายบริษัทมีเคร่ืองดับเพลิงท่ีดับไฟได

Amerex 2AC Extinguisher

Class AC Fire
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เปนไอ (Vaporized distilled water) ซึ่งเปนตัว
เลือกดีท่ีสุดในการดับไฟประเภท A และไมมี
ความเสี่ยงไฟฟาชอตในการใชดับไฟประเภท C

สายฉีดและหัวฉีดรุนพิเศษสามารถฉีด
น้ํากล่ันออมาเปนหมอกน้ําได

น้าํกล่ันแตกตางจากน้าํธรรมดาท่ัวไปตรงท่ี
น้ํากล่ันไมเปนตัวนําไฟฟา และหมอกน้ําท่ีฉีด
ออกมาก็ทําความสะอาดงายและไมทําความ
เสยีหายใหกบัวัสดุอุปกรณตางๆ เหมาะสาํหรับ
ติดต้ั งในโรงพยาบาล หองฆาเชื้ อ โรงงาน
อิเล็กทรอนิกส คลังสินคาหรือสํานักงานท่ีมี
อุปกรณมีความสาํคัญและมีมูลคาสงู ใชทดแทน
เคร่ืองดับเพลิงสารฮาลอนได

เคร่ืองดับเพลิง Class AC ของ Amerex
มีระยะฉีด 10 ฟุต (3 เมตร) ระยะเวลาฉีด 80
วินาที ทํางานไดในอุณหภูมิ 4  ํC - 49  ํC

ขอแนะนาํในการใชงาน ตัดกระแสไฟฟา
กอนใชเคร่ืองดับเพลิงดับไฟประเภท C ไมควร
ใชดับไฟประเภท B (ของเหลวและแกสไวไฟ)
และประเภท D (โลหะติดไฟได)

เครือ่งดบัเพลิง Class AK
เคร่ืองดับเพลิง Class AK หมายถงึ เคร่ือง

ดับเพลิงท่ี สามารถดับไฟประเภท A และ
ประเภท K ในเวลาเดียวกัน นั่นคือ ดับไฟท่ีเกิด
ในครัวจากน้ํามันหรือไขมันท้ังจากพืชและสัตว
โดยเชือ้เพลิงท่ีลุกไหมตอจากนัน้เปนอุปกรณและ
เคร่ืองครัวซึง่สวนใหญหรือท้ังหมดเปนเชือ้เพลิง
Class A โดยเคร่ืองดับเพลิงชนดินี้ตองผานการ
ทดสอบการดับไฟท้ังประเภท A และประเภท K
ซึ่งการดับไฟประเภท A ตองผานการทดสอบ
ความสามารถในการดับไฟ (Fire Rating) ดวย

สารดับเพลิงสาํหรับไฟ Class AK คือสาร

เคมีเปยก (Wet Chemicals) และสารเหลวคา
pH ตํ่า (Low pH Liquid Fire Suppressant) ข้ึนอยู
กบัสตูรปรุงแตงของผูผลิตแตละราย

สารเคมีเปยกใชสารโปแตสเซยีมอะซเีตท
เปนพืน้ฐานโดยการทําความเยน็น้าํมันท่ีรอนจดั
และสรางปฏิกิริยาทําใหน้ํามันรอนจัดนั้นเปน
ของเหลวคลายน้ําสบู ท้ังอุณหภูมิท่ีลดลงและ
สถานะท่ีเปล่ียนไปของน้ํามันรอนจัดทําใหไฟ
Class K ท่ีไหมน้ํามันหรือไขมัน และไฟ Class
A ท่ีไหมอุปกรณและเคร่ืองครัวซึง่เกดิข้ึนไลเล่ีย
กนัมอดดับลงไป

ตวัอยางผลติภณัฑ
ANSUL K-GUARD Fire Extinguisher
เคร่ืองดับเพลิง Fire Rating 2AK ดับไฟ

Class K และ Class A ในอัตรา 2A  (เชื้อเพลิง

เพลิงไหมในครัวท่ีมี 2 ประเภทไดโดยไมตอง
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเพิม่

เคร่ืองครัวท่ีทันสมัยใหประสทิธภิาพสงูและ
การใชน้าํมันไมอ่ิมตัวปรุงอาหาร ทําใหเม่ือเกิด

Amerex 2AC Extinguisher

ในเตาไฟขนาด 5 ลบ.ฟุต หรือนอยกวา) โดย
อัตรา Fire Rating 2A เปนไปตามมาตรฐาน
NFPA 10 ฉบับใหมลาสุด นั่นหมายความวา
ดวยเคร่ืองดับเพลิงเคร่ืองเดียวสามารถปองกัน
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เพ ลิ ง ไหม จ ะมี ความร อนสู งมาก
สารดับเพลิงท่ี ใชตองไดผลดานทําความเย็น
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
การทําใหไฟมอดจากการคลุมเปลวไฟ

ในสถานะท่ีเปนสารดับไฟประเภท K
เคร่ืองดับเพลิง K-GUARD ออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟท่ีรอนแรงจากคราบไขมัน น้าํมันทอดอาหาร
ฯลฯ เกิดข้ึนท่ีครัว ท้ังเคร่ืองครัวและอุปกรณ
ประกอบตางๆ ในภัตตาคาร หางสะดวกซือ้ หอง
อาหาร โรงพยาบาล โรงอาหารในโรงเรียนหรือ
โรงงาน โดยดับไฟไดดีไมวาจะเกิดจากการปรุง
อาหารในลักษณะใดหรือใชเชื้อเพลิงชนิดไหน

เคร่ืองดับเพลิง K-GUARD บรรจุสารดับ
เพลิงเหลวคา pH ตํ่า (Low pH Liquid Fire Sup-
pressant) ภายใตชื่อการคา “ANSULEX” เปน
สารละลายน้ําสูตรพิเศษ สามารถทําความเย็น
น้ํามันท่ีรอนจัดสงผลใหไฟดับลงไป

สารดับเพลิง “ANSULEX” ท่ีบรรจใุนเคร่ือง
ดับเพลิงเปนตัวเดียวกบัท่ีใชในระบบปองกนัเพลิง
ไหมภัตตาคาร R-102 (R-102 restaurant fire
suppression systems) โดยเปนสารดับเพลิง
ชนิดสารละลายน้ําจากเกลืออินทรีย ดับไฟท่ี
ไหมคราบเหนียวของไขมันท่ีติดตามเคร่ืองครัว
และชองระบายอากาศไดดี (เม่ือไฟลุกไหม
น้าํมันท่ีรอนจดัแลวมักจะลามไปยงัคราบเหนยีว
ของไขมันท่ีติดเคร่ืองครัวและทอระบายอากาศ

ซึ่งเชื้อเพลิงเปน Class A) ท้ังนี้ สารดับเพลิง
ANSULEX จะฉีดออกมาเปนฝอยน้าํความละเอียด
สงู ลมเปลวไฟและทําความเยน็ผวิหนาเชือ้เพลิง
(น้าํมันรอน) จากนัน้เร่ิมควบคุมเพลิงไหม เม่ือ
สารดับเพลิงทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงจะเกิดชั้น
โฟมท่ีผิวหนา ไขมันลักษณะ เหมือนน้ําสบูกั้น
ระหวางเชือ้เพลิงกบัอากาศ ปองกนัไมใหไอสาร
เชือ้เพลิงเล็ดรอดออกไปผสมกบัอากาศและสมัผสั
ความรอน ทําใหไฟดับลงไป และหลังจากไฟดับ
แลว สามารถทําความสะอาดไดงายโดยใชน้ํา
ชะลางคราบสดปรกออกไป ท่ีสาํคัญคือ สารดับ
เพลิงชนดินีไ้มสรางความเสยีหายใหกบัเคร่ืองครัว
และสวนประกอบของหองครัวท่ีเปนโลหะตางๆ
ไมวาจะเปนเหล็กกลา อะลูมิเนียม ทองเหลือง
ทองแดง ฯลฯ

เคร่ืองดับเพลิง ANSUL K-GUARD บรรจุ
สารดับเพลิง 1.6 แกลลอน (6 ลิตร) สามารถ
ฉีดไดไกล 10 ฟุต (3.1 เมตร) ระยะเวลาฉีด
ประมาณ 45 วินาที ดับไฟไดท้ัง Class A และ
Class K ไดดวยสารดับเพลิงตัวเดียวท่ีบรรจุใน
ถังแบบสะสมแรงดัน

บทสรปุ
เนื่ องจากเพลิงไหมประเภท C และ

ประเภท K เปนเพลิงลักษณะผสม นั่นคือ มี
เชื้อเพลิงประเภทอ่ืนรวมดวยซึ่งสวนใหญหรือ
เกือบท้ังหมดเปนเชื้อเพลิงประเภท  A โดยเปน

โครงสรางและสวนประกอบของอุปกรณท่ีเปน
จุดกําเนิดของเพลิงไหมนั้น พูดงายๆ เม่ือเกิด
เพลิงไหมประเภท C และประเภท K ก็จะเกิด
เพลิงไหมประเภท A ตามมาดวย กลาวคือ หลัง
จากการสนัดาปจากกระแสไฟฟาลัดวงจร (เพลิง
ไหมประเภท C) หรือน้ํามันทอดอาหาร (เพลิง
ไหมประเภท K) จนเกิดเปลวไฟแลว ไฟจะเร่ิม
ไหมวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีอยูใกลเคียง ไมวาจะ
เปนกลองอุปกรณไฟฟาหรือเคร่ืองครัวซึง่สวนใหญ
หรือเกอืบท้ังหมดเปนเชือ้เพลิงประเภท A ดังนัน้
การดับไฟอุปกรณไฟฟาและการดับไฟในหอง
ตองดับท้ังไฟประเภท C หรือประเภท K และ
ประเภท A ไปพรอมกันดวย ท้ังนี้ บริษัทผูผลิต
ชั้นนําหลายรายไดผลิตเคร่ืองดับเพลิงท่ีดับไฟ
ไดท้ังประเภท A และ ประเภท C หรือ K ออกมา
จาํหนายเปนเวลาหลายปแลว โดยเปนท่ียอมรับ
กนัอยางแพรหลายท้ังในสหรัฐอเมริกาและหลาย
ประเทศท่ัวโลก ดังนัน้ มาตรฐาน NFPA 10 ฉบบั
ลาสดุ ป 2018 จงึใหการรับรองเคร่ืองดับเพลิง
Class AC และ Class AK อยางเปนทางการ เปน
Class ท่ีเพิ่มเขามาอีก 2 Class

Class AC และ Class AK ถอืเปน Class ท่ี
รวม 2 Class เขามาเปน Class เดียวโดยเฉพาะ
หมายถงึ Class เพลิงไหมท่ีมี 2 Class เกดิข้ึนใน
เวลาเดียวกัน Class AC มีเพลิงไหม Class C
และ Class A รวมกนั สวน Class AK มีเพลิงไหม



6SAFET Y LIFE

เพลิงท่ีจะใชดับตองดับไดท้ัง 2 Class
ในเวลา เดียวกัน

เปรียบเทียบกบัผงเคมีแหงเอนกประสงค
ท่ีดับไดท้ัง Class A Class B และ Class C ซึ่ง
ไมไดหมายความวาเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึนจะเปน
Class รวม A B C แตจะแยกใชดับสาํหรับ Class
ท่ีเกิดข้ึนแตละ Class ไดแก ถาเปน Class A ก็
ใชดับได Class B หรือ Class C ก็ใชดับได และ
โดยธรรมชาต ิ แทบไมมี เพลิงไหมท่ีเปน Class A
B C เกิดข้ึนในท่ีเดียวกันหรือเวลาเดียวกัน

สําหรับเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแหงท่ัวไป
และเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดท่ีใชดับไฟ
Class B และ Class C จุดมุงหมายคือ ใหใช
ดับไฟ Class B หรือ Class C ท่ีเกิดข้ึนแยกกัน
เพราะไฟ Class  B และ Class C มักไมเกิด
พรอมกันและในท่ีเดียวกัน

NFPA 10-2018 จึงไมรวม Class BC
และ ABC เปน Class เดียว สําหรับเคร่ืองดับ
เพลิ งผงเคมีแห งและคารบอนไดออกไซด
แตกตางจาก Class AC และ AK ท่ีรวมกันเปน
Class เดียวแยกตางหากได เพราะมีเพลิงไหม
มากมายท่ีเปน Class A และ Class C หรือ Class
K เกดิข้ึนรวมกนัเปนเพลิงไหมเดียวกัน

เคร่ืองดับเพลิง Class AC ตองดับไฟ
ท่ีเปน Class A และ Class C รวมกัน ไดแก ไฟ

รับรองวาใชงานไดกคื็อ ฝอยน้าํความละเอียดสงู
(หมอกน้ํา) จากน้ํากล่ันท่ีไมเปนตัวนําไฟฟา

เคร่ืองดับเพลิง Class AK ตองดับไฟ
ท่ีเปน Class A และ Class K รวมกัน ไดแก

เกิดจากกระแสไฟฟา (Class C) และลุกไหม
เชื้อเพลิงท่ีเปนสวนประกอบของอุปกรณไฟฟา
หรือเชื้อเพลิงของแข็ง (Class A) ท่ีอยูใกลเคียง
ซึ่งเคร่ืองดับเพลิงท่ี NFPA 10-2018 ใหการ

ไฟท่ีเกิดข้ึนในครัว เปนการลุกไหมของน้ํามัน
หรือไขมันท้ังจากพืชและสัตวท่ีรอนจัด (ไฟ
Class K) จากนัน้ไฟลามไปติดเคร่ืองครัวหรือทอ
ระบายควันท่ีเปนเชื้อเพลิง Class A เพลิงไหม
ท่ีเกิดข้ึนจึงมีท้ัง Class K และ Class A รวมกัน
เรียกวาไฟ Class AK ซึง่เคร่ืองดับเพลิงท่ีใชตอง
ดับไดท้ัง Class K และ Class A ท่ีเกิดข้ึนใน
กองไฟกองเดียวกันนั้น ซึง่สารดับเพลิงท่ี NFPA
10-2018 ใหการรับรองวาใชดับไฟ Class AK
ได คือ สารในกลุมสารเคมีเปยก สารละลายน้ํา
และสารดับเพลิงเหลวท่ีมีคา pH ตํ่า (Low pH
Liquid Fire Suppressant) ซึ่งใหความเย็นและ
ลมเปลวไฟได รวมท้ังทําปฏิกริิยากบัน้าํมันรอน
กลายเปนสบูเหลวไมลุกติดไฟอีกตอไป
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