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ลักษณะถังบรรจุ   : ถังสีแดงไมมีสาย ไมมีคันบีบ  

ลักษณะการใชงาน : ตองกระแทรกใหหลอดบรรจกุรดโซดาแตก ที่บริเวณหัว

ถัง  เพื่อทําปฏิกิริยากับ นํ้าในถังทําใหเกิด แกสเปนแรงขับดันในถัง แลวควํ่าหัว

ถังลง แลวนํ้าจะพุงผานหัวฉีดเขาดับไฟ  

ใชดับไฟประเภท   : ไฟประเภท A อยางเดียว 

สถานะปจจุบัน     : ปจจุบันไมเปนที่นิยม ไมมีจําหนายในเมืองไทยแลว 

 

 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองโฟม ( Foam )  

ลักษณะถังบรรจุ   : นิยม บรรจุในถังอลูมิเนียมสคีรมีหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีด

เปนหัวฝกบัว บรรจุอยูในถังที่มีนํ้ายาโฟม ผสมกับนํ้าแลวอัดแรงดันเขาไว (นิยม

ใชโฟม AFFF) 

ลักษณะการใชงาน : เวลา ใช ถอดสลกัและบีบคันบีบบริเวณดามจับ แรงดันที่

อัดไวจะดันนํ้าผสมกับโฟมยิงผานหัวฉีดฝกบัว พนออกมาเปนฟอง กระจายไป

ปกคลุมบริเวณที่เกดิไฟไหม ทําใหการอับอากาศ ทําใหไฟขาดออกซิเจน และ

ลดความรอนที่เปนองคประกอบการเกิดไฟ 2 ใน 3 ตัว 

ใชดับไฟประเภท    : Bและ A 

 



 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดนํ้าสะสมแรงดัน ( Water Pressure ) 

ลักษณะถังบรรจุ   : บรรจุถังแสแตนเลส หรือ บรรจถุังกันสนิมสีแดง บรรจุนํ้าอยู

ในถัง แลวอัดแรงดันนํ้าเขาไว จึงเรียกวา  นํ้าสะสมแรงดัน 

ลักษณะการใชงาน : เวลาใช ถอดสลกัและบีบคันบีบบริเวณดามจับ แรงดันที่อัด

ไวจะดันนํ้าที่บรรจุภายในถัง ดันผานหัวฉีดฝกบัว 

ใชดับไฟประเภท    : ใชดับไฟประเภท A   

 

 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือ ซีโอทู  (Carbondioxide) 

ลักษณะถังบรรจุ   : นิยมบรรจุถังสีแดง  ตางประเทศบรรจถุังสีดํา ภายในบรรจุ

กาซคารบอนไดออกไซดไวในถังที่ทนแรงดันสูง ประมาณ  800 -1200 ปอนด 

ตอตารางน้ิว ที่ปลายสายฉีดจะมีลกัษณะเปนกรวย  

ลักษณะการใชงาน : เวลา ใช ถอดสลกัและบีบคันบีบบริเวณดามจับ จะพน

หมอกหิมะออกมาไลความรอน และออกซิเจนออกไป โดยฉีดเขาใกลฐานของ

ไฟใหมากที่สุด ประมาณ 1.5 - 2  เมตร   เมื่อ ใชงานแลวจะไมมีสิ่งสกปรก

หลงเหลือ เวลาใชงานจะเสียงดังเล็กนอยเวลาใชงาน นิยมใชงานภายในอาคาร

ที่ตองการความสะอาดหรอื มีอุปกรณ อิเลก็โทรนิกส 

ใชดับไฟประเภท    : ใชดับไฟประเภท C และ B 

 

 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder )  

ลักษณะถังบรรจุ   : บรรจุถังสีแดง ตางประเทศบรรจุถังสีฟา บรรจุผงเคมี ซึ่ง มี

หลายชนิด หลายคุณภาพไวในถัง แลวอัดแรงดันเขาไป เวลาใช  

ขบวนการทํางาน  : ผงเคมีจะถกูดันออกไป คลุมไฟทําใหอับอากาศ และ

สารเคมีตัดกระบวนการทางเคมี  

ลักษณะการใชงาน : เวลาใช ถอดสลกัและบีบคันบีบบริเวณดามจับ แรงดันจะ

ผลักดันผงเคมีแหง��ก�  

ขอพิจารณาการใช : ควร ใชภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีจะฟุงเปนฝุนละออง

ฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง อาจทํา



ใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหายได 

ใชดับไฟประเภท    : ใชดับไฟไดดคีือ ไฟประเภท B ผงเคมีไมเปนสื่อไฟฟา 

สามารถดับไฟประเภท C ได (แตอุปกรณไฟฟาอาจเสียหายจากผงเคมี)  

 

 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน  ( Halotron )  

ลักษณะถังบรรจุ   : บรรจุถังสีเขียว หรือเหลือง แตเดิมบรรจุนํ้ายาเหลวระเหย 

ชนิดโบรโมคลอโร ไดฟลอูอโร ซึ่งเปนสาร CFC ไวในถัง ใชดับไฟไดดีแตมี

สารพิษ และในปจจุบันองคการสหประชาชาติ ประกาศใหเลิกผลิตพรอมทั้งให

ทุกประเทศลดละการใชจนหมดสิ้น เพราะเปนสารที่ทําลายสิ่งแวดลอม 

ลักษณะการใชงาน : เวลาใช ถอดสลกัและบีบคันบีบบริเวณดามจับ สามารถฉีด

ใชไดไกลกวา กาซคารบอนไดออกไซดออกไซด คือระยะ 3-4 เมตร 

ใชดับไฟประเภท : ใชดับไฟประเภท C และ B สวนไฟประเภท A ตองมีความ

ชํานาญ 

  

การตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิง  

- ใน กรณีมีมาตรวัด ใหดูเข็มใหชี้อยูในแถบสีเขียว ถาเข็มเอียงไปในดานซายมือ แสดงวาแรงดันในถังไมอยู
ในสภาพพรอมใชสมบูรณ ใหรีบดําเนินการนําไปอัดแรงดันเพิ่มเติม 

 

รูป Pressure Gauge ของถังดับเพลิง อยูในสถานะแรงดันไมพรอมใช ตองอดัแรงดันเพิ่มรูป Pressure  

Gauge ของถังดับเพลิง อยูในสถานะแรงดันไมพรอมใช ตองอดัแรงดันเพิ่ม 

          - ในกรณีไมมีมาตรวัด จะเปนถังดับเพลิงประเภทซีโอทูใหใชการตรวจสอบจากการชั่งนํ้าหนักถา 

นํ้าหนักลดลงเกิน 20 % ใหนําไปอัดซีโอทูเพิ่ม 

 



ไฟแยกประเภทไดช้ันได อยู 5 ช้ันคือ A ,B ,C ,D ,K ตามตารางขางลางน้ี 

Classification 
Fire 

Synbol Description  

 

 

ไฟประเภท เอ   

มีสัญลักษณเปน รูปตวั A สขีาวหรือดาํ อยูในสามเหลี่ยมสีเขียว 

ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกดิจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งเชื้อเพลิง

ธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม   ผา กระดาษ พลาสติก หนัง

สัตว  ปอ  นุน  ดาย  รวมทั้งสิ่งมีชีวติ 

วิธีดับไฟประเภท A ที่ดทีีสุ่ด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชนํ้า 

 

 

 
 

ไฟประเภท บี  

มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดาํ อยูในรูปสีเ่หลี่ยม สีแดง 

ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลวและกาซ 

เชน นํ้ามันทกุชนิด  แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซตดิไฟ

ทุกชนิด เปนตน  

วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีทีสุ่ด คือ กาํจัดออกซิเจน ทําใหอับอากาศ โดย
คลุมดับ ใชผงเคมีแหง ใชฟองโฟมคลุม   
 

 

 

ไฟประเภท ซ ีมีสญัลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา 

ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกดิจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งที่มี

กระแสไฟฟาไหลอยู เชน อปุกรณไฟฟาทกุชนิด  การอารค การสปารค 

วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีทีสุ่ด คือ ตดักระแสไฟฟา แลวจึงใชกาซ

คารบอนไดออกไซด หรือ นํ้ายาเหลวระเหยที่ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป 

 

 

 

ไฟประเภท ดี   

มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดาํ อยูในดาว 5 แฉก สีเหลอืง 

ไฟประเภท D คือไฟที่เกดิจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและสารเคมี

ติดไฟ เชน วัตถุระเบดิ,ปุยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต), ผงแมกนีเซียมฯลฯ 

วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีทีสุ่ด คือ การทําใหอับอากาศ  หรือใชสารเคมี

เฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอันขาด)   ซ่ึงตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสาร 

เคมีหรือโลหะน้ันๆ 



 

 

ไฟประเภท เค  มีสัญลกัษณเปนรูปตวั K สีขาว อยูในรูปแปดเหลี่ยมสีดาํ  

ไฟประเภท K คือไฟทีเ่กดิจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะตดิไฟ นํ้ามัน

ติดไฟ ออกแบบมาสาํหรับใชงานในหองครัวโดยเฉพาะ 

 วิธีดับไฟประเภท K ที่ดทีีสุ่ด คือ การทําใหอับอากาศ  หรือใชสารเคมี

เฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอันขาด) 

 
 

อัตราการดับเพลิง (Fire Rating)  

การกําหนดอัตราการดับเพลิง ของ เครื่องถังดับเพลิงมือถอื จะมกีารอางอิงการทดสอบตามมาตรฐาน ของ 

Underwriter’s Laboratories Inc. (UL) ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยสงใหสถาบันที่เชื่อถือไดเปนผูทําการ

ทดสอบหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงมือถอืชนิดผงเคมีแหง ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1970 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม  ตารางที่ 4.3.3 เปนตัวอยางการกําหนดอัตราการดับเพลิงของเครื่องดับเพลิงมอืถอื สามารถ

นําไปดับไฟประเภท ก (Class A) โดยทดสอบกับไมที่มีขนาดตางๆกัน  ดังตารางขางลาง  
 

ตารางแสดงอัตราการดับเพลิงของเคร่ืองดับเพลิงมือถือ กับไฟประเภท A 
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เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda Acid)  

   
 
 

 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดซีโอทู (Carbondioxide) 

   



 

เคร่ืองดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (Dry Chemical Powder) 

 

คุณสมบัติของสารดับเพลิงแบบตางๆ 

คุณสมบัติของสารดับเพลิง ผงเคมีแหง  

1. ใชในการดับเพลิงประเภท A , B และ C 

2. ผงเคมีแหงไมเปนสื่อของ กระแสไฟฟาจึงดับไฟ ประเภท C ได แตควรจะพิจารณา เชน ถาเปนหอง 

    ปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรไมควรใชเน่ืองจากจะกอใหเกดิความเสีย หายตอวงจรไฟฟาสวนอื่นที่ไม 

    เกี่ยวของเน่ืองจากมีคณุสมบัติเปนเกลือออน 

3. ผงเคมีแหงใหผลในการคลุมดับไฟไดดีเพราะผลการกระจายตัวออกมามีผลในการคลุมดับ ไฟไดมาก 

    และยังหนักกวาอากาศ จึงสกัดกั้นออกซิเจนในอากาศในการที่จะทําปฏิกิรยิากับเชื้อเพลิงไดด ี

4. ผงเคมีแหงจึงมีลักษณะในการกําบังความรอนของผูใช โดยที่ผงเคมีมีลกัษณะการทําปฏิกิริยากับความ 

    รอนมุงกระจายออกไปยังมีความเย็น จากการเปนนํ้าแข็งแหงประมาณรอยละ 30 ชวยปองกันความรอน 

    ของผูใชแตไมสามารถดูดกลืนความรอนไดดีเทานํ้า เพราะดูดกลืนไดเพียง 94 กิโล แคลอรีเทาน้ัน จึง 

    ไมสามารถใชในการลดอุณหภูมิไดดีเทากับนํ้าแลวดูดกลืนความรอน เชน ปฏิกิริยาของผงโซเดียมไบ 

    คารบอเนตทําปฏิกิริยากับความรอน บางสวนจะสลายตัวเปนคารบอนไดออกไซด โซเดยีมไบ 

    คารบอเนต 1 ปอนด ตอ 4.5 ลูกบาศกฟุต ออกมาชวยคลุมดับ 

5. สะดวกในการใชและการบํารุงรักษา รวมทั้งยังมีอายุการใชงานไดยาวนานเพราะตัวยาไมเสื่อมคุณภาพ 

6. ผงเคมีแหงไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะทําปฏิกิริยากับความรอนแลวไมเกิดกาซพิษมากนักและ 

    คุณสมบัติของผงเคมี เปนเกลือออน ผงเคมีแหงที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันน้ีแยกออกตามคุณสมบตัิใน 

 



    การดับไฟได 2 ประเภท คือ 

a. ประเภทธรรมดา ( Ordinary Dry Chemicals ) ใชในการดับเพลิงประเภท B C ซึ่ง มีตัวผงเคมี 

    ที่ใชเปนหลักดังน้ีคือ ผงเคมีแหงที่มีตัวผงเคมีโซเดียมไบคารบอเนต โปตัสเซียมไบคารบอน  

    เนต โปรตัสเซียมซัลเฟต และโปรตัสเซียมคลอไรด 

b. ประเภทอเนกประสงค ( Multi Purpose Dry Chemicals ) ใชในการดับไฟประเภท A , B และ  

    C ซึ่งมีตัวผงเคมีที่ใชเปนหลักคอื ผงเคมีแหงที่มีตัวผงแอมโมเนียมฟอสเฟต 

 

คุณสมบัติของสารดับเพลิง กาซคารบอนไดออกไซค 

           กาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซเฉ่ือย ไมชวยในการลุกไหมมีความหนาแนนไอ 1.5 เทา คือ หนัก
กวาอากาศ 1.5 เทา และไมเปนสื่อ ของ กระแสไฟฟา การดับเพลิงจึงไดผลในการคลุมดับโดยที่กาซกระจาย
ตัวออกไปและหนักกวาอากาศ จึงปดกั้นออกซิเจนในอากาศที่จะเขาทําปฏิกิรยิากับเชื้อเพลิง หรือทําใหอัตรา
สวนผสมของไอเชื้อเพลิงกับอากาศไมพอเหมาะที่จะถึงข้ันจุดตดิไฟได 

คุณสมบัติของสารดับเพลิง น้ํา 

            คุณสมบัติ ในการดับเพลิงเปนคุณสมบัติของ นํ้า ที่สามารถดูดกลืนความรอนหรือลด อุณหภูมิของ
เชื้อเพลิง ซึ่งนํ้าสามารถดูดกลืนความรอนไดถึง 116 กิโลแคลอรี และ การทีจ่ะฉีดนํ้า เปนละอองนํ้าเพิ่มข้ึน 
170 เทา นํ้าจะไปควบคุมเพลิงไหมใหเย็นตัวลงและซึมเขาไปในเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหม และถายเทความ
รอนจากเชื้อเพลิงจนอุณหภูมิต่ํากวาจุดติดไฟ ไฟจึงดับลง 

 

ขอพึงระวังในการใชเคร่ืองดับเพลิงมือถือ  

เคร่ืองดับเพลิงมือถือ ไมควรมีนํ้าหนักเกิน 40 ปอนด การติดตั้งตองมองเห็นไดเดนชัดและตองตรวจตรา 

ซอมบํารุงใหใชไดตลอดเวลา ควรตรวจดูอยางนอยเดือนละครั้ง ตองตดิตั้งไมใหสูงจากพื้นไมต่ํากวา 1 เมตร 

และไมควรสูงเกินกวา 1.40 เมตร สะดวกแกการเขาไปหยิบใช ซึ่งมีขอควรคํานึงอยู 5 ประการ 

1. การใชเครื่องดับเพลิงมอืถือ ตองใหถกูตองกับประเภทของไฟและบริเวณพื้นที่ ซึ่งตองใหคุมครองปองกัน 

    อัคคีภัยตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องและใหจํานวนเครื่องดับเพลิงมากกวา 1 เครื่อง ตามสัดสวนของพื้นที่ 

    และเศษของพื้นที่ที่เหลือใหนับเปนพื้นที่เศษสวน 

2. จํานวน ของเครื่องดับเพลิงเคมีตอพื้นทีต่องใหเหมาะสมและพอเพียงกับความตองการใน การปองกัน 

    อัคคีภัยตามกําหนดปรมิาณเครื่องดับเพลิงตอพืน้ที่ 

3. นํ้าเปนตัวที่ดับเพลิงไดดีที่สดุในการปองกันอาคารและดับเพลิงประเภทธรรมดาเน่ืองจากหาไดงาย 

4. สําหรับไฟที่เกิดจากของเหลวที่ติดไฟงายหกเรีย่ราดน้ัน ใชถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงจะดีที่สดุ แต 

    คารบอนไดออกไซดหรือบีซีเอฟ ( BCF ) ก็ใชไดในบางกรณีสําหรับของเหลวที่ติดไฟไดไหมในถัง หรือ 

 



    ภาชนะน้ันการใชแบบโฟม ( ฟอง ) น้ันถือวาดีที่สุด 

5. สําหรับไฟที่ไหมอุปกรณไฟฟาที่ยังมีกระแสไฟอยูใหใชคารบอนไดออกไซดหรือบีซีเอฟ ( BCF ) เครื่อง 

    ดับเพลิงชนิดที่เปนไอของเหลวน้ันเหมาะสําหรับไฟเล็กๆที่ไหมของเหลวติดไฟและอุปกรณไฟฟา แตก็ไม 

    ควรใชในที่อับเพราะไอของเหลวน้ันจะมีพิษ 

 

การบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 

 

เคร่ืองดับเพลิง เปนอุปกรณที่สําคัญตอชีวิต และทรัพยสินเปนอยางยิ่ง จึงควรไดรับการดูแลเอาใจใสให 

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว นานข้ันตอนที่สําคัญในการบํารุงรักษา คือ  

1. ไมติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในพื้นที่อุณหภูมิสูง มีความชื้น หรือเกิดความสกปรกไดงาย เชน        

ตากแดด ตากฝน ตดิตั้งใกลจดุกําเนิดความรอนตางๆอาทิ หมอตมนํ้า  เครื่องจักรที่มคีวามรอนสูง  

เตาหุงตม หองอบตางๆ เปนตน 

2. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เปนประจํา สม่ําเสมอ (อยางนอยเดือนละ  

1 ครั้ง) เพื่อใหดูดีมีระเบียบและพรอมใชงาน 

3. หากเปน เครื่องดับเพลงิผงเคมีแหง ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจอุยูภายใน โดยยกถังพลกิควํ่า-พลิก

หงาย 5-6 ครั้ง (จนแนใจวาผงเคมีแหงไมจับตัวเปนกอน) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ตรวจสอบสลากวิธีใช ปายบอกจุดติดตั้ง ปาย แสดงกําหนดการบํารุงรักษา  และ ผูตรวจสอบ

(Maintenance Tag ) ใหสามารถอานออกไดชัดเจนตลอดเวลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน ถังดับเพลิง 

(Classification of Fire Extinguisher) 
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สวนประกอบตางๆ ถังดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิง แบบเคมีแหง แบงออกได 2 ประเภท คือ 
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มาตรฐาน ถังดับเพลิง ดานตัวถังดับเพลิง 
 

 

• �& # ก,	!�$�"���� �!� ����& �=ก�� ก	
! ��	
���� ���! � ���%����	%��� 
• ! � ���%����	%������%���ก,�  2 ��� 3������	%�.�� % ������%���ก,�  2.4 MPa ��6%�,�  5 % �" )������	�,4C� 

�����!"��7� 
• ! � ���%����	%������%���ก,�  4 ��� 3������	%�.�� % ������%���ก,�  3.5 MPa )�������ก �� , 
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��6%������ ��� T ��6% �, ��� %� %����C�3��,	!�$�	� ��6% MPa 
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มาตรฐาน ถังดับเพลิง ดานสารดับเพลิง และสายฉีด 
 

 

• %*& �%	ก5����"�����"�
��#$ ���%���ก,�  1 ก)�ก�	� ������� กก,�  14 ก)�ก�	� 
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���� 
• ! �-"������%����	%������%���ก,�  2 ��� 3������	%�.�� % 
• ! �-"������ ,����ก%ก,�  1 ���� 
• ! �-"��������������,#��������!7�# กก�%�	����%���ก,�  10 ������ 

 


